


Com qui no vol la cosa, ‘La Veu’ quinzenal ha arri-
bat a l’edició número 500. Una xifra tan rodona 
s’ha de celebrar i més, tenint en compte que, amb 
l’evolució que estan seguint els mitjans de comuni-
cació, la premsa en paper està en perill d’extinció. 
Així doncs, com no sabem si arribarem al miler –i, 
en qualsevol cas, la majoria dels actuals membres 
del Consell de Redacció ja no hi treballarem– no 
podem perdre l’oportunitat de fer balanç de la tra-
jectòria del mitjà. 
Tot just al juliol ‘La Veu’ complirà 25 anys. Va ser 
l’estiu dels Jocs Olímpics de Barcelona quan va sor-
tir al carrer el primer número amb l’actual format 
de periòdic –quan va néixer, a principi dels 80, ho 
va fer com a revista i seguia els paràmetres dels 
butlletins municipals, informant exclusivament de 
la gestió del govern. A partir d’aquell moment, els 
continguts els van passar a decidir i a redactar els 
membres del Consell de Redacció del butlletí se-
guint exclusivament criteris periodístics. Aquesta 
fi losofi a és la que ha donat al mitjà la credibilitat i la 
bona acceptació que té entre els seus lectors. 
Durant un quart de segle, els periodistes de ‘La Veu’ 
ens hem apropat a diari a la realitat de Montcada 
i Reixac. A diferència d’altres butlletins, no només 
ens hem limitat a explicar l’acció de l’Ajuntament, 
també narrem la crònica social, cultural i esportiva 
del municipi. 

Fent camí. Tot el que ha deixat petjada a la ciutat al 
llarg d’aquests anys ha quedat refl ectit a les pàgi-
nes del mitjà. Primer, en blanc i negre; a partir del 
2002, en color i, des del 2008, també via digital a 
través del portal de notícies ‘laveu.cat’. I, malgrat 
la immediatesa amb què ara es transmet la in-
formació gràcies a les noves tecnologies, un am-
pli sector de la població encara espera amb avi-
desa la sortida de ‘La Veu’ per posar-se al dia de 
tot allò que passa al municipi. Durant 25 anys, els 
periodistes que vam començar a fer la publicació i 

els que han passat per la redacció hem anat apre-
nent, creixent i evolucionant alhora que ho ha fet 
el mitjà. Hem passat per sis mandats amb governs 
de diferents signes sense que cap d’ells hagi canviat 
el model instaurat l’any 1992, forjat en el marc de 
les I Jornades d’Informació Local organitzades per 
l’aleshores regidor d’Informació, Pedro Leiva (PEC), 
amb Josep M. Campos a l’Alcaldia, en pacte amb el 
PSC. Va ser aleshores quan els redactors de Mont-
cada Ràdio vam rebre l’encàrrec d’assumir també 
el butlletí municipal i quan es va crear l’Organisme 
Autonòm d’Informació Local Montcada Comunica-
ció que, d’aleshores ençà, gestiona els mitjans de 
comunicació públics, sumant els webs ‘laveu.cat’ i 
‘montcadaradio.com’. 
Aquesta nova enti-
tat jurídica va néi-
xer amb un Consell 
d’Administració for-
mat per càrrecs elec-
tes i així es va mante-
nir fi ns al 2000, quan 
el govern sòciover-
gent encapçalat per 
César Arrizabalaga va 
decidir que els con-
sellers no fossin regidors 
sinó ciutadans que, pel seu perfi l professional o 
projecció social, vetllessin per garantir la indepen-
dència i la pluralitat del mitjà. L’aposta clara per 
aquest model es va concretar amb el nomenament 
de Juan José Perona, aleshores degà de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació de l’UAB, com a pre-
sident del Consell.

Rara avis. Al 2002, deu anys després d’haver as-
sumit ‘La Veu’, vam decidir crear el nostre propi 
‘Llibre d’estil’ que marca la fi losofi a i les particu-
laritats del mitjà i serveix de guia alhora de ges-
tionar com s’articulen cadascunes de les seccions 
del butlletí. Un valuós manual per als redactors, en 
què el primer dels preceptes és el respecte al Codi 
deontològic de la professió periodística. 
La iniciativa de crear un ‘Llibre d’estil’ va ser 
pionera en l’àmbit dels butlletins municipals i, a 
data d’avui, segurament continua sent una ‘rara 
avis’, tal com ho és ‘La Veu’. Perquè el cert és que 
aquesta publicació ha obert camí en el món de la 
comunicació local. El de Montcada i Reixac va ser 
el primer ajuntament de Catalunya que, de forma 
valenta, va apostar per fer un butlletí plural amb 
continguts decidits i redactats per un Consell de 
Redacció independent. Alguns altres han intentat 
copiar el model, però han estat ben pocs. I el reco-

neixement a una feina ben feta s’ha plasmat amb 
l’obtenció en dues ocasions del premi Arrel, con-
cedit per la Diputació de Barcelona, els anys 2002 
i 2009. Sens dubte, a la consolidació de ‘La Veu’ 
ha contribuït l’absència de competència per part 
de mitjans privats, però el factor decisiu ha estat 
el compromís de les persones que, des d’un inici, 
vam creure en aquest projecte i el vam impulsar 
amb esforç i professionalitat. 
L’èxit de ‘La Veu’ és producte d’un gran equip humà: 
dels governants que van apostar per aquest model 
de butlletí i dels que continuen fent-ho; dels ciuta-
dans que han acceptat 
formar part del Consell 

d’Administració i vetllar 
pel bon funcionament 
del mitjà; dels periodistes i fotògrafs que hi hem 
treballat al llarg de tots aquests anys; del personal 
de les empreses d’arts gràfi ques i d’impressió que 
han participat i participen en la seva producció; 
dels repartidors del butlletí; dels comercials i indus-
trials que fan publicitat a les seves pàgines i, fi nal-
ment, dels seus fi dels lectors. Per això, la celebració 
d’aquest aniversari és compartida i tots plegats ens 
hem de felicitar pel butlletí que tenim i, en la mesura 
del possible, contribuir a mantenir-lo i a millorar-lo. 

No voldria acabar sense donar l’enhorabona al 
guanyador del concurs de la portada 500, José 
Puente, per la seva obra sòbria i elegant, així com a 
la vintena d’artistes que han participat al certamen.

Ja hem 
arribat 
als 500
‘La Veu’, el butlletí municipal de 
l’Ajuntament, celebra un quart de segle 
amb el format de periòdic quinzenal
PILAR ABIÁN
DIRECTORA

A DIFERÈNCIA D’ALTRES 
BUTLLETINS MUNICIPALS, ‘LA VEU’ 
NO ES LIMITA A EXPLICAR NOMÉS LA 
GESTIÓ  DE L’AJUNTAMENT, SINÓ TOT 
ALLÒ QUE ÉS NOTÍCIA 
A LA LOCALITAT

LA PUBLICACIÓ HA OBTINGUT EN 
DUES OCASIONS, ELS ANYS 2002 
I EL 2009, EL PREMI ARREL AL 
MILLOR BUTLLETÍ MUNICIPAL 
QUE ATORGA LA DIPUTACIÓ

ESPECIAL 25 ANYS

L’actual equip de Montcada Comunicació l’integren quatre periodistes i tres tècnics audiovisuals. D’esquerra a dreta, començant per dalt, Pilar Abián, 
Rafa Jiménez, Raül Rivas, Sílvia Alquézar, Mario Azañedo, Laura Grau i Sara Abadia
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LA PORTADA GUANYADORA  
DEL CONCURS CONVOCAT AMB MO-
TIU DEL NÚMERO 500 HA 
ESTAT DISSENYADA PEL VEÍ DE 
RIPOLLET JOSÉ PUENTE
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El Ministeri de Foment i Adif, 
disposats a valorar l’execució 
de la proposta plantejada per 
l’Ajuntament per reduir el cost 
de les obres PÀG. 4

El soterrament de 
l’R2 torna a entrar 
en els plans del 
govern central

SA
R

A 
AB

AD
IA

En reconeixement al seu activisme 
social i cultural al municipi PÀG. 11
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PROCÉS PARTICIPATIU
Per primer cop els comptes municipals 
incorporen una partida oberta per dur a 
terme projectes proposats per la ciutadania

Tres mesos després de l’inici d’any, 
el Ple ha aprovat el pressupost del 
2017 amb els vots a favor dels re-
gidors en el govern d’ICV-EUiA, 
ERC i Círculo i de Cs, en l’opo-
sició. En la sessió extraordinària 
feta el 30 de març, el president de 
l’Àrea Econòmica, l’ecosocialista 
Óscar Gil, va agrair la bona predis-
posició del grup taronja a arribar a 
un acord per desencallar la situació 
de bloqueig en què es trobaven els 
comptes municipals, que pugen a 
42 milions d’euros. L’edil va expli-
car que, si bé la xifra total creix un 
6,5% respecte l’exercici passat, “no 
és un pressupost en expansió sinó 
en contracció” perquè la despesa 
ordinària s’ha reduït i els diners 
que augmenten respecte el 2016 
responen a inversions previstes per 
altres administracions i a l’obligació 
de pagament de les expropiacions 
forçoses de zones verdes.
“El pressupost que presentem és 
realista i s’ha treballat de forma 
responsable i curosa, d’acord 
amb la crítica situació econòmi-
ca en què es troba l’Ajuntament”, 
va assenyalar Gil. En aquest sentit 
l’alcaldessa, l’ecosocialista Laura 
Campos, va apuntar que els prin-

cipals problemes a afrontar són 
les expropiacions, que continua-
ran hipotecant els pressupostos 
fi ns al 2024. “Encara devem –va 
dir– 3 milions als particulars, 8 a 

l’AMB i 4 en concepte d’interes-
sos de demora”. En un context en 
què també ha augmentat la despesa 
corrent i ha disminuït la recaptació, 
el repte del govern passa per inten-
tar incrementar els ingressos. “Tot 
això ho volem fer sense augmen-
tar la pressió fi scal i garantint i 
pujant, tal com hem fet, la despe-
sa social”, va afegir Campos.
Precisament, un dels punts de 
l’acord subscrit amb Cs inclou fer 
una auditoria econòmica que se 
sufragarà amb la disminució del 
25% de l’aportació mensual que 
reben els grups municipals. “Si bé 
inicialment teníem reticències a 
fer aquesta auditoria, també re-
clamada per la CUP, ara creiem 
que és necessari saber per què la 
caixa del consistori està buida”, 
va reconèixer l’edil.
Gil va incidir en el capítol d’inver-
sions que ascendeix a 5’2 milions 
d’euros, dels quals l’Ajuntament 
n’aportarà 1’9, mentre que la resta 
provindrà de subvencions i ajudes 
d’altres administracions, principal-
ment de l’AMB i la Diputació.

Novetat. Una de les dades a des-
tacar del projecte econòmic és la 
incorporació d’una partida de 
pressupostos participatius que as-
cendeix a 250.000 euros, 50.000 
més dels previstos inicialment. 
El procés de presentació de pro-
postes arrencarà el 25 d’abril i 
s’allargarà fi ns al 9 de maig. Hi 
poden presentar projectes les 
persones majors de 16 anys em-
padronades a la ciutat (com a mí-
nim, un mes abans de l’inici del 
procés) o bé d’altres que no hi re-
sideixin però que tinguin alguna 
relació amb el municipi, com ara 
industrials o comerciants. 

Pilar Abián | Montcada

PRESSUPOST 2017

Gil: “No és un pressupost 
en expansió sinó en 
contracció. Ha crescut 
només per les inversions 
supramunicipals”

El govern es proposa reduir les depeses i 
augmentar els ingressos per eixugar el deute
L’executiu sosté que les arques municipals continuen condicionades pel pagament de les expropiacions sentenciades a l’anterior mandat

Tota l’oposició, excepte Cs, hi vota en contra
El PSC va votar en contra del pressupost, tot i fer 
constar en acta estar a favor del capítol d’inversions. 
Els socialistes consideren que el govern ha optat 
per l’opció “més còmoda” pactant amb Cs. Francis-
co Hierro (PSC) va explicar que el seu partit estava 
predisposat a negociar, “sempre i quan el govern 
no entrés a fer un mercadeig de partides i estigués 
disposat a prendre decisions per resoldre el seu 
desgavell intern, cosa que no va voler fer”, va dir. 
Aquesta crítica va ser resposta pel president de l’Àrea 
Econòmica, Óscar Gil, qui va acusar el PSC d’intentar 
desestabilitzar l’executiu, exigint l’expulsió del grup 
de Círculo per tal de seure a negociar.
El PDeCAT va lamentar que les seves sis propostes no 
fossin fi nalment recollides perquè, segons el govern, 
algunes no eren econòmicament assumibles. “De-
manàvem, entre d’altres, nous plans d’ocupació, 
ajuts a emprenedors i destinar l’1% del pressupost 
a cooperació i solidaritat”, va explicar el portaveu del 
grup, Joan Carles Paredes, qui també va carregar con-
tra Gil per haver incomplert la seva promesa de co-
mençar a treballar els comptes del 2017 un any abans.
La CUP va titllar el pressupost de “poc social i con-
tinuista”, tot i que va celebrar la incorporació d’una 

partida per als pressupostos participatius. La regidora 
de Círculo en l’oposició, Ana Ballesta –que va aca-
bar sent expulsada de la sala per l’alcaldessa per no 
respectar el torn de paraula–, va argumentar el seu 
vot en contra criticant la manca de previsió del govern: 
“Fa tres mesos que els comptes haurien d’estar apro-
vats”, va recriminar l’edil, crítica amb el discurs “repe-
titiu” de l’executiu. El PP també va lamentar el retard 
en l’aprovació dels comptes i va qüestionar l’impacte 
que tindran en el pressupost els acords pactats amb 
Cs. “Els canvis respecte el projecte inicial no són 
signifi catius; aquest pacte li ha sortit ben barat al 
govern”, va dir la portaveu popular Eva García.

Arguments de Cs. Ciutadans va respondre els grups 
que posen en dubte la trascendència de les seves 
aportacions, apel·lant a la implicació col·lectiva per 
tirar endavant els comptes en benefi ci de la ciutada-
nia. “Amb un govern en minoria, tots hem d’actuar 
amb responsabilitat i hem de ser capaços d’arribar a 
un consens per tal que l’administració tiri endavant; 
per la part que ens toca, demanem disculpes a la 
població per no haver tancat un acord abans”, va dir 
el portaveu del grup, David Gerbolés | PA
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El suport de Cs torna a ser clau 
per a l’aprovació dels comptes

El suport de Cs, per segon any 
consecutiu, ha permès l’aprova-
ció del pressupost municipal. En 
aquesta ocasió, l’acord ha quedat 
rubricat a través d’un document 
que els portaveus dels grups mu-
nicipals en el govern –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– i el de Cs van 
signar dos dies abans del Ple. Les 
aportacions fetes per Ciutadans 
als comptes municipals passen 
per: augmentar la partida desti-
nada a pressupostos participatius 
fi ns a 250.000 euros; fer una au-
ditoria econòmica que se sufra-
garà amb la reducció del 25% de 
l’aportació que reben els grups 
municipals; la creació d’una mesa 
político-tècnica per treballar la 
situació del Bosc d’en Vilaró; la 
congelació de l’Impost de Béns 
Immobles al 2018, i la revisió de 
les subvencions a entitats espor-
tives per assolir progressivament 
un repartiment més equitatiu.

Auditoria. Pel que fa a l’auditoria 
econòmica, reclamada també pel 
grup de la CUP, s’ha comptat 
amb el regidor d’aquesta formació 

per fi xar on s’ha de posar el focus. 
L’anàlisi se centrarà bàsicament en 
el període dels mandats sòciover-
gents i pretén quantifi car el cost 
que han tingut les expropiacions 
forçoses de zones verdes; les des-
peses judicials derivades de la cons-
trucció de Valentine a Can Milans 
–fruit d’un canvi de planejament 
posteriorment anul·lat pel TSJC; 
els contractes del servei d’escom-
braries i de subministraments 
com l’aigua, l’electricitat i el clave-
gueram, i el compliment dels ter-
mes del contracte sobre la gestió 
de Montcada Aqua. L’auditoria 
també inclourà una revisió de les 
despeses protocol·làries, viatges i 

la targeta VISA del període 1999 
i 2010; l’evolució de les despeses 
en càrrecs públics i de confi ança 
des de l’any 1999 fi ns a l’actuali-
tat i el procés de contractació de 
determinats expedients de perso-
nal entre els anys 1999 i 2015.
L’augment de la partida destina-
da als pressupostos participatius 
en 50.000 euros ve derivat de 
l’anul·lació –a petició de Cs– de 
la previsió de fons destinada a 
fer una oferta d’adquisició de sòl 
a la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró. Per assegurar el com-
pliment de l’acord, s’ha pactat 
realitzar reunions mensuals de 
seguiment.

Pilar Abián | Redacció

El grup taronja, amb tres regidors, ha signat un acord puntual amb el govern

Els portaveus de les formacions en el govern i de Cs, signant el document de l’acord
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PÀG. 06

NOU PROJECTE
Lidl vol ampliar les seves ofi cines i adquirir 
la nau que ocupava Aismalibar al carrer 
Indústria per fer-hi un supermercat

SOTERRAMENT DE L’R2

En les darreres setmanes, el soter-
rament de l’R2 al seu pas pel mu-
nicipi sembla haver rebut un nou 
impuls després de la satisfactòria 
trobada feta el 22 de març a Ma-
drid i les recents declaracions de 
representants del govern estatal i 
del Ministeri anunciant que, entre 
els 4.200 milions d’inversions en 
infraestructures previstos a Cata-
lunya fi ns a l’any 2020, s’inclou 
el projecte local. Tot i així, el go-
vern municipal manté la cautela i 
insisteix que encara no és hora de 
celebracions, sinó de seguir treba-
llant. En aquesta línia, la tercera 
setmana d’abril està previst que es 
faci una nova reunió per fi xar un 
cronograma i la valoració econò-
mica del cost que tindrien les obres 
en cas que fi nalment es faci el pro-
jecte de soterrament proposat per 
Barcelona Regional i Barcelona 
Sagrera que permetria abaratir el 
pressupost de l’actuació, passant 
de 400 a 200 milions d’euros. 

La proposició va ser ben rebuda 
per part del Ministeri i d’Adif en 

la trobada que es va fer el 22 de 
març a Madrid i en la qual van 
participar l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA); el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC); el president 
d’Adif, Juan Bravo; el subdirector 
general de Planifi cació i Projectes 
del Ministeri de Foment, Jorge 
Ballesteros; el secretari general 
d’Infraestructures de la Generali-
tat, Ricard Font; el director gene-
ral d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre, Xavier Flores; el gerent 
adjunt de Mobilitat i Infraestruc-
tures del consistori barceloní, 
Manuel Valdés, i el director de 
Barcelona Sagrera, Joan Baltà.

Prudència. “Hem sortit de la reu-
nió satisfets per la bona acollida 
que ha tingut la nostra proposta i 
amb l’acord de fi xar aquest mes 
un cronograma i la valoració 
econòmica de les obres”, va re-
conèixer l’alcaldessa, tot evitant 
triomfalismes. El president de 
l’Àrea Territorial també ha dema-
nat prudència: “Anem avançant 
i el projecte alternatiu que hem 
presentat ha estat reconegut 
com una base sòlida de treball, 
però no oblidem que venim 
d’un llarg historial d’incompli-
ments”, ha dit l’edil. Un equip 
format per tècnics d’Adif, de la 
Generalitat i dels Ajuntaments de 
Montcada i Barcelona està estu-

diant a hores d’ara com superar 
un parell de difi cultats tècniques 
sobre l’informe fet per Barcelona 
Sagrera en el punt en què el túnel 
del tren ha de passar per sota de 
les pilones de l’autopista C33, un 
cop creuat el riu Ripoll.
La Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total (PTJST), per la seva 
banda, ha emès un comunicat on 
valora positivament la nova acti-
tud del govern central, receptiva a 
les reivindicacions municipals, un 
canvi que el col·lectiu atribueix a 
“la bona tasca tècnica i política 
que s’està fent des de Montcada, 
tant des de l’àmbit institucional 
com des de la mobilització ciu-
tadana”. 

El Ministeri de Foment i Adif veuen viable 
el nou projecte presentat pel consistori
Abans d’acabar el mes d’abril es farà una nova reunió per fi xar el cronograma de l’actuació i valorar el seu cost econòmic

Els representants de la delegació local, a l’esquerra de la imatge, reunits amb els responsables del Ministeri de Foment i Adif a Madrid
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Pilar Abián | Redacció

El govern local manté la 
cautela davant l’anunci 
de l’Estat sobre la 
inclusió del soterrament 
al seu pla d’inversions

Desestimat el recurs municipal contra Foment 
per l’incompliment del conveni signat al 2007
L’Audiència Nacional ha desestimat el recurs contenciós-administratiu 
que va presentar l’Ajuntament fa dos anys contra el Ministeri de Foment 
per l’incompliment del conveni del 2007 que vinculava el soterrament 
de la línia R2 a les obres de la Línia d’Alta Velocitat (LAV). La sentència 
argumenta que, tot i tenir validesa contractual, el document no conté ni 
els terminis de les obres ni el pressupost d’execució, temes que s’havien 
de concretar en un conveni posterior que mai no es va arribar a fer. El 
govern municipal, en desacord amb la resolució, ha decidit presentar 
un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.
“Tot i que la sentència desestima el recurs municipal, reconeix que el 
document és molt més que una declaració d’intencions; és un acord 
vigent, que implica obligacions i que s’ha de desenvolupar”, ha asse-
nyalat l’alcaldessa. El fet que l’Audiència eximeixi el consistori de pagar 
les despeses judicials del procés també ha animat el govern local a 
recórrer la resolució: “Entenem que la sentència cau en contradiccions 
i, per això, anirem fi ns al Suprem”, ha afegit Campos | LG 
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BOSC D’EN VILARÓ

Suport a una moció veïnal que afronta 
el problema com un tema de ciutat   
El Ple va rebutjar, amb el vot de qualitat de l’alcaldessa, un altre text presentat pel PP

La problemàtica de la urbanitza-
ció del Bosc d’en Vilaró, cons-
truïda en una zona forestal a la 
serralada de Marina i amenaçada 
d’extinció, va protagonitzar l’inici 
del debat del Ple de març. El con-
sistori va aprovar per unanimitat 
la moció presentada per l’AV amb 
el suport de tots els grups munici-
pals, que van destacar la impor-
tància de l’acord per tractar el 
problema com un tema de ciutat 
i comptar amb la implicació d’ad-
ministracions supramunicipals, 
com l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i la Generalitat. 
D’altra banda, el text que va pre-
sentar el PP va ser rebutjat amb 
el vot qualitatiu de l’alcaldessa 
ja que es va produir un empat a 
nou entre els vots a favor –PSC, 
Cs, PP i la regidora de Círculo 
a l’oposició, Ana Ballesta– i els 
vots en contra de l’equip de go-
vern –ICV-EUiA, ERC i Círculo 
Montcada– i la CUP, mentre que 
el PDeCAT es va abstenir.

Debat intens. El document apro-
vat recull la preocupació dels 
propietaris i el compromís de les 
administracions per donar respos-
ta a la problemàtica de la urbanit-
zació, garantint el dret a l’habitat-
ge i evitant els màxims perjudicis 
econòmics i socials als afectats. La 
moció també pro-
posa la celebració 
d’una jornada so-
bre la qüestió en 
el termini màxim 
de tres mesos i la 
constitució d’una 
mesa cívica polí-
tico-tècnica, amb representants de 
les administracions implicades i els 
afectats. També recull sol·licitar a 
la Generalitat un informe sobre la 
possibilitat de modifi car la classi-
fi cació de sòl no urbanitzable per 
legalitzar la urbanització o bé si 

existeix un instrument d’ordena-
ció del sòl alternatiu a l’aplicació 
dels mecanismes d’extinció imme-
diata o diferida del sector propo-
sats per l’AMB en el termini de 35 
a 40 anys. 
Pel que fa a la moció del PP, la 
principal diferèn-
cia amb la de l’AV 
és que planteja la 
regularització dels 
habitatges seguint 
l’exemple de Can 
Barata, a Sant Cu-
gat. “La nostra 
proposta és més rigurosa i am-
biciosa que la de l’AV, que és un 
acord de mínims”, va dir la por-
taveu del PP, Eva García, qui va 
demanar que la solució no passi 
per l’extinció diferida de la urba-
nització. Sobre aquesta petició, el 
regidor de la CUP, Gonzalo Gar-
cia, va censurar “la falta d’ètica –
va dir– de determinats discursos 
que creen falses expectatives als 
veïns”. 
Per la seva banda, el portaveu del 
PDeCAT, Joan Carles Paredes, va 
destacar que el més important és 
“convocar el més aviat possible 
la mesa cívica per començar a 
treballar”. El nom de Círculo, 
Sergi Martín va demanar que “no 
s’instrumentalitzi el problema”, 
mentre que Ballesta va sol·licitar 
que la solució no sigui l’extinció 

diferida. “S’ha 
d’intentar que 
els partits es 
comprome-
tin”, va dir. El 
nom de Cs, 
David Gerbo-
lès també va 

posar especial èmfasi en l’acord as-
solit entenent que “no seria positiu 
anar a instàncies superiors sense 
el consens de tots els grups”. 
Mentre M. Carmen Porro, por-
taveu del PSC, el grup majoritari 
de l’oposició, va manifestar la ne-

cessitat de “trobar, sense preci-
pitacions, la solució més adient 
per al Bosc d’en Vilaró dins del 
marc legal”. 
En nom del govern, el president 
de l’Àrea Territorial i portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez, va cele-

brar l’aprova-
ció del text 
consensuat i 
es va mostrar 
crític amb el 
del PP: “No 
serveix de res 
fer una moció 

molt abraonada per posar-se 
la medalla davant dels veïns, 
si després continuen tenint el 
problema”.  Per la seva banda, 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va parlar de la importància 
de desencallar la situació. “Vam 
creure que era necessari arribar 
a un acord de mínims amb l’AV 
amb la intenció d’implicar les 
altres administracions i que els 
partits que instrumentalitzen el 
problema deixin de donar ver-
sions diferents en funció de la 
institució a la que representen”, 
va dir. Veïns del Bosc d’en Vilaró 
van assistir al debat i van tornar a 
protagonitzar una nova concentra-
ció al carrer. 

Parlament. La Comissió de Terri-
tori va rebutjar el 29 de març la 
proposta de resolució presentada 
pel PP instant el govern català 
a sol·licitar als ajuntaments de 
Montcada i Badalona que arribin 
a una solució pactada amb els pro-
pietaris. “La solució del confl icte 
és un tema de voluntat políti-
ca”, va assenyalar el diputat po-
pular Alberto Vilagrasa. La moció 
va rebre el suport del PP, Cs i el 
PSC, mentre que JXSí, CSQP i 
la CUP hi van votar en contra en 
considerar el text “oportunista i 
partidista, ja que només carrega 
contra els ajuntaments actuals”.

Sílvia Alquézar | Redacció

Veïns del Bosc d’en Vilaró, seguint atentament el debat sobre les dues mocions referents al futur de la seva urbanització, al Ple de març
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El text proposa, entre 
d’altres, la constitució i 
la convocatòria urgent 
d’una mesa cívica

Els partits destaquen 
la importància de 
trobar una solució que 
minimitzi els perjudicis 
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L’aposta de Lidl per Montcada 
i Reixac continua ja que, se-
gons va anunciar Jordi Sánchez 
(ERC), president de l’Àrea Ter-
ritorial de l’Ajuntament, durant 
el Ple del mes de març, l’em-
presa té la intenció d’adquirir la 
nau on s’ubicava l’antiga fàbri-
ca Aismalibar, al carrer Indús-
tria, per construir un dels seus 

supermercats. El govern també 
ha traslladat per decret a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona la 
responsabilitat d’aprovar la mo-
difi cació parcial del planejament 
que ha demanat la multinacional 
alemanya per pujar el sostre edi-
fi cable i ampliar les seves ofi cines 
–al polígon de la Granja. L’AMB 
ha de fer la tramitació del canvi 
de PGM perquè afecta els mu-

nicipis de Montcada i Reixac i 
Ripollet. D’altra banda, Lidl ha 
adquirit una parcel·la, al carrer 
Beat Oriol, propietat de l’Incàsol. 

Crítiques creuades. Durant la seva 
intervenció, Sánchez va celebrar 
l’aposta que la multinacional 
fa per ampliar les seves instal-
lacions en sòl industrial i no en 
l’espai natural on plantejava 

Rafa Jiménez | La redacció

Lidl vol comprar la nau de l’antiga 
Aismalibar per fer un supermercat
La multinacional alemanya té projectes per ampliar les instal·lacions ubicades a Montcada

construir un centre logístic que 
fi nalment farà a Martorell, deci-
sió que ha motivat les crítiques 
al govern per part d’alguns grups 
de l’oposició. 
“Lidl continuarà a Montca-
da i generarà més llocs de 
treball qualifi cats, sense que 
fi nalment hagi resultat afec-
tat el corredor biològic situat 
entre el Pla de Reixac i el riu 
Ripoll”, va manifestar l’edil. En 
relació a aquesta qüestió, Sán-
chez va criticar la nota de prem-
sa feta pel PSC. “Hi havia mis-
satges contradictoris i falsos 
sobre la marxa de l’empresa”, 
va dir, tot acusant els anteriors 
governs sòciovergents d’haver 
“donat esperances a Lidl per 
construir en una zona verda” .
Per al·lusions, Juan Parra (PSC), 
va defensar l’escrit del seu partit 
dient que no parlava d’un possi-
ble trasllat de l’empresa sinó que 
lamentava la pèrdua dels llocs de 
feina que s’haurien pogut gene-
rar amb la construcció de la nau 
logística al municipi. “La nota 
va ser rigurosa i, en cap mo-
ment, pretenia preocupar els 
treballadors; no és el nostre ta-
rannà”, va comentar l’edil, qui 
va expressar el seu desig que es 
confi rmin els plans d’ampliació 
de Lidl, alhora que va criticar 

la manca de comunicació del 
govern amb l’oposició en aquest 
afer.

Més valoracions. En nom de Cs, 
Fernando Almansa es va felicitar 
per la decisió de Lidl de conti-
nuar invertint al municipi i va 
lamentar que alguns partits “ha-
gin inventat –va dir– rumors 
que només pretenien desgastar 
el govern”. Joan Carles Paredes, 
(PDeCat), va assenyalar que el 
govern ha de tenir com una de 
les seves prioritats aconseguir 
que Montcada “sigui un espai 
atractiu per a les empreses”, tot 
lamentant que no s’hagués trobat 
un sòl industrial al municipi per-
què Lidl pogués construir la seva 
nau logística. Gonzalo Garcia 
(CUP) va valorar positivament 
que no s’actuï al corredor biolò-
gic, però va demanar que es faci 
un estudi mediambiental sobre 
els nous plans d’ampliació de 
l’empresa: “Volem garanties –
va reclamar– que no n’hi haurà 
cap afectació”. 
Per últim, Eva García (PP) va 
acusar els governs de Montcada 
i Ripollet d’haver generat entre-
bancs per a la construcció del 
centre logístic, “impedint –va 
dir– la creació d’un miler de 
llocs de treball”.

Antiga nau d’Aismalibar, situada al carrer Indústria del polígon Foinvasa, que Lidl vol comprar per a convertir-la en un supermercat

SA
R

A 
AB

AD
IA

PLE ORDINARI



071a quinzena | Abril 2017 Notícies

PROCÉS SOBIRANISTA

Partits i entitats fan campanya al 
municipi pel sí a la independència
PDeCAT, ERC i l’Abi conviden diferents ponents a parlar sobre com seria l’Estat català

En les darreres setmanes Mont-
cada ha acollit tres actes pro-
moguts per partits i entitats 
partidaris de la independència. 
El primer va tenir lloc a la seu 
del PDeCAT on, el passat 20 de 
març, el portaveu del grup parla-
mentari Junts pel Sí (JxSí), Jordi 
Turull, va fer una conferència 
titulada ‘Catalunya pas a pas’ 
en què es va mostrar optimista 
sobre la convocatòria del refe-
rèndum sobiranista. “Tenim ei-
nes per fer-ho, malgrat tots els 
entrebancs”, va dir, tot incidint 
en la importància de mantenir 
una actitud determinada per ga-
rantir l’èxit del procés. Aquesta 
actitud passa, segons el polític, 
per reconèixer la transcendència 
del moment actual; mantenir el 
discurs de la il·lusió i, en tercer 
lloc, per no decaure davant les 
“males arts que està fent ser-
vir l’aparell de l’Estat”, va as-
senyalar Turull. El portaveu de 
JxSí va encoratjar els assistents a 
participar de forma activa en un 

procés que quedarà per a la his-
tòria. “Les futures generacions 
no ens perdonaran que ara no 
fem bé les coses”, va dir.

Diversitat. El dia 22, Chakir el 
Homrani, també diputat al Par-
lament per JxSí, va parlar sobre 
el model de gestió de la diversitat 
cultural i social en una hipotètica 
nova República catalana. El po-
nent va proposar un canvi de pa-
radigma que passi, entre d’altres 
qüestions, per substituir l’actual 
llei d’estrangeria per una nova 
llei de ciutadania des d’una pers-
pectiva republicana d’igualtat 
d’oportunitats. 
El diputat d’origen marroquí va 
defensar una república laica que 
no discrimi cap ciutadà ni en 
els processos de nacionalització 
ni per la seva condició religio-
sa. “Des d’Esquerra ho tenim 
molt clar. Hem de superar 
l’actual gestió de la diversitat, 
oferint igualtat de condicions 
per a tothom i dret de naixe-
ment”, va dir.

El Homrani considera que en 
el moment de creació d’una fu-
tura República catalana s’haurà 
d’oferir la nacionalitat a tots els 
residents al país.
Per a l’escriptora i traductora nor-
damericana Liz Castro, que el 24 
de març va ser convidada per l’Abi 
a presentar a Montcada el seu llibre 
Molts granets de sorra, el context po-
lític actual a Catalunya és immillo-
rable per tirar endavant el procés 
sobiranista. “Tenim una majoria 
favorable a la independència al 
Parlament i un president com-
promès amb la consulta” va dir 
l’activista, qui va atribuir aquesta 
situació a la tasca duta a terme per 
la societat civil. “La raó d’aquest 
llibre és posar en valor l’esforç 
de tots els voluntaris que han 
participat en els darrers anys 
en les accions de sensibilització 
i mobilització que s’han fet al 
país”, va afegir Castro, per a qui 
aquest moviment “pacifi sta, de-
mocràctic, creatiu i alegre” pot 
servir d’inspiració a altres indrets 
del món.

P. Abián/ L. Grau/ R. Jiménez | Montcada

Jordi Turull, acompanyat del portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament, Joan Carles Paredes
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Chakir el Homrani, durant la seva xerrada a la seu local d’Esquerra 
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Liz Castro ha recopilat al seu llibre la història recent del moviment independentista

LA
U

R
A 

G
R

AU



08 1a quinzena | Abril 2017Notícies

ANÀLISI

El govern municipal vol obrir 
un debat i crear una comissió 
arran de la moció de la CUP 
aprovada en el Ple de desem-
bre del 2015 per estudiar una 
possible municipalització de la 
gestió del servei de l’aigua. Com 
a primera acció per començar a 
valorar aquesta possibilitat, es 
va convidar a fer una xerrada 
a Llorenç Alerm, director de 
l’estudi de l’aigua de Barcelona 
Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), 
empresa de titularitat municipal 
que pertany a l’Ajuntament de 
Barcelona. El ponent va analit-
zar els diferents models de ges-
tió d’aquest servei que utilitzen 
els 36 municipis de l’Àrea Me-
tropolitana.
La possibilitat que s’anul·li judi-
cialment la concessió a 45 anys 
que té des del 2012 una empresa 
mixta amb participació pública 
(un 15%, de l’AMB) i majoria 
de capital privat (un 70%, d’Ag-
bar i un 15%, de La Caixa), 
per l’abastament del servei in-

tegral de l’aigua a 23 municipis 
de l’AMB, entre els que hi ha 
Montcada i Reixac, ha suposat 
una oportunitat per replantejar 
com gestionar el servei, seguint 
un model públic de gestió direc-
ta o privat, de gestió indirecta.

Exemples. El Prat de Llobregat 
i Barberà del Vallès són els dos 
únics municipis de l’Àrea que, 
en l’actualitat, gestionen el ser-
vei de l’aigua mitjançant una 
empresa pública. Les altres sis 
poblacions que no formen part 
del total de 23 que treballen 
amb Aigües de Barcelona tenen 
concessions amb empreses pri-
vades. Davant del nou panora-
ma que es podria obrir, l’AMB 
està analitzant la situació perquè 
els diferents municipis puguin 
tenir la informació necessària 
per decidir, arribat el moment, 
quin és el model més adient que 
podrien aplicar en el futur. En 
aquest sentit, Alerm considera 
que cada consistori ha de pren-
dre una decisió política tenint en 

compte criteris tècnics i jurídics, 
el sistema que sigui més econò-
mic i que garanteixi la prestació 
del serveis sense incidències.
Com a responsable tècnic d’una 
empresa municipal que ha de fer 
un estudi encarregat per l’Ajun-
tament de Barcelona, Alerm no 
va voler expressar públicament 
la seva opinió sobre quin és el 
model de gestió més adient, tot i 
que va incidir en la complexitat 
de la prestació d’un servei que, 
tradicionalment, ha estat realit-
zar per una empresa com Agbar 
que disposa d’un miler de treba-
lladors i molt mitjans. 
En relació a l’increment de les 
tarifes als últims anys, Alerm va 
reconéixer que el preu de l’aigua 

a l’entorn de Barcelona és ele-
vat, però va afegir que “escollir 
un determinat model de ges-
tió no garanteix una baixada 
de les tarifes”.

Compromís. La xerrada organit-
zada pel consistori a la Casa de 
la Vila va comptar amb la pre-
sència del president de l’Àrea 
Territorial de l’Ajuntament, 
Jordi Sánchez (ERC). L’edil va 
aprofi tar per confi rmar el com-
promís del govern amb la moció 
aprovada al 2015: “Pretenem 
generar un debat sobre l’ai-
gua, entenent que és un dels 
elements patrimonials més 
importants del nostre muni-
cipi”.

Rafa Jiménez | Montcada

La municipalització del 
servei de l’aigua, a debat
L’Ajuntament va organitzar una xerrada informativa el dia 28 

Llorenç Alerm, durant la seva intervenció, amb el regidor Jordi Sánchez
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Amb el lema ‘Els rius a les te-
ves mans’, el Consorci Besòs 
Tordera ha posat en marxa 
una campanya per conscien-
ciar la ciutadania sobre el cor-
recte manteniment dels rius i 
entorns fl uvials. L’Ajuntament 
s’ha adherit a la iniciativa amb 
la divulgació del material in-
formatiu que posa l’accent en 
nou problemàtiques concretes. 
La campanya tracta de corregir 
determinats hàbits, alguns dia-
ris i d’altres més puntuals, que 
repercuteixen directament en la 
salut dels rius com ara llençar 
l’oli de la cuina per la pica o els 
medicaments caducats i les to-
valloletes humides pel vàter. 

Accions a evitar. Altres pràctiques 
en què incideix la campanya fan 
referència a l’abandonament 
d’espècies d’animals no autòc-
tones, que perjudiquen la biodi-
versitat pròpia dels rius; l’abo-
cament de poda, que dispersa 
llavors de plantes invasores, així 
com el pas de vehicles motorit-
zats, que fa malbé la natura.

Laura Grau | Redacció

Nova campanya 
per conscienciar 
sobre la cura 
d’espais fl uvials
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CORRUPCIÓ POLÍTICA

Presentat un llibre d’investigació 
amb testimonis del cas Mercuri 
Convidada per ERC, Sara González va explicar el seu treball periodístic a Montcada

Cas Mercuri: la galàxia Bustos és un 
llibre d’investigació escrit per la 
periodista Sara González sobre 
el cas de corrupció política que 
va esclatar al 2012 a Sabadell i 
que també va afectar, de retruc, 
Montcada i Reixac. Convidada 
per la secció local d’ERC, Gon-
zález, que treballa al diari Nació 
Digital, va presentar aquest treball 
periodístic el 4 d’abril en un acte 
que es va fer a la Casa de la Vila 
davant una trentena de persones. 
Segons l’autora, l’obra, que in-
corpora el testimoni del principal 
imputat, l’exalcalde de Sabadell, 
Manuel Bustos, no pretén ser 
“un llibre judicial, sinó testimo-
nial que recull les vivències de 
les persones que van viure en 
persona aquest cas, tant les víc-
times com els imputats”.  

Repercussió local. El cas Mercuri, 
dividit en 35 peces, té un extens 
sumari de 13.000 pàgines que en-
cara està sent estudiat per un jutjat 
de Sabadell. De moment, l’única 

peça que ha passat per un tribunal 
és la que afectava la manipulació 
del concurs públic fet per l’Ajunta-
ment de Montcada l’any 2012 per 
contractar l’exdirectora de l’Àrea 
Territorial Carmina Llumà. Per 
aquest cas, l’exalcadessa María 
Elena Pérez (PSC) va ser condem-
nada a set anys d’inhabilitació per 
prevaricació. 
Analitzant aquesta qüestió, Gon-
zález va dir que un càrrec públic 
sempre ha de tenir molt clar que 

es deu a la ciutadania, “i no pas 
a la voluntat de ningú, per molt 
que li degui la seva carrera po-
lítica”, en referència a la infl uèn-
cia que els germans Bustos van 
exercir, pressumtament, per situar 
Pérez a l’Alcaldia després de la 
dimissió de César Arrizabalaga, 
l’any 2010. “Ella va ser víctima 
d’una gran pressió per part dels 
Bustos i, a la vegada, còmplice 
del seu sistema de favors”, va dir 
la periodista.

Rafa Jiménez | Montcada
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Oriol Ribas, president local d’ERC, i Sara González, durant l’acte que es va fer a la Casa de la Vila

FONT PUDENTA-MUNTANYETA
L’AV organitza la Fira del Comerç els dies 29 i 30 d’abril

CAN CUIÀS
Comencen les obres per reforçar el mur que hi ha 
al costat de l’entrada a l’estació de metro del barri
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L’Ajuntament ha començat les 
obres d’estabilització del mur 
situat al carrer Circumval·lació, 
a Can Cuiàs, a tocar l’accés a 
l’estació de metro del barri. Amb 
una inversió de 33.700 euros, 
l’actuació pretén consolidar la 
paret al llarg d’una longitud de 
41 metres lineals, amb l’objectiu 
de garantir la seguretat dels via-
nants. L’AV fa alertar fa més d’un 
any del mal estat d’aquest mur i el perill d’esfondrament. La previsió és 
que la intervenció estigui enllestida a mitjan del mes d’abril | LG

L’entitat preveu que hi participin una quinzena de comerços i artesans. 
Les parades s’ubicaran a l’avinguda de la Riera de Sant Cugat i l’horari 
serà dissabte, de 10 a 22h, i diumenge, de 10 a 20h. L’AV col·laborarà 
amb la campanya de recollida de fons per a la investigació del càncer 
que promou la Creu Roja amb la col·locació de guardioles. També hi 
haurà activitats per al públic infantil | LG

POLÍTICA
La CUP demana al govern que convoqui la plaça de cap 
de Recursos Humans en un procés obert a la plantilla
La CUP ha fet un comunicat en què demana al govern que torni a re-
petir el procés de contractació del cap de Recursos Humans amb un 
procediment més obert a la plantilla després que la convocatòria de 
provisió de lloc de treball iniciada al gener fos restringida a funcionaris 
de l’administració pública llicenciats i amb dos anys d’experiència. 
El govern ha argumentat que es va optar per aquesta fórmula per-
què la singularitat del càrrec requereix una persona experimentada. 
D’altra banda, el fet d’optar per la lliure designació tampoc no crea 
fi xesa. Atès, però, la baixa concurrència de candidatures presentades, 
l’executiu ha decidit paralitzat el procés | PA
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.....També és notícia......................................
NOU ESPAI 
L’antic solar del restaurant de la Font Pudenta, adequat i obert 
al públic gràcies a un acord entre l’Ajuntament i la propietat
Després d’estar prop d’una dècada tancat, 
el solar que acollia l’antic restaurant de la 
Font Pudenta ha estat adequat com a zona 
verda i d’estada gràcies a un acord signat 
entre la propietat, l’entitat bancària Critesa, i 
l’Ajuntament. El document recull que l’espai 
podrà ser utilitzat públicament mentre no 
es faci cap projecte constructiu. A canvi 
d’aquesta cessió temporal, el consistori ha 
invertit 35.000 euros per obrir l’espai i tam-
bé assumirà  el seu manteniment. “No hem 
fet un parc, sinó una zona verda i d’estada 
perquè es tracta d’un solar cedit tempo-
ralment”, ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez, qui el 4 d’abril va 
visitar l’espai acompanyat de representants 
de l’AV del barri | PA

MEDI NATURAL
Nou pas al Parlament per avançar en la protecció de 
Gallecs i la legalització de la urbanització montcadenca
La Comissió de Territori del Parlament ha aprovat per unanimitat una re-
solució per seguir avançant en la protecció de Gallecs com a paratge na-
tural, un espai rural i agrícola compartit per diverses poblacions vallesa-
nes on Montcada té una part del seu terme municipal al sector conegut 
com l’Estany de Gallecs. El document va ser registrat pel grup parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) a partir d’una proposta treballada 
des de la Plataforma en Defensa de Gallecs. La comissió va acceptar 
incloure en la resolució una esmena de Junts pel Sí amb les demandes 
del consistori montcadenc que, d’una banda, garanteix la protecció del 
sector amb la inclusió de Montcada a l’Espai d’Interès Natural (EIN) de 
Gallecs i, de l’altra, permet continuar amb el procés de legalització dels 
habitatges existents a la urbanització iniciat amb la modifi cació del sec-
tor com a sòl urbà. El president de l’Àrea Territorial del consistori, Jordi 
Sánchez (ERC), ha valorat molt positivament la resolució. “Ens permet 
continuar treballant amb els veïns el procés urbanitzatori en curs, que 
ha de culminar amb la reparcel·lació i la dotació de tots els serveis al 
veïnat”, ha indicat Sánchez. Cal recordar que al Ple del passat mes de 
novembre l’Ajuntament va aprovar el text refós de la modifi cació puntual 
del Pla General de l’Estany de Gallecs, un pas més en la consolidació i 
desenvolupament de la urbanització que compta amb una seixantena 
de parcel·les i una quarantena d’habitatges | SA 

Membres de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH) es van concentrar el 
29 de març davant la por-
ta del consistori en el marc 
d’una acció conjunta que 
es va fer arreu del país per 
reclamar al Parlament de 
Catalunya que atengui les 
seves demandes. Els acti-
vistes van aprofi tar l’acció 
per registrar un document 
en què sol·liciten al govern 
local i als grups de l’oposi-
ció que es comprometin a través d’una moció a defensar les seves deman-
des, recollides en la seva proposta de Llei d’Habitatge. Aquestes peticions 
passen perquè s’accepti la dació en pagament retroactiva; garantir lloguers 
assequibles; aturar els desnonaments; ampliar l’oferta d’habitatges socials 
i garantir els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a les famílies amb 
pocs recursos. La regidora d’Habitatge, Jessica Segovia (ICV-EUiA), va em-
plaçar els manifestants a una reunió per estudiar la proposta de moció | PA

DRETS SOCIALS
Activistes de la PAH demanen el suport als grups 
municipals en defensa de la seva Llei d’Habitatge
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Nova edició de l’Espai 
Recerca de Feina 
per orientar aturats
Per quart any consecutiu, l’Ajun-
tament ha posat en marxa l’Espai 
de Recerca de Feina, un servei 
que ofereix recursos d’orientació 
i acompanyament a persones en 
situació d’atur per tal d’afavorir la 
seva inserció laboral i que és to-
talment gratuït. Per participar-hi, 
cal estar inscrit a la Ofi cina de 
Treball de la Generalitat i tenir au-
tonomia en l’ús d’eines informà-
tiques, coneixements de català i 
castellà, objectius laborals defi -
nits i interès i disponibilitat per fer 
vuit sessions de quatre hores de 
durada. Aquestes es realitzen de 
manera grupal, tot i que també 
es fa un seguiment individualitzat 
de cadscun dels usuaris. L’horari 
de les sessions és de dilluns a di-
jous, de 15.30 a 17.30h, al carrer 
Alt de Sant Pere, 73 | LR
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Més contenidors 
d’oli repartits 
arreu del municipi

Els barris de la Font Pudenta, Ter-
ra Nostra, Mas Duran i Mas Ram-
pinyo han estat dotats de nous 
contenidors de recollida d’oli do-
mèstic, els de color taronja. Amb 
aquests cinc nous dispositius ja 
n’hi ha catorze desplegats per tot 
el municipi | LG

Representants locals al 
nou partit d’esquerres 
liderat per Ada Colau
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV), 
i el diputat montcadenc Joan Jo-
sep Nuet (EUiA) formen part de la 
candidatura que encapçalen Ada 
Colau i Xavier Domènech per diri-
gir la nova confl uència d’esquer-
res promoguda sota el lema Un 
País en Comú, que es constituirà 
ofi cialment el 8 d’abril en assem-
blea fundacional. L’alcaldessa de 
Barcelona es postula com a cap 
visible de la nova coordinadora 
nacional, que estaria integrada 
per una norantena de persones, 
entre les quals hi ha Campos. 
Domènech, per la seva banda, 
encapçala una proposta d’execu-
tiva formada per 24 membres, un 
dels quals és Nuet | PA 
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TARIFACIÓ SOCIAL
L’Ajuntament implementarà un nou sistema 
de pagament a les escoles bressol municipal 
en funció de la renda de cada família

L’exrector de la parròquia de Can 
Sant Joan i activista social Sebas-
tià Heredia va ser nomenat Fill 
Adoptiu de Montcada i Reixac, 
en el marc d’un Ple extraordinari 
que es va celebrar el 30 de març a 
la Casa de la Vila. Tots els grups 
municipals van aprovar l’atorga-
ment d’aquesta distinció al candi-
dat proposat per la Regidoria de 
Ciutadania, en considerar “que ha 
acumulat prou mèrits en la seva 
trajectòria vital per ser mereixe-
dor d’aquest títol, tant pel seu 
interès per millorar la vida dels 
veïns, sobretot els més desfavo-
rits, com per la seva implicació 
en el teixit associatiu”, va dir 
la responsable del departament, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA). 

Heredia –que va assistir al Ple 
acompanyat d’amics i familiars 
ignorant el contingut de la sessió–, 
es va mostrar visiblement emocio-
nat per aquest reconeixement, que 
va dedicar al barri on ha passat la 

major part de la seva vida, Can 
Sant Joan. “El meu país petit, on 
he abocat el meu cor i totes les 
meves ganes d’estimar”, va dir. 
Heredia, conegut popularment 
com ‘el Sebas’, va ser destinat al 
barri al 1964 i pertany a la fornada 
de capellans obrers que va sorgir 
durant el franquisme i que es va 
desmarcar de l’Església ofi cialista.

Elogis. L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va qualifi car Heredia 
d’“imprescindible”, en referència 
a una coneguda frase de l’escriptor 
Bertold Brecht per destacar “la 
seva lluita a favor de la llibertat 
i la justícia social, que no s’acon-
segueixen esperant la providèn-
cia divina, sinó arromangant-se 
i treballant a peu de carrer, com 
va fer ell”. Un per un, tots els por-
taveus van expressar la seva enho-
rabona a l’homenatjat. M. Carmen 
Porro (PSC), es va referir a la seva 
vessant humanista: “Ha estat un 
gran mestre per a molta gent, 
amb els seus consells i opinions”. 
David Gerbolés (Cs) li va agra-
ir tota la tasca duta a terme “que 
l’ha convertit en un referent a 
Montcada i Reixac”. Per a la por-
taveu de Círculo Montcada, Mar 
Sempere, Heredia “és una mostra 
d’honestedat i de lluita per a la 

gent treballadora i humil”. Joan 
Carles Paredes (PDeCAT), va dir 
d’ell que és “referent moral” i va 
recordar el treball per la comunitat 
fet, colze a colze, amb Núria Cer-
vera, també nomenada Filla Predi-
lecta del municipi fa un any. 
Per la seva banda, Jordi Sánchez, 
(ERC), va assenyalar que “més 
que un fi ll adoptiu, Heredia és 
com un segon pare per a molts 
montcadencs”, citant exemples 
concrets de veïns amb qui manté 
una estreta relació personal, com 
ara Pep Martínez, l’excapellà amb 
qui va compartir la responsabilitat 
de la parròquia als anys seixanta 
“i amb qui va engegar –va dir– 
l’aventura de cohesionar el bar-
ri”. Gonzalo García, de la CUP, 
tot i no ser partidari de nomena-
ments procotol·laris, va mostrar 
la seva admiració per la fi gura del 
mossèn: “Si alguna Església ens 
representa, és segurament la 
seva, la de l’humanisme cristià 
que va treballar per conquerir 

drets socials”. Finalment, la por-
taveu del PP, Eva García, també 
va expressar la seva admiració 
per Heredia: “La ciutat li estarà 
eternament agraïda per la seva 
bondat i dedicació”. 
L’homenatjat s’afegeix a   la llista 

de Fills Adoptius de Montcada 
nomenats durant la democràcia, 
de la qual també formen part 
Jaime Targarona, Joaquín Gar-
cía Ribes, Manolo Flores, Juan 
Ramon Masoliver, Indalecio Ex-
pósito i Josep M.Juan-Torres.

HOMENATGE INSTITUCIONAL

Laura Grau | Montcada

Heredia, en el moment en què es va aprovar el seu nomenament com a Fill Adoptiu de Montcada i Reixac al Ple extraordinari del 30 de març

‘Can Sant Joan és el 
meu país petit on he 
abocat el meu cor i les 
meves ganes d’estimar’

El Ple de l’Ajuntament va aprovar la distinció per 
unanimitat en reconeixement al seu activisme social 

Sebastià Heredia, 
nomenat Fill Adoptiu 
de Montcada i Reixac
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Tota una vida de dedicació als altres
La contribució de Sebastià He-
redia al municipi es manifesta 
en multitud d’accions i projectes 
impulsats al llarg de la seva vida. 
A més de la seva tasca a la par-
ròquia de Can Sant Joan, també 
destaca el seu paper a Andrò-
mines, entitat d’integració social 
que va presidir durant vint anys. 
Va ser un dels promotors de la 
primera ofi cina de Serveis Socials  
a Can Sant Joan i impulsor de La 
Hoja Informativa, una publicació 
que ha estat un referent per a la 
cohesió social del veïnat. També 
va ser ser un dels promotors del 
Centre Espeleològic Alpí Vallesà 
(CEAV), del que actualment n’és 

president honorífi c i de l’actu-
al biblioteca del barri, que l’any 
passat va complir 25 anys. 
A la dècada dels 90, Heredia va 
ser membre actiu de la Comissió 
Pro Espais Públics de Can Sant 
Joan, que reclamava la recupe-
ració de l’antic cinema Kursaal. 
En reconeixement a aquesta llui-
ta, la sala d’exposicions de l’equi-
pament porta el seu nom des de 
la seva inauguració, al 2008. La 
seva col·laboració s’ha estès a 
d’altres entitats i sectors de Can 
Sant Joan, com l’AV, l’escola El 
Viver, el Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina i els equips de futbol 
del barri | LG
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La plaça de l’Església acollirà el 
22 d’abril la tercera edició de la 
Festa de la Xarxa de les Esco-
les Bressol Municipals (EBM) 
per donar a conèixer els cinc 
centres de titularitat pública al 
municipi. Entre les 11 i 13h, 
hi haurà carpes amb activitats 
diverses per als infants com 
música, experimentació, con-
tacontes, decoració de testos i 
plantació, a més d’un espai des-
tinat als nadons amb propostes 
específi ques per als més petits. 
També es repartirà fruita fresca 
entre els assistents. La festa està 
organitzada per la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut, 
els centres i les Ampa.

Portes obertes. Les escoles bres-
sol organitzen jornades per vi-
sitar els centres abans del perío-
de de preinscripció, que tindrà 
lloc entre el 8 i el 19 de maig. 
L’EBM Mitja Costa, a Terra 
Nostra, inaugura el calendari el 
24 d’abril, a les 17.30h. L’ende-

mà serà el torn de l’EBM Can 
Sant Joan, a les 18h. D’altra 
banda, l’EBM Can Casamada, 
a Montcada, farà el dia 26 una 
visita adreçada a les famílies 
amb infants nascuts al 2016 i el 
27, per als nens i nenes del 2015 
i 2017. Totes dues començaran 
a les 17.30h. L’EBM Font Freda 

també organitza dues jornades, 
a les 17.30h: el 2 de maig per 
als nascuts els anys 2016 i 2017 
i, l’endemà, per als infants del 
2015. Pel que fa a la llar d’in-
fants Disney, situada al Pla d’en 
Coll i de titularitat privada, do-
narà a conèixer el centre el 25 
d’abril, a les 18h.

Sílvia Alquézar | Redacció

EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS

La Xarxa de les EBM farà una festa 
infantil a la plaça Lluís Companys
Les llars d’infants municipals organitzen portes obertes abans de la preinscripció

Hi haurà activitats com música, experimentació, contacontes i un espai per a nadons, entre d’altres

El Ple de l’Ajuntament correspo-
nent al mes de març va aprovar les 
bases d’ajuts a l’escolarització per 
al curs vinent. El consistori des-
tinarà 80.000 euros –la mateixa 
quantitat que a l’exercici anterior 
–  per ajudar a pagar el material 
escolar i les sortides dels infants 
en situacions econòmiques desfa-
vorides. El termini per presentar 
les sol·licituds romandrà obert 
del 24 d’abril al 23 de maig.

Beques menjador. El Consell 
Comarcal del Vallès Occiden-
tal ha aprovat les bases per a 
l’atorgament dels ajuts. El canvi 
més destacable és que el llindar 
de renda al tram garantit del 
50% s’assimila al del risc de po-
bresa de Catalunya, un fet que 
fa preveure que el proper curs 
es puguin concedir més beques. 
També hi ha modifi cacions en 
els barems per obtenir l’ajut del 
100%. 
Per optar a aquest tipus de beca, 
el llindar de renda és el 60% de 
l’establert per a l’obtenció d’un 
ajut del 50% i també caldrà acredi-
tar una puntuació superior o igual 
a 15 punts en la valoració social.

Aprovades 
les bases dels 
ajuts escolars
Sílvia Alquézar | Redacció
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Es posarà en marxa aquest curs gràcies a la Diputació

El centre de Can Sant Joan 
tindrà aula multisensorial

L’EBM Can Sant Joan disposarà 
aquest curs d’una aula amb ma-
terial d’estimulació sensorial en el 
marc d’un nou projecte impulsat 
des de la Diputació de Barcelona, 
que destinarà 21.500 euros per 
habilitar l’espai. L’objectiu de la 
iniciativa és promoure l’atenció i 
detecció de les necessitats educa-
tives especials dels 0 als 3 anys. 
Les aules multisensorials són es-
pais innovadors d’aprenentatge 
que reforcen les competències en 
les diferents etapes educatives. 
L’espai el podran utilitzar totes les 
escoles bressol de la xarxa muni-
cipal, a més dels diferents serveis 
d’atenció a la petita infància de la 
ciutat.
El diputat delegat d’Educació de 
la Diputació, Rafael Humet, va 
presentar el 21 de març la inicia-
tiva davant dels responsables de 
les escoles bressol municipals 
de la ciutat i la regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA). “Amb 
aquest projecte, volem que les 

escoles bressol també esdevin-
guin un servei amb capacitat 
d’oferir oportunitats per al 
treball en inclusió educativa i 
en l’atenció precoç a les neces-
sitats especials” , va comentar 
Humet. Segovia va destacar la 
importància d’apostar per l’esco-
la inclusiva. “En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha incrementat 
els recursos humans per aten-
dre les necessitats especials a les 
llars d’infants”, ha explicat l’edil. 
El projecte es posarà en marxa a 
13 localitats de la demarcació 
amb el suport de la Diputació.

Sílvia Alquézar | Redacció

PLE DE MARÇ

El consistori aplicarà la tarifació social 
a les escoles bressol el pròxim curs
La nova mesura permetrà adaptar el preu del servei a la capacitat econòmica de cada família

La Xarxa d’Escoles Bressol Muni-
cipals, gestionada per la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut, es-
trenarà el curs vinent un nou mo-
del de tarifació que permetrà adap-
tar els preus del servei educatiu a 
la capacitat econòmica de la unitat 
familiar. La mesura, aprovada per 
unanimitat al Ple de març, té per 
objectiu facilitar la igualtat d’opor-
tunitats per accedir a un dels cinc 
centres de titularitat pública –Camí 
del Bosc, Can Sant Joan, Font Fre-
da, Can Casamada i Mitja Costa– i 
suprimir el pagament únic, que se 
substituirà per una taula de tarifes 
variables ajustades als ingressos 
familiars. Així, les famílies podran 
acollir-se a quatre tipus de bonifi -
cacions –del 70%, 55%, 35% i el 
20%–, que s’aplicaran a les quotes 
d’escolarització i de menjador, que-
dant exclosos els serveis comple-
mentaris. 
Per calcular el llindar d’ingressos 
anuals nets, la nova ordenança 
municipal ha tingut en compte 

l’Indicador de Renda de Sufi ci-
ència de Catalunya (IRSC), la 
renda disponible de cada unitat 
familiar i la seva disponibilitat 
econòmica en funció dels seus 
ingressos i despeses. 

Novetat. “És el primer cop que 
aplicarem aquesta mesura, que 

volem estendre a més àmbits 
perquè és un sistema de paga-
ment més just”, va comentar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), qui va 
destacar que “la tarifació social 
permetrà gaudir d’un ajut a les 
famílies que no són usuàries de 
Serveis Socials, però que tenen 

problemes per arribar a fi nal de 
mes”. L’edil va donar així resposta 
a un comentari de la portaveu del 
PP, Eva García, qui va mostrar la 
seva preocupació perquè “aquest 
model podria perjudicar les clas-
ses mitjanes”. Per sol·licitar l’ajut, 
caldrà estar empadronat a Montca-
da. A les famílies monomarentals, 
nombroses, amb un fi ll o fi lla disca-
pacitat o les que tinguin dos o més 
infants inscrits en la mateixa escola 
bressol se’ls aplicarà per defecte la 
bonifi cació del primer tram (20%). 
Si, a més a més, els correspon un 
ajut en funció de la renda, se’n 
podran benefi ciar del tram imme-
diatament superior al corresponent 
per ingressos. Les persones interes-
sades hauran d’adreçar la seva sol-
licitud al registre de l’Ajuntament, 
un cop l’infant estigui matriculat a 
la seva escola. 
El consistori instal·larà al web mu-
nicipal www.montcada.cat un simula-
dor per tal que les famílies puguin 
comprovar si poden ser benefi ciàri-
es d’alguna de les bonifi cacions. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Les famílies podran acollir-se a quatre tipus de bonifacions en funció dels seus ingressos
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Totes les EBM podran utilitzar la nova aula
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Can Tauler acollirà del 18 d’abril 
al 5 de maig la 17a Mostra d’En-
senyament, una iniciativa de la 
Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut per orientar i assesso-
rar els joves i les seves famílies 
en l’elecció del seu itinerari for-
matiu. La Mostra farà en horari 
de matí sessions informatives i 
d’orientació als instituts, a més de 
tallers i tastets d’ofi cis. A la tarda, 

Can Tauler posarà a disposició 
dels estudiants el servei d’asses-
soria vocacional i d’autoconsul-
ta, dimarts, dijous i divendres, de 
17.30 a 20.30h. També hi haurà 
un espai d’informació adreçat a 
les famílies, els dimecres, de 17.30 
a 20.30h. 
La Mostra oferirà informació 
sobre els Programes de Forma-
ció i Inserció, els batxillerats, la 
Formació Professional, els en-

senyaments artístics i d’esports, 
els estudis universitaris, els en-
senyaments d’idiomes, els no 
regulats, les escoles d’adults, les 
vies d’accés als diferents estudis 
i els serveis educatius locals. Can 
Tauler també acollirà l’exposició 
‘Després de l’ESO, què?’. La clo-
enda serà el 3 de maig a l’Audito-
ri (19h), on diferents joves expli-
caran la seva experiència sobre el 
camí acadèmic que han escollit. 

Sílvia Alquézar | Redacció

CAN TAULER

El 18 d’abril comença una nova 
edició de la Mostra d’Ensenyament
L’objectiu de la iniciativa és facilitar als joves l’elecció del seu itinerari formatiu

L’Associació de Discapacitats 
de Montcada (Adimir) va pre-
sentar el 21 de març una nova 
iniciativa que consisteix a dotar 
de pictogrames els locals pú-
blics i privats del municipi per 
tal d’informar de la seva activi-
tat a les persones que no poden 
llegir i que, de retruc, benefi cia 
els estrangers que no entenguin 
cap de les dues llengües ofi cials. 
“És un projecte que ja ha po-
sat en marxa l’Associació Na-
varresa d’Autisme i consisteix 
en utilitzar dibuixos en lloc 
de lletres per identifi car la 
funció de cada establiment”, 
va explicar una de les fundado-
res de l’entitat, Carolina Ibáñez, 
en el marc de la inauguració de 
l’exposició ‘Adimir, una fi nestra 
oberta a la discapacitat’, que es 
podrà visitar fi ns al 13 d’abril a 
la Casa de la Vila. 

Nou web. Adimir ha estrenat 
nou disseny del seu portal a 
Internet www.adimir.com, gràci-
es a la col·laboració de l’Obra 

Social La Caixa i de l’empresa 
local Quality Studio, així com 
el suport de l’Ajuntament, que 
va estar a l’acte representat per 
l’alcaldessa Laura Campos i 
les regidores Jessica Segovia i 
Mónica Martínez –de Polítiques 
d’Igualtat i Ciutadania, respecti-
vament, totes tres d’ICV-EUiA. 
El nou web permet a les famílies  
l’accés als recursos que existei-
xen i recaptar fons per millorar 
l’atenció als usuaris.

Laura Grau | Montcada

ADIMIR

Nou projecte per entendre 
la ciutat amb pictogrames
L’entitat exposa a la Casa de la Vila les seves iniciatives

La mostra es pot visitar fi ns al 13 d’abril

L’escola El Turó i l’Ampa del 
centre organitzen el 22 d’abril un 
dinar de germanor amb motiu de 
la celebració del seu 50è aniver-
sari. Aquest serà l’acte central de 
l’efemèride, adreçat als actuals  
i antics alumnes, professors i 
famílies del centre. Els tiquets es 
poden comprar fi ns al 20 d’abril 
a la mateixa escola, a través del 
web del centre i del Facebook 
de l’Ampa. El preu del menú és 
de 10 euros per als adults i de 
6 per als infants. Durant tota la 
jornada hi haurà activitats per a 
la canalla com jocs tradicionals, 
tallers, infl ables i una cursa | SA   

Dinar de 
germanor a 
l’escola El Turó

L’ens participatiu centrarà aquest 
curs les seves accions a donar a co-
nèixer el seu paper entre la ciutada-
nia, un canvi d’orientació que ha 
acordat el Consell, format per una 
trentena d’alumnes del cicle supe-
rior de primària de les escoles lo-
cals. Entre els seus objectius, també 
hi ha crear un logotip i redactar la 
normativa de funcionament | SA

Nou pla de 
treball del 
Consell d’Infants

La Mostra d’Ensenyament compta amb diferents tallers adreçats als joves per tal d’orientar-los en l’elecció del seu itinerari formatiu
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El Síndic de Greuges ha sol·licitat 
una reunió amb la direcció dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
davant la seva manca de resposta 
al requeriment sobre l’estat de 
conservació de l’INS Montserrat 
Miró, un problema que l’Ampa del 
centre va traslladar a la institució. 
Segons el Síndic, la resposta és im-
prescindible per prosseguir amb 
la recollida d’informació i la seva 
omissió per part de les autoritats 
i funcionaris pot constituir una 
obstaculització de la seva tasca, in-
corrent en responsabilitat. La con-
strucció del nou edifi ci de l’INS és 
una demanda municipal que ar-
renca del 2004 | SA   

El Síndic segueix 
els tràmits sobre 
l’INS M. Miró 

Alumnes de 1r i 2n del Cicle For-
matiu de Grau Superior de Docu-
mentació i Administració Sanitàries 
de l’INS La Ferreria organitzen el 
26 d’abril la seva primera campa-
nya de donació de sang amb el 
suport del Banc de Sang i Teixits. 
Les extraccions, obertes a tothom 
que compleixi els requisits, es faran 
entre les 15 i les 20h | SA

Campanya de 
donació de sang
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Mohamed va sortir per primera 
vegada dels campaments de re-
fugiats sahrauís, situats a Tiduf 
(Algèria), l’estiu del 2000 per 
participar al projecte ‘Vacances 
en pau’, organitzat pel Front Po-
lisario amb el suport de diverses 
entitats i ajuntaments catalans 
amb l’objectiu que els infants po-
guessin passar l’estiu lluny de les 
extremes condicions del desert. 
La família de Mireia i Jordi Sanz 
Cervera van acollir Mohamed, 
en aquella època un nen de 8 
anys, qui va descobrir un món to-
talment diferent a la seva realitat. 
“No sabia dutxar-me ni pujar 
escales i no volia banyar-me 
ni a la piscina ni al mar, em 
feien molta por”, recorda Mo-
hamed, que es va adaptar molt 
ràpidament a la vida occidental, 
tal com expliquen Mireia i Jordi. 
“Des del primer dia que va 

arribar en Moha, vam passar 
a ser tres germans. Acollir un 
infant sahrauí va ser una expe-
riència única per a tota la fa-
mília”, expliquen ambdós joves. 

Una nova vida. En acabar les se-
gones colònies consecutives a 
Montcada i Reixac, Mohamed 
no va tornar amb la resta d’in-
fants sahrauís perquè s’havia de 
sotmetre a un tractament mèdic. 
“Les famílies en van parlar i 
van decidir que el millor per 
a ell era que es quedés amb 
nosaltres”, comenta Mireia. 
Mohamed ja ha fet la vida aquí. 
Fa dos anys va acabar la carre-
ra d’enginyeria mecànica i exer-
ceix la seva professió en una 
empresa de vàlvules hidràu-
liques. “Estic molt bé aquí –
diu– però també m’enyoro de 
la meva terra”. El jove es mos-
tra molt crític amb la falta de 

suport internacional perquè el 
poble sahrauí pugui convocar 
un referèndum d’autodetermi-
nació  que li permetria tornar 
al Sàhara Occidental, excolò-
nia espanyola ocupada des de 
fa més de 40 anys pel Marroc. 
“Les noves genereacions han 
perdut la confi ança en trobar 
una solució pacífi ca i s’estan 
tornant cada cop més radi-
cals”, manifesta Mohamed, qui 
lamenta que el seu poble ja no 
sigui notícia i només rebi ajuda 
per part d’organitzacions no go-
vernamentals.

Sílvia Alquézar | Montcada

‘VACANCES EN PAU’

Acollir un infant sahrauí, 
una experiència única 
per a tota la família
Mireia, Jordi i Mohamed expliquen com els va canviar la 
vida després de les colònies solidàries de l’estiu del 2000

D’esquerra a dreta Mohamed, Mireia i Jordi, el tres joves que han crescut com a germans arran d’unes vacances solidàries
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Montcada Solidària gestionarà el projecte 
Montcada Solidària assumirà la 
coordinació del projecte ‘Vacan-
ces en pau’ al municipi, després 
que l’Ajuntament fes una crida 
entre les associacions  locals per 
recuperar la iniciativa solidària a 
la ciutat. El consistori va presen-
tar el programa el 22 de març en 
un acte a la Casa de la Vila que 
va comptar amb la presència de 
Neus Bosch, coordinadora de les 
entitats del Vallès Occidental que 
formen part del projecte. El col-
lectiu referent a cada municipi 

s’encarrega de donar suport a les 
famílies acollidores. Al juliol, els in-
fants van al Casal d’estiu i, a la tar-
da, fan altres activitats com anar 
a la piscina o al parc per retro-
bar-se amb els altres nens i nenes 
provinents dels campaments. A 
l’agost, les famílies poden marxar 
de vacances, tot i que sense sortir 
del territori espanyol. Les persones 
interessades a acollir un infant po-
den contactar amb l’Ajuntament o 
a través del correu montcadasoli-
daria@gmail.com | SA
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JORNADA DONES I 
PARTICIPACIÓ SOCIAL
Bona acollida de les 
activitats organitzades 
només per dones per 
tancar la celebració 
del 8 de març

Les activitats es van desenvolupar el 18 de març a la plaça de 
l’Església, organitzades per diverses entitats locals, el Consell de 
Dones i l’Ajuntament amb l’objectiu de donar visibilitat al paper 
clau de les dones en la vida pública i associativa. Hi va haver 
tallers, bàsquet, estands amb informació sobre temàtiques pro-
tagonitzades per dones, teatre, música, una cercavila i una fi deuà 
popular per a 120 comensals. Les dones de la Colla Castellera de 
Montcada van fer història aixecant un pilar de 4 fet íntegrament per 
fèmines. La jornada va fi nalitzar amb un correfoc i un aquelarre a 
càrrec de la Colla de Diables de Can Sant Joan i el grup Teatroia’t | SA 

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

PE
R

E 
D

E 
LA

M
O

L’OMIC incrementa el 
nombre de persones 
ateses durant el 2016

La Xarxa Antirumors refl exiona sobre el paper 
de la gent gran a les diferents cultures

L’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) va atendre 
al 2016 un total de 1.441 usua-
ris, el que suposa un increment 
del 19% respecte l’any passat. 
Les consultes més habituals es-
tan relacionades amb els serveis 
de subministrament bàsic com la 
telefonia o les companyies elèc-
triques. La gran majoria de les 
atencions es van fer de forma 
presencial (1.239). Entre les da-
des recollides destaca l’augment 
de les consultes relacionades 
amb el transport i un repunt de 
les que tenen a veure amb les 
entitats bancàries i l’eliminació 
de les clàusules terra | SA  
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La Xarmir va organitzar el 23 de març al Casal de Gent Gran de 
Montcada i Reixac un cafè-col·loqui sobre la diversitat cultural i 
la gent gran. Persones de Catalunya, Nigèria, Paquistan i la co-
munitat gitana van compartir les seves opinions en una activitat 
pensada per posar en comú com les diferents cultures d’arreu del 
món tenen cura i valoren les persones de més edat | LG 

Xerrada sobre com 
prevenir les addiccions 
a les noves tecnologies
Tindrà lloc el 26 d’abril a l’INS La 
Ferreria (18h), organitzada per la 
Federació d’Ampa de Montcada 
en el marc de l’Escola de Mares 
i Pares. El col·loqui anirà a càr-
rec de la responsable del Punt 
d’Assessorament sobre Drogues 
i Addiccions de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac (PASSA), 
Rosa Galvany, i del psicòleg Toni 
Caro. Els ponents oferiran estra-
tègies i recursos que els pares 
i les mares poden utilitzar per 
acompanyar els fi lls i les fi lles en 
el bon ús dels dispositius, a més 
de donar pautes per prevenir i 
actuar en cas d’addiccions i con-
ductes de risc | SA  

La mostra ‘Refugiats, 
per què?’ arriba a la 
Biblioteca Elisenda
L’equipament acollirà del 18 
d’abril a l’1 de maig l’exposició 
‘Refugiats, per què?’, de la Fun-
dació per la Pau. La mostra vol 
ampliar la mirada més enllà de 
la reacció solidària davant la crisi 
dels refugiats dels darrers anys 
i contribuir a promoure canvis 
globals i estructurals que facin 
possible posar fi  a les causes 
que cada dia obliguen milers de 
persones a fugir de casa seva. 
L’exposició, formada per diver-
sos plafons informatius, pretén 
fomentar la refl exió sobre dues 
de les principals causes de la 
problemàtica: l’armamentisme i 
la guerra | SA  
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El passat Ple, es van aprovar els pressupostos de la corporació per 
a l’any 2017. Aquest equip de govern ha hagut de fer front a una 
herència que pot signifi car un desastre econòmic per al nostre 
municipi si no se li feia front i es reconeixia, cosa que els partits 
que formaven part de l’anterior govern (PSC i PDeCAT) encara es 
neguen a veure. S’ha fet un informe econòmic i fi nancer per tal de conèixer l’estat dels comptes de la 
casa, per una empresa externa i imparcial i, tot i així, aquests dos partits continuen negant els números 
de la corporació. Fa molts mesos que aquest grup defensa que tots els partits han de ser partícips de la 
solució al greu problema en què es troba el nostre Ajuntament, i hem arribat a punts de trobada amb 
algunes organitzacions polítiques que estan disposades a posar de la seva part pel bé comú de la ciu-
tat, però no ha trobat ni una mica de responsabilitat en els antics membres del govern (PSC i PDeCAT).
Al contrari, PDeCAT fa una proposta venent la idea que és un pressupost en expansió i que dispo-
sem de més diners per fer despesa, quan és totalment al contrari. Aquesta actitud pot ser generada 
per dos motius, per un profund desconeixement del funcionament d’un pressupost per part del 
partit que ha gestionat la hisenda local durant 16 anys, o bé, simplement per la intencionalitat de 
no arribar a cap acord amb el Govern i de confondre als veïns i veïnes de Montcada. Per una altra 
banda, el PSC no ha fet en cap moment cap proposta al pressupost. Tot el que s’ha limitat a exigir 
és l’expulsió de Círculo de l’equip de govern. El comportament del PSC respon bàsicament al fet 
que creuen que aquest Ajuntament els hi pertany i que és una anomalia que no estiguin al govern. 
Aquest partit no ha tingut la capacitat ni la valentia de posar-se a treballar amb responsabilitat amb 
l’equip de govern per fer un servei als veïns i veïnes de Montcada, sinó que ha intentat desestabilit-
zar el govern per intentar, més endavant, tornar a governar la ciutat, encara que això hagués costat 
diners i serveis a la nostra ciutat.
Finalment, cal reconèixer la bona voluntat i el treball fet per Cs, que ha estat l’únic partit que de debò 
ha treballat amb el Govern per tirar endavant els pressupostos. L’acord ha estat fruit d’un treball 
constructiu i amb visió de ciutat, deixant de banda els interessos partidistes.

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. 

Pressupostos aprovats

Óscar Gil

A Montcada sembla que li ha tocat la grossa, sense jugar-hi. La 
darrera fi ta del desgovern dels dos partits i la coalició electoral 
que conformen el govern de Montcada i Reixac ha estat perdre, 
defi nitivament, l’oportunitat de l’ampliació d’una empresa amb 
una injecció de capital de 150 milions d’euros i la creació esti-
mada de 1.000 llocs de treball directes i uns 400 més indirectes. La seva incapacitat per negociar 
i trobar les solucions urbanístiques viables, dintre de la legalitat, ha fet que aquesta instal·lació 
sigui impossible al nostre territori, desplaçant-se a un altre municipi. I nosaltres ens preguntem; 
quines altres oportunitats deixaran perdre per al desenvolupament social i econòmic de Montcada 
i Reixac? Perquè es troben immersos en una situació que no els deixa veure més enllà dels seus 
melics i això difi culta la planifi cació serena i acurada que la nostra ciutat es mereix. 
Mentre això passava, uns deixen les seves delegacions al govern; altres estan al govern però fan 
allò que els hi sembla i altres es dediquen a fer “bolos”, tal i com ells mateixos ho han qualifi cat, 
per a la creació d’un nou espai polític per a les properes eleccions municipals amb altres forces 
polítiques que ja demostren el seu tarannà democràtic. Algun conegut representant al nostre mu-
nicipi ja s’ha assegurat de col·locar “als seus” a la direcció d’aquesta formació i, segons els seus 
propis afi liats, ho ha fet “a dit”. Aquesta és la veritable preocupació de part del nostre govern, i no 
pas les necessitats de la nostra ciutadania.
Perquè, digui’ns vostès, veïns i veïnes de Montcada, quins projectes ha dut a terme el desgovern 
de Montcada ens aquests gairebé dos anys? Quines accions del seu Pla d’Actuació Municipal ha 
pressupostat o ha aconseguit fi nançament d’altres administracions? Quines esmenes ha presen-
tat i aconseguit que s’aprovin al Parlament de Catalunya per exigir al govern de la Generalitat les 
actuacions necessàries a Montcada i Reixac? Ja els hi responem nosaltres, cap ni una.
I ja per posar-hi la cirereta, tercer pressupost amb més incompliments de les seves promeses 
electorals i amb suports pel camí d’un partit que, dia rere dia, demostra la seva incongruència, 
votant un dia a favor i volent desprès portar la bandera de la defensa en contra del mateix tema. 
Continua guanyant-se, merescudament, la seva mala fama.

Amb desgovern i sense rumb

M. Carmen Porro

Avui volem aprofi tar aquest espai per felicitar-nos tot ple-
gats per la gran celebració de la portada número 500, 
que vol dir 25 anys de feina continuada. Aquesta és una 
fi ta importantíssima en el camp de la informació local; 
perquè de ben segur no ha estat gens fàcil arribar fi ns 
aquí i ser fi dels al seus orígens i objectius. Però si ‘La 
Veu’ avui compleix 500 números és en gran part gràcies al suport que ha rebut per part dels 
ciutadans, lectors, anunciants i entitats que sempre han volgut veure en el diari local una 
forma d’informar-se però, per sobre de tot, una forma de sentir-se orgullosos de totes les 
grans fi tes que com a montcadencs hem anat aconseguint, tant col·lectivament com indi-
vidualment en molts àmbits diferents: cultural, esports, política, economia, medi ambient...  
Montcada, per la seva situació estratègica en el mapa, sempre ha estat un lloc de creuament 
de moltes inquietuds, i això ho veiem en la gran riquesa cultural, veïnal, d’entitats, de dones i 
homes creadors d’opinió que té la nostra ciutat. Aquestes inquietuds ens han fet sempre avan-
çar com a poble i buscar nous reptes que ens fessin ser un referent al Vallès. I ‘La Veu’ al llarg 
d’aquest anys ens ha ajudat a crear aquesta complicitat entre tots plegats per sentir-nos orgu-
llosos de la nostra ciutat per fer una Montcada millor. Però, com sempre, no podem sols mirar 
enrere, cal  caminar endavant i amb pas ferm i segur. I ‘La Veu’ ha de liderar aquesta etapa, 
recolzant totes les iniciatives individuals o col·lectives que aposten per l’esforç, per la solidaritat, 
per l’excel·lència, per la justícia social, per la modernització i per tot allò que fa que Montcada 
avanci cada dia. Ha de continuar apostant per la informació, la cultura, l’esport, l’educació, el 
medi ambient, els temes socials, les entitats...En defi nitiva, per la difusió de notícies de ciutat 
que, com sempre, facin sentir tothom identifi cat i orgullós de formar part de Montcada.
Felicitem tothom que ha aportat al llarg dels 500 números una part d’orgull de formar part 
de Montcada, tots els equips humans que al llarg dels 25 anys han fet possible ‘La Veu’ i 
ens encoratgem tots plegats a seguir modernitzant el butlletí, sent fi dels als seus principis 
per tal de fer possible per molts anys ‘La Veu de Montcada’. Felicitats!

25 anys de Montcada a ‘La Veu’

Joan Carles Paredes

El pasado 30 de marzo aprobábamos los presupuestos para 
este año 2017. Una aprobación que fue posible gracias a la 
responsabilidad política que demostró el partido Ciudadanos. 
A pesar de haber sido un presupuesto elaborado práctica-
mente desde cero, calculando las partidas en base al informe 
económico que exponía la necesidad de generar ahorro (es 
decir, recortar determinados gastos) en una tesorería que bastante presión padece como con-
secuencia del pago de las expropiaciones (que seguirán hipotecando a los futuros gobiernos 
en Montcada), junto con una previsión de ingresos que no era real y que, a pesar de todo ello,
se ha podido generar un aumento dentro del presupuesto que ha sido destinado íntegramente 
a incrementar las partidas de atención a las personas (ayudas para subsistencia, alimentación, 
vivienda, etc.), resulta del todo injusto observar cómo el resto de los partidos de la oposición fueron 
incapaces y en ningún momento tuvieron la voluntad de aprobar estos presupuestos. Nos sorpren-
de ver cómo concejales y partidos que se llenan la boca del concepto “ayudar a las personas” o 
estar al lado de los vecinos y vecinas, utilizan argumentos insostenibles y datos falsos para justifi car 
que no aprueban unos presupuestos que aumentan las partidas sociales y que se han ajustado a la 
realidad de la complicada situación económica que padecemos. Ser honestos y realistas es la forma 
que tiene el equipo de gobierno de trabajar para las personas y no usando eslóganes y populismo o 
tratando de desestabilizar al equipo de gobierno. Es lamentable ver la poca voluntad que existe en 
casi todos los partidos de la oposición (no toda, por suerte) para negociar y preocuparse por cues-
tiones realmente importantes para nuestro pueblo. El presupuesto es la manera de llevar a cabo 
los proyectos por los que apuesta cada equipo de gobierno y este año podremos llevar a cabo más 
acciones de atención social para mejorar, dentro de lo posible, la calidad de vida de quienes que lo 
necesitan. El resto de partidos (a excepción de Cs) seguirán excusándose con argumentos vacíos y 
datos malinterpretados para justifi car que no han tenido la vergüenza ni la voluntad de colaborar con 
el gobierno. Esto no es una oposición responsable y nos entristece profundamente que la política 
más cercana acabe convirtiéndose en esta pantomima en la que el objetivo no es ayudar a la ciu-
dadanía, sino votar no a los presupuestos que propone el otro, por muy justos y realistas que sean.

Falta de responsabilidad política

Mar Sempere

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

Alquiler. Plaza de garaje en Av. 
Riera Sant Cugat, frente al INS La 
Ferreria. De fácil acceso. Tel. 650 
921 166.
Se busca. Personal para empresa 
de limpieza. Fax 937315794 email: 
mesnet@mesnet.cat 
Clases. De alemán, particulares. 
Tel. 610 392 086.
Se busca. Piso de alquiler en zona 
centro. Con 2 o 3 habitaciones. Tel. 
628 083 959. 
Se busca. Músicos para hacer par-
tituras de letras de canciones. Tel. 
635 48 23 57.
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Sóc la Montse Montcada. Així és com em coneixen els 
meus amics de fora, lligada al nom del meu poble com un 
signe d’identitat i és curiós, perquè l’altra Montse del grup 
no és la Montse Badalona. No puc negar que m’estimo el 
meu municipi, però primer de tot i abans de continuar aquest escrit, després dels problemes de 
salut que he tingut vull agrair les sinceres mostres d’ànims rebudes per part de la resta d’edils, 
del personal de l’Ajuntament i de la ciutadania en general. Us asseguro que m’han enfortit i 
m’han ajudat a superar-ho.
Reprenent la meva presentació, dic que és curiós, perquè no acostumo a presentar-me mai re-
ferint-me als meus estudis o a la meva professió, tal com fa habitualment la majoria de la gent. 
Si més no, això és el que va explicar el sociòleg Chakir el Homrani a la xerrada sobre ‘La Nova 
República Catalana, nació intercultural i integradora’ que va tenir lloc el 21 de març a la seu de 
la secció local d’ERC a Montcada. Jo em presento arreu utilitzant la meva procedència, el meu 
poble, i és que me l’estimo tant i tant! Sóc de Montcada i em sento molt orgullosa de dir-ho. Per 
a mi, no hi ha un poble millor.  Per això, em dol escoltar sovint comentaris despectius sobre el 
municipi, per tots els greus problemes que tenim. I és cert que hi ha moltes coses a millorar, 
en sóc conscient, però és que jo tinc tots els meus records vinculats a indrets del meu poble. 
Després d’estar molts dies hospitalitzada, quan vaig enfi lar el camí de torna-
da a Montcada, només veure el Turó, la serralada de Marina i el Besòs, vaig pensar: 
Per fi  a casa!  I és que els montcadencs i les montcadenques, tant fa d’on venim, quina és la 
nostra religió, el nostre estat civil... Som d’aquest poble, l’estimem i el volem millorar. És per 
això que em reincorporo a la meva tasca com a regidora amb més afany encara, per posar el 
meu granet de sorra i intentar fer-ho millor, per tenir un municipi més integrador i intercultural. 
Aquesta és la meva Montcada, dintre la República Catalana que volem.

M’estimo Montcada

A la hora de entrar en política teníamos claro que lo ha-
cíamos con dos premisas innegociables, una era de poder 
mirar a la cara a nuestros conciudadanos y no sentir ver-
güenza por haber engañado a ninguno de ellos, y la segun-
da es la de ser útiles a los montcadenses. Para mentir, para 
irresponsabilidad y para seguir haciendo más de lo mismo ya estaban y siguen estando los de 
siempre, los que han llevado a Montcada i Reixac a la actual situación y que son los mismos 
que ahora se enrocan en seguir siendo parte del problema, en lugar de parte de la solución.
Es curioso comprobar como PSC y PdeCat (antigua Convergència obligada a cambiar su nom-
bre por todos los casos de corrupción) se ponen de perfi l para afrontar la situación económica 
que vive Montcada i Reixac como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad, sonrojante 
forma de entender la política. Aprobando los presupuestos, hemos logrado desbloquear la si-
tuación política en nuestra ciudad, lo cual no ha sido y no será nunca un cheque en blanco. 
Hemos logrado que se lleve a cabo una completa auditoría económica, una rebaja del 25% en 
la asignación económica a los grupos municipales, la formación de una mesa técnico/política 
para buscar soluciones al Bosc d’en Vilaró y una congelación de IBI para el ejercicio de 2018.
Teniendo en cuenta la situación económica de las arcas municipales es un acuerdo ambicioso, 
que fi scalizaremos con reuniones mensuales para velar por su cumplimiento como oposición 
que somos y seguiremos siendo. Algunos partidos se sienten importantes, en Cs preferimos 
sentirnos útiles a los ciudadanos de Montcada i Reixac, llegar a acuerdos con partidos que 
piensan diametralmente diferente es importante, se acabaron las mayorías absolutas (afor-
tunadamente) y es hora de diálogo y acuerdos, de lo contrario es imposible gobernar y sacar 
adelante las instituciones.Cs siempre será parte de la solución, jamás parte del problema. 

Útiles

Óscar Pérez

El gobierno municipal ha llegado después de tres meses a 
un acuerdo para aprobar sus presupuestos con Ciudadanos, 
con los mismos que ya pactaron los presupuestos anteriores 
y que, según ellos mismos, el gobierno incumplió reiterada-
mente. Un pacto que nace pobre aunque hayan querido ven-
derlo como un gran acuerdo pero que no supondrá ni un euro 
más para las personas, familias, entidades ni empresas de Montcada. Un pacto que pasa por 
una reducción a la aportación de los grupos municipales que, lejos de suponer una mejora 
para los ciudadanos, se destinará a realizar una auditoría económica. También han pactado 
congelar el impuesto de bienes inmuebles para el 2018 cuando multitud de ayuntamientos 
ya han anunciado su rebaja para el próximo año, más teniendo en cuenta la revisión catastral 
que está en marcha. Este gobierno califi caba el año pasado los presupuestos de equilibrados, 
sostenibles y generadores de justicia social. Este año resulta que son realistas, responsables y 
comprometidos con garantizar los derechos sociales. Todos ellos tópicos de la izquierda pero 
que nada tiene que ver con la realidad. La realidad de la izquierda es reducir ayudas a la re-
cuperación económica, reducir ayudas a la generación de puestos de trabajo, al crecimiento 
económico, a no incrementar de forma clara las ayudas sociales, las ayudas a las familias, a 
los comercios, a los polígonos industriales, a las pequeñas y medianas empresas… Ésta es su 
realidad. Hemos tenido una magnífi ca oportunidad de generar puestos de trabajo, en concreto, 
unos 1.500 con la ampliación de las instalaciones de la empresa Lidl y el gobierno municipal 
puso todo tipo de trabas para impedirlo y así lo han conseguido ya que harán la nueva empresa 
en otra ciudad. Los pretextos de este gobierno de izquierdas para negar esa construcción pasa-
ban por argumentos poco sólidos acerca de un corredor biológico y las posibles protestas de los 
grupos ecologistas que muchas veces no tienen en cuenta nada más que sus fantasías sobre 
lo verde. Triste que alguien gobierne pensando en un posible caracol y no en miles y miles de 
personas y de negocios y autónomos que también se hubieran visto benefi ciados directa o indi-
rectamente. Pero, en fi n, esto es lo que tenemos y este acuerdo para aprobar los presupuestos 
ha nacido pobre y mucho me temo que seguirá por mal camino.

Pacto pobre, pobre pacto!

Eva García

Dones migrades, dones monomarentals, dones grans que vi-
uen soles, dones trans, dones lesbianes, dones sense sostre, 
dones joves, nenes, dones amb diversitat funcional... Dones. 
I diferenciem, sí.
Encara avui dia és un fet diferencial ser dona, de classe tre-
balladora, nació oprimida i sumant la llista d’adjectius amb que 
començàvem. Encara que les administracions mostrin un compromís amb el feminisme, a dia 
d’avui, la doble jornada laboral de les dones, eternament invisibilitzada, ens esclavitza, ens 
empobreix  i ens emmalalteix.
Seguim assumint el treball reproductiu i de cures, optem a feines menys qualifi cades, mitges 
jornades que ens condemnen a obtenir menys retribució i prestacions que els homes. Aquesta 
situació comporta unes conseqüències devastadores per a la nostra qualitat de vida. Femini-
cidis, assetjaments sexuals a l’espai públic i a la feina, reproducció dels rols masclistes a les 
joguines, ‘Princelàndies’ que juguen a ofegar l’esperit crític de les nenes i un llarg etcètera 
d’ignomínies que a tots i totes ens semblen motiu de lluita. Una lluita en la que cal dipositar-hi 
esforços i no només paraules i bones intencions.
Així, març rere març, hem agafat les barques i hem alçat les veles violetes. Perquè, ja n’hi 
ha prou de retallades i d’alimentar el sistema capitalista depredador. A Montcada i Reixac les 
dones som les principals afectades per l’atur. Les institucions i el món empresarial ens van 
fer creure que l’emprenedoria era la solució per trobar feina entre les dones i ha estat una 
eina maquiavèl·lica per vendre productes tòxics com els microcrèdits. Cal canviar el model 
de participació, és necessari fer partícips les dones dels pressupostos municipals i generar 
mecanismes de cooperació. És per això que, des de la CUP, fem una crida a l’autoorganització 
feminista, perquè sabem com ens vol l’heteropatriarcat, però també tenim molt clar com ens 
volem nosaltres: Vives, amb vides dignes, i lliures de tota submissió.

Crida a l’autoorganització feminista

Gonzalo Garcia

Montse Ribera
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9 l diumenge
Diada. Dels Castellers de Montcada 
i Reixac i la Colla Jove de Barcelona. 
Hora: 12h. Lloc: Exteriors de l’església 
Reixac.

18 l dimarts
Concurs. Lliurament de premis del 3r 
concurs de microrelats ‘Dónes veu a 
les dones?’ Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 
Municipal.

19 l dimecres
Concurs. Lliurament de premis del 
‘Guanya’t un punt’. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori Municipal.

Presentació. ‘Montcada desapareguda’, 
de Jaume Alcázar (editorial Efadós). 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

20 l dijous
Taller. ‘El drac poeta i les roses de Sant 
Jordi’. Hora: 17.30h. Lloc: Centre Cívic 
La Ribera.

Taller. ‘Fes el teu casc de cavaller’. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Presentació.  Número 34 de la revista 
‘Quaderns’. Hora: 19.30h. Lloc: Funda-
ció Cultural Montcada (Major, 47). 

Inauguració. Exposició ‘Neanderthals a 
Catalunya’. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de 
la Vila. Organitza: Museu Municipal.

21 l divendres
Sant Jordi.  Recital poètic amb música 
del taller de guitarra clàssica, actuació 
de la Rondalla Harmonia i sardanes. 
Hora: 17.30h. Lloc: Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina.

Concurs. Lliurament de premis d’Els 
Contes d’en Sergi. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori Municipal.

22 l dissabte
Poesia als parcs. Lectura de poemes per 
part de joves poetes, conduït per Laia 
Claver. Hora: 18h. Lloc: Església de Rei-
xac (cicle Poesia als Parcs).

Teatre. ‘Corbacho 5.0’, de José 
Corbacho.  Hora: 22h. Lloc: Teatre Mu-
nicipal. Preu: 12 euros anticipada/15 a 
taquilla.

23 l diumenge
Fira. De Sant Jordi. Horari: De 10.30 a 
20h. Lloc: c.Major i plaça de l’Església 
(veure pàgina 20).

26 l dimecres
Presentació. ‘El Priorat: llicorella i poe-
sia’, d’Elisa Riera i Miquel Sánchez. 
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

27 l dijous
Taller. ‘Tot un cavaller’. Hora: 17.30h. 
Lloc: Centre Cívic La Ribera.

Taller. Escriptura poètica per a infants, 
a càrrec del Grup 7 de Cors. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

Xerrada. Empar Moliner parlarà sobre 
‘Tot això ho faig perquè tinc molta por’. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

28 l divendres
Hora del conte. ‘Contes de l’Índia’, a 
càrrec de Nona Umbert. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

7 D’ABRIL, 19.30H
LLOC: PARRÒQUIA DE CAN SANT JOAN

PROCESSÓ DE SETMANA SANTA
Organitza: Confraria Virgen de los DoloresAgenda

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
COSMOGONIA
de Núria Melero, fi ns al 14 de maig 

EXPOSICIÓ
50è ANIVERSARI 
CENTRE 
EXCURSIONISTA 
ALPÍ VALLESÀ

Fins al 5 de maig

EXPOSICIÓ
NEANDERTHALS 
A CATALUNYA

20 d’abril, 19.30h

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

F
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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
El Punt, pg. Sant Jordi, 5

7 8 9

14 15 1611 12 1310

17
M.Guix R.Miró R.MiróDuran J.Vila C.PardoRivas

DuranV.Nieto J.Relat RivasRecasens

19 2120
J.Vila J.Vila

22 23

abril

Recasens V.Nieto V.Nieto

28 29 3025 26 2724
V.Nieto J.Relat J.RelatR.Miró El Punt RecasensM.Guix 
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 28 d’abril

>Editorial
Celebrem ‘La Veu’ 500 amb vosaltres
A punt de complir 25 anys amb el format de periòdic quinzenal, 
el proper mes de juliol, en aquest número arribem a l’edició 
número 500. Tota una fi ta que cal celebrar i que coincideix tam-
bé en el temps amb els 30 anys de Montcada Ràdio. Per a un 
municipi com a aquest, fragmentat per qüestions geogràfi ques 
i el pas de nombroses infraestructures, els mitjans públics i, 
especialment, el butlletí que teniu a les vostres mans ha servit 
no només per informar, sinó també per cohesionar la localitat.
En nom de totes les persones que al llarg d’aquests anys han 
contribuït a crear i a fer créixer aquest mitjà, tant des del 
Consell de Redacció com del Consell d’Administració, volem 
agrair a la ciutadania la seva fi delitat. Això és el que ens 
esperona a seguir treballant dia a dia per deixar constància 
d’allò que avui és notícia i demà, part de la nostra història 
col·lectiva. Gràcies a les hemeroteques i al treball dels redac-
tors, les futures generacions podran saber d’aquí a uns anys 
com era aquesta ciutat i la seva gent. Perquè el que dóna 
sentit a la nostra feina és el servei a la ciutadania, aquesta 
és la nostra autèntica vocació. Per això, volem compartir el 
número 500 i els 25 anys de ‘La Veu’ amb vosaltres, els nos-
tres lectors, els autèntics protagonistes d’aquesta efemèride.

Prou impunitat 
L’AMB va fer públic un avís preventiu 
a l’Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) el 21 de març per contamina-
ció atmosfèrica de diòxid de nitrogen. 
L’entitat va subratllar que es tractava 
d’un dels contaminants “més nocius 
per a la salut de les persones”, que 
supera en algunes ocasions els límits 
establerts per l’UE i l’OMS. L’avís es 
va enviar a tots els ajuntaments me-
tropolitans. Malauradament, sembla 
que aquests avisos per contaminació, 
per a algunes empreses de Montcada 
i Reixac són com els anuncis del ta-
bac per a un fumador compulsiu: per 
molt que avisin i dramatitzin el pro-
blema, no arriben a tenir els efectes 
desitjats.
Es parla de reduir el trànsit rodat de 
les grans vies de comunicació de 
l’AMB, afectant el vehicle privat. A 
Montcada i Reixac, la majoria de ciu-
tadanes prefereix agafar el transport 
públic per anar a Barcelona per la 
seva proximitat, però com que cada 

dia passen més de 160.000 vehicles 
per les carreteres i autopistes que tra-
vessen el municipi, estem sotmeses a 
una elevada contaminació provocada 
pels vehicles a motor, un fet que re-
percuteix greument en la salut de les 
persones.
En aquest sentit, des de l’Observatori 
creiem que les mesures per reduir el 
trànsit rodat no s’han de plantejar des 
del nus de la Trinitat, sinó des d’altres 
punts de les comarques del Vallès i 
plantejar alternatives al model actual 
de transport privat, evitant fracassos 
com el carril VAO de la C58. També 
creiem que tota acció de prevenció 
per evitar la contaminació ha d’anar 
acompanyada amb altres mesures 
de control, seguiment i prevenció, 
aturant tota activitat que suposi un alt 
risc per a la salut de les persones. Ens 
preocupa la manca de control d’ac-
tivitats per part de l’Ajuntament de 
Montcada sobre algunes empreses, 
especialment les reincidents en con-
taminar-nos, fi ns i tot, en dies d’alta 

polució com va succeir el passat mes 
de desembre, quan es va declarar un 
episodi de contaminació i Lafarge va 
fer moviments de clínquer provocant 
grans núvols de pols. Aquest episodi 
el vam denunciar durant uns quants 
dies seguits i ho vam denunciar per 
les xarxes socials, informant també 
a diverses administracions compe-
tents perquè vetllessin per la salut 
de les persones que habitem prop 
de la pedrera. Desconeixem per ara 
si l’Ajuntament o alguna altra entitat 
competent està darrere d’aquest cas 
i si es preveu que hi hagi sancions. 
Però el que ens queda molt clar és 
que Lafarge no actuarà ni per molts 
avisos de contaminació de l’aire que 
hi hagi, ni per bondat, seny i respecte 
cap als habitants que vivim propers.
                   D.R.
Observatori Territori i Medi Ambient
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La coincidència en el calendari 
del programa de Sant Jordi i la 
vuitena edició del cicle Poeticae 
fa que aquest mes d’abril arribi 
carregat de cites culturals i lite-
ràries. El tret de sortida van ser 
el recital de cançons ‘Trencadís 
de lletres’ que l’actor Pep Cruz 
va fer a l’Auditori Municipal l’1 
d’abril i la Marató de Lectura Po-
ètica Popular, l’endemà, que va 
comptar amb l’assistència d’una 
vuitantena de persones. Els parti-
cipants van llegir poemes propis 
i aliens en català i castellà majori-
tàriament, però també en gallec, 
italià, romanès i armeni, idiomes 
originaris d’alguns dels alumnes 
del Servei Local de Català que 
també hi van assistir. 

Fira del Llibre. Però, sens dubte, 
l’acte estrella del programa serà la 
Fira al carrer Major el 23 d’abril, 
que tindrà una cinquantena de 
parades d’entitats, comerços i 
partits polítics. Durant tot el dia, 
des de les 10.30 fi ns a les 20h, hi 
haurà activitats d’animació entre 
les quals destaca la cercavila poè-
tica i el recitat ‘A cau d’orella’ –

inclosos al Poeticae. La cercavila 
sortirà a les 12h del carrer Àngel 
Guimerà de Mas Rampinyo i re-
correrà carrers i places dedicats 
a poetes, on es llegiran versos i 
s’escoltaran fragments musicals. 
Sobre les 13.15h, està previst que 
arribi a la plaça de l’Església, on 
diferents rapsodes, distribuïts per 
l’espai, llegiran a cau d’orella el 
poema que escullin els membres 
del públic. L’activitat la coordina 
l’Aula de Teatre i compta amb 
la participació dels grups Dèria 
Tea tre, Tea345, Teatroia’t, Te-
atrac i Grup de Teatre La Salle. 
A les 12h, es presentarà el llibre 
‘Circ, educació i transformació 
social’, sobre el projecte pedagò-
gic de l’Ateneu Popular 9Barris, 
que ha coordinat el montcadenc 
Antonio Alcántara. 

Diversitat. Una altra activitat no-
vedosa de la Fira serà el taller 
‘Conta’m contes del teu món’, en 
què persones voluntàries del mu-
nicipi llegiran relats en la llengua 
del seu país d’origen per posar 
de relleu la diversitat lingüística 
de Montcada. Es podran escol-
tar contes en àrab, urdú, indi, 
portugués, castellà i català. Per 
al públic infantil, el punt de refe-
rència serà la plaça de l’Església 
que acollirà l’activitat ‘Pessigolles 
per a la imaginació’ sobre el món 
dels contes. Pel que fa als concur-
sos per a infants, ja s’ha convocat 

la sisena edició del concurs Petit 
Poeticae adreçat a nens i nenes 
nascuts entre el 2004 i el 2010 
–les bases es poden consultar al 
bloc de les biblioteques. Per in-
centivar la participació a aquest 
certamen, membres del Grup 7 
de Cors impartiran una sessió 
d’escriptura poètica a la Biblio-
teca Elisenda de Montcada el 27 
d’abril, a les 17.30h. Els altres dos 
concursos, vinculats a Sant Jordi, 
‘Guanya’t un punt’ i ‘Els Contes 
d’en Sergi’ es fallaran a l’Auditori 
Municipal els dies 19 i 21 d’abril, 
respectivament, a les 18h. 

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 22

‘BRINCABROS’
La Unió porta al Teatre Municipal un 
espectacle de dansa urbana i percussió  

Laura Grau | Redacció

Els actes de Sant Jordi i el cicle Poeticae 
omplen de llibres i poesia el mes d’abril
La Fira del Llibre, el 23 d’abril, comptarà amb una cinquantena de parades d’associacions, comerços i partits polítics

PRIMAVERA LITERÀRIA

Pep Cruz va interpretar les lletres de cançons de diferents cantautors catalans acompanyat de la música d’Andreu Gallén, Víctor Pérez i Marta Perna 

Una de les participants a la Marató de Lectura Poètica que es va fer el 2 d’abril, a l’Auditori

La Cercavila Poètica 
recorrerà les places i 
els carrers que porten 
noms de poetes 
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LLETRES EN VIU
L’escriptora Empar 
Moliner parlarà de 
‘Tot això ho faig 
perquè tinc molta por’ 
a la Biblioteca de 
Can Sant Joan

FUNDACIÓ CULTURAL
El número 34 de la revista ‘Quaderns’ es presenta el 
20 d’abril i inclou un article sobre la història del CEAV

La Biblioteca de Can Sant Joan acollirà el 27 d’abril, a les 18h, una 
xerrada sobre la novel·la ‘Tot això ho faig perquè tinc molta por’, amb 
el qual l’escriptora Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) 
va guanyar el premi Mercè Rodoreda 2015. Es tracta d’un recull de 12 
contes que aborden les difi cultats d’afrontar l’absurd, de viure sense 
por i d’estimar sense fer mal. Dues mares que fan running, un pre-
sentador que vol seduir l’entrevistat, una parella en crisi, la por que 
un fi ll prengui mal i l’esnobisme gastronòmic són alguns dels argu-
ments. L’acte s’emmarca en el programa ‘Lletres en Viu’ que promou 
la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat per apropar els 
escriptors catalans als lectors | LG

La Fundació Cultural Montcada (FCM) recull en el nou número de la pu-
blicació un extens article sobre la història del Centre d’Espeleologia Alpí 
Vallesà (CEAV) a càrrec del seu president, Miguel Ángel López. El cronista 
local Ricard Ramos presenta alguns aspectes inèdits de la Torre dels Fra-
res; l’historiador Xavier Colomer analitza ‘el miracle de Sant Josep Oriol’ i 
en compara les dues versions existents i Gabriel Gil fa un reportatge sobre 
les vies de comunicació que travessen la localitat. La presentació tindrà 
lloc el 20 d’abril a les 19.30h al local de la FCM (Major, 47). D’altra banda, 
l’entitat ha anunciat que ja té digitalitzades 7.800 fi txes de l’Arxiu Ubach, 
de les 10.000 que el componen. L’objectiu és que els socis interessats 
puguin tenir accés a la informació via Internet | LG

Elisa Riera publica un 
llibre de poesia amb 
Miquel Sánchez
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Tot i així, la jove escriptora no abandona l’univers Nithae, que serà el 
tema d’una preqüela i una seqüela que ja estan en marxa. Ho va expli-
car el 3 d’abril a la Biblioteca Elisenda durant la presentació del volum, 
a la qual va assistir una quinzena d’amics i familiars. La protagonista 
de ‘Nithae, la loba nocturna’ continua disposada a salvar el món dels 
humans, amenaçat per les forces obscures amb un clar missatge eco-
logista, tal com va reconèixer l’autora, defensora del veganisme. Una de 
les curiositats del llibre és la inclusió d’un mapa dels diferents regnes 
que apareixen a les novel·les, que ha dibuixat l’estudiant de Belles Arts 
Montse Arànega. La jove, de 16 anys i alumne de l’INS La Ribera, està 
escrivint dos llibres de relats curts que ja tenen títol, ‘El enigma de la 
oscuridad’ i ‘La chica de la sombra roja’. “Són històries de misteri, algu-
nes angoixants i d’altres, més amables”, va explicar García, admiradora 
d’Agatha Christie i Edgar Allan Poe. El 23 d’abril fi rmarà exemplars dels 
seus llibres a la Fira del Llibre de Sant Jordi | LG 

LITERATURA
Cristina García publica ‘Nithae, la loba nocturna’, 
la novel·la que posa punt fi nal a la trilogia de fantasia La poetessa Elisa Riera ha escrit 

un nou llibre de poesia a quatre 
mans amb el també poeta Miquel 
Sánchez, veí de Cerdanyola, més 
conegut per la seva faceta com 
a historiador. Tots dos formen 
part del Grup 7 de Cors de crea-
ció poè tica. El volum es titula ‘El 
Prio rat: llicorella i poesia’ i es pre-
sentarà el 26 d’abril a l’Auditori 
Municipal (19.30h). Consta de 
dues parts diferenciades en què 
es distribueixen els 61 poemes 
realitzats pels autors. La primera 
part aborda elegies sobre el mo-
nestir d’Escaladei i la segona és 
un cant a la terra i el vi | LG 

PRIMAVERA LITERÀRIA

Novetat editorial sobre el passat de Montcada
L’historiador Jaume Alcázar presentarà el 19 d’abril a l’Auditori 
(19.30h) el llibre ‘Montcada i Reixac desapareguda’ (editorial Efa-
dós), que recorre en imatges el passat del municipi des de fi nal del 
segle XIX fi ns a mitjan del XX. El nou volum, amb un format més 
breu que el seu antecessor –‘L’Abans’, editat al 2009–, conté 160 
fotografi es en blanc i negre i forma part de la col·lecció ‘Catalunya 
desapareguda’ de la mateixa editorial. L’àlbum repassa el passat 
urbanístic, industrial i social del municipi i inclou imatges que no 
van tenir cabuda en l’anterior volum i d’altres de noves, localit-
zades posteriorment. Segons l’historiador, “no només apareixen 
llocs i costums desapareguts, sinó també les transformacions 
que han sofert els espais i les tradicions al llarg del temps” | LG
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La Casa de la Vila 
acollirà una mostra 
sobre els Neanderthals
El 20 d’abril s’inaugura a la Casa 
de la Vila (19.30h) l’exposició 
‘Neanderthals  a Catalunya’, una 
revisió didàctica sobre l’Homo 
neanderthalensis al món i, més 
concretament a Catalunya, on 
darrerament han aparegut nous 
fòssils que fan replantejar la seva 
presència a casa nostra. La mos-
tra explica com era el seu entorn, 
com s’alimentaven, quin pen-
sament simbòlic tenien i quines 
similituds genètiques compartei-
xen amb l’home actual. El Museu 
oferirà a les escoles i instituts la 
possibilitat de fer tallers didàctics 
fi ns al 20 de juny | LG 
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A partir del 10 d’abril es podran 
comprar a la web de La Unió de 
Mas Rampinyo (www.la-unio.cat) 
les entrades per a ‘Brincabros’,  
un espectacle que combina la 
dansa urbana del grup Brodas 
Bros amb la percussió de la ban-
da Brincadeira i que es podrà 
veure l’1 de maig al Teatre Mu-
nicipal (19h). L’espectacle està 
dedicat al tambor, que simbolit-
za el cor i els seus batecs com la 
font dels ritmes que faran vibrar 

l’escenari amb energia positiva, 
bon humor i una gran exhibició 
de dansa urbana. La direcció 
musical és responsabilitat del 
montcadenc Edison Aguilar, 
fundador de Brincadeira. 

Públic jove. Aquest és el plat fort 
del programa de la Festa Major 
del barri que arrencarà el 28 
d’abril i s’allargarà fi ns a l’1 de 
maig. És el tercer any consecutiu 
que la comissió de festes de La 
Unió aposta per portar un dels 

seus actes estrella a l’equipament 
de Pla d’en Coll en col·laboració 
amb l’Ajuntament. Les entrades 
anticipades, al preu de 18 euros 
–20 a taquilla–, també es podran 
comprar presencialment del 25 
al 28 d’abril a l’Auditori Munici-
pal en horari de tarda. “Creiem 
que aquest espectacle pot ar-
rossegar el públic jove perquè 
ens sembla una proposta origi-
nal i molt potent”, ha explicat 
el president de La Unió, Jordi 
Escrigas.

Laura Grau | Redacció

L’espectacle de dansa i percussió 
‘Brincabros’, plat fort del programa
Els grups Brincadeira i Broda Bros actuaran al Teatre Municipal l’1 de maig
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Un moment de l’espectacle de dansa i percussió que es podrà veure al Teatre Municipal l’1 de maig en el marc de la Festa Major de Mas Rampinyo

TEATRE MUNICIPAL
Últimes entrades per al monòleg ‘Corbacho 5.0’

José Corbacho actuarà al Teatre Municipal el 22 d’abril (22h) amb 
l’obra ‘Corbacho  5.0’,  que retrata amb humor com estan afectant 
a les nostres vides les noves tecnologies,  des dels mòbils de quar-
ta generació fi ns a les xarxes socials. L’exactor de la companyia La 
Cubana barreja anècdotes personals amb esquetxos extrets de la 
realitat quotidiana per refl exionar en clau d’humor sobre els canvis 
que han suposat. L’obra es va estrenar a València a fi nal del 2016 
i ha voltat per diferents teatres de Catalunya. Les entrades, al preu 
de 12 euros anticipades, encara es poden comprar al servei www.
mirteatres.cat o a la taquilla de l’Auditori Municipal | LG 

FESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

TEATRE
Pitu Manubens actuarà al musical ‘Billy Elliot’

D
R

El popular il·lusionista va demostrar les 
seves grans dots com a xouman al Teatre 
Municipal el 25 de març en un espectacle 
fresc i divertit titulat ‘Lari Poppins’, carac-
teritzat per la interacció amb el públic i la 
seva participació en algun dels números. 
Una de les sorpreses va ser la col·laboració 
especial del montcadenc Pol Quintana, un 
dels responsables de  l’escola de música i 
teatre Gris Dance, que va treballar d’aju-
dant del Mag Lari durant 10 anys | LG

> Màgia i humor amb
el Mag Lari al Municipal
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L’actor montcadenc continua en rat-
xa i ha tornat a fi txar per una gran 
producció, ‘Billy  Elliot. El Musical’, 
de Som Produce. L’obra s’estrenarà 
al Teatre Alcalà de Madrid el 5 d’oc-
tubre. Manubens, que va superar 
dos càstings, s’haurà de traslladar 
a la capital espanyola properament 
per començar els assajos. Ho farà 
quan acabi les representacions del musical ‘Scaramouche’ que està 
fent al Teatre Victòria de Barcelona. L’espectacle de Dagoll Dagom va 
guanyar els Premis de la Crítica com a millor musical i millor vestuari. 
“És la millor manera d’acomiadar-me d’aquest projecte i comen-
çar-ne un de nou”, ha dit l’actor, content d’encadenar dos grans mu-
sicals en la seva carrera com a intèrpret i cantant. A ‘Billy Elliot’, farà 
d’actor d’elenc, és a dir, no tindrà un paper protagonista, però haurà 
de cantar i ballar. “Encara no tinc el guió i no sé exactament quin 
serà el meu personatge”, ha dit Manubens, qui treballarà amb actors 
de la talla de Carlos Hipólito i Natalia Millán | LG

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Es constitueixen 16 noves parelles lingüístiques

El Servei Local de Català (SLC) ha constituït 16 parelles lingüísti-
ques (a la foto, Rosa Aldave i Ángeles Medina), en el marc d’una 
nova edició del programa Voluntariat per la Llengua, que posa en 
contacte persones que volen practicar el català oral amb volunta-
ris que la fan servir habitualment. “Constatem que els alumnes 
que passen pel programa assoleixen una major fl uïdesa en la 
parla i guanyen seguretat”, va dir Lídia Ponsatí, tècnica del SLC 
durant la presentació, que es va fer el 22 de març a la Casa de 
la Vila. L’acte va comptar amb membres de la Colla Mitjana de 
Gegants i Capgrossos de Montcada i Reixac, que van explicar la 
història de l’entitat i van animar els assistents a formar-ne part | LG 
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Segons els càlculs de la Fundació 
Joan Capella, prop de 6.000 per-
sones van passar per l’exposició 
‘Joan Capella, poètica d’interior’ 
que va acollir l’Auditori Muni-
cipal entre el desembre de 2016 
i el 2 d’abril. En aquest balanç, 
s’inclouen els 1.750 alumnes de 
les escoles de primària del muni-
cipi (majoritàriament, de tercer a 
sisè), que la van visitar seguint 
les explicacions d’un guia d’ex-

cepció, el propi comissari de la 
mostra, l’artista Maese Pérez. Al-
gunes escoles com Fedac Mont-
cada i Terra Nostra van ampliar 
les visites a altres cursos. També 
es va fer una visita guiada per 
a adults, amb una cinquantena 
de participants. El director de 
la Fundació, Jorge Gómez, creu 
que la mostra ha assolit amb es-
creix el seu objectiu “apropar la 
fi gura de Capella a les noves 
generacions”. 

Laura Grau | Montcada

Alumnes de P4 de l’escola Fedac Montcada van protagonitzar l’última visita escolar el dia 22
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FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

Prop de 6.000 persones 
van passar per la mostra
El 30% de les visites van ser alumnes de les escoles locals

Fins al 14 de maig es pot visitar 
a l’Auditori Municipal ‘Cosmo-
gonia’, una exposició de l’artista 
Núria Melero (Barcelona, 1974), 
formada per una trentena de gra-
vats realitzats entre els anys 2014 
i 2016. Totes les obres han estat 
estampades per ella mateixa al 
taller Glasgow Print Studio. L’au-
tora ha fet servir un ampli ventall 
de tècniques gràfi ques tradicio-

nals i modernes, des de l’aigua 
fort i l’aiguatinta a l’estampació 
digital, passant per la creació de 
matrius amb impressió làser. 
La periodista Sònia Hernández, 
coneixedora de la seva obra, va 
destacar la  capacitat de Melero 
de portar a l’extrem les possibi-
litats expressives del gravat. “És 
així com aconsegueix crear 
textures que evoquen planetes, 
sols, asteroides i territoris plens 

de misteri”, va dir, durant la 
inau guració feta el 4 d’abril. Me-
lero presenta sèries més austeres, 
en blanc i negre, i d’altres domi-
nades per  una explosió de color. 
Ara està treballant en un nou pro-
jecte que consisteix en amagar les 
planxes al mar perquè es rovellin 
i estampar-hi a sobre. “Els resul-
tats, curiosament, també tenen 
a veure amb les formes del cos-
mos”, va dir l’autora.

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, la regidora de Cultura, Mónica Martínez, la gravadora Núria Melero i la periodista Sònia Hernàndez, durant la inauguració

AUDITORI MUNICIPAL

Núria Melero exposa una selecció 
de gravats amb el títol ‘Cosmogonia’
L’artista barcelonina fa servir un ampli ventall de tècniques tradicionals i modernes
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Després d’un any de parèntesi,
el centre excursionista El Cim 
recupera la Marxa a Peu a 
Montserrat que arriba a la 32a 
edició. Aquesta prova popular 
se celebrarà el 6 de maig amb 
sortida, a partir de les 18h, des 
del camí de la Font Freda, da-
vant del pavelló Miquel Poblet. 
Les dues novetats principals 
són que la inscripció es limitarà
a 250 ‘marxaires’ i també es 
podran fer a través d’Internet 
al web d’El Cim (www.elcim.cat) 
entre el 10 d’abril i el 4 de maig. 
A partir del 24 d’abril, també es 
podran formalitzar, de manera 
presencial, a la seu que l’entitat té 
a l’Abi (Colon, 5). Els socis d’El 
Cim pagaran 15 euros, si estan 
federats, i 20, si no ho estan. El 
preu per al públic general és de 
28 euros (20 per als federats). 
En aquesta nova edició, també 
s’oferirà el sopar durant la nit i es 
faran tres sortides preparatòries 
durant l’abril: el dia 9, a Collse-
rola; el 23, a la Serralada de 
Marina, i el 30, amb la XXXI 
Caminada Mas Rampinyo | RJ

El Cim obre les 
inscripcions per 
a la Marxa a Peu 
a Montserrat

ANIVERSARI

El CEAV celebra mig segle de foment 
i pràctica dels esports de muntanya
El Centre Excursionista Alpí Vallesà organitza el mes d’abril els actes commemoratius dels seus 50 anys de vida

A fi nals de la dècada dels anys 60, 
Sebastià Heredia, rector de la par-
ròquia de Can Sant Joan i apassio-
nat de l’alpinisme i el senderisme, 
va animar un grup de joves del 
barri a crear un club que potenciés 
els esports de muntanya. Motivats 
per Heredia, aquest grup va fun-
dar l’1 d’abril de 1967 el CEAV, 
que corresponia a les sigles Centre 
Excursionista Agrupació de Veïns 
ja que es va crear, per evitar pro-
blemes amb la dictadura, com una 
secció integrada dins l’AV. Ildefons 
Alcaide va ser el primer president 
i la nova entitat es va plantejar, 
com a principal objectiu, donar a 
conèixer i fomentar la pràctica dels 
esports de muntanya com l’alpi-
nisme, l’escalada, el senderisme i 
l’espeleologia –amb una secció de 
paleontologia. El CEAV es va fe-
derar al març de 1968 i, dos anys 
més tard, va tenir la seva primera 
seu al pati que hi havia al costat de 
la parròquia del barri, arribant als 
300 socis. A mitjans del anys 80, 
es va traslladar a la seva actual seu 
del carrer Bateria i es va registrar 
com entitat independent, adquirint 
el nom de Centre Espeleològic 
Alpí Vallesà per mantenir les seves 
sigles fundacionals. 
L’espeleologia va ser l’activitat que 
va agafar més impuls en el seu 
naixement, però amb el pas del 
temps, va anar perdent protagonis-
me a favor de l’alpinisme i el sen-

derisme. En aquest mig segle de 
vida, algunes de les fi tes esportives 
més importants van ser l’ascens al 
Cervino (4.478 metres) i les quatre 
pujades al Mont-Blanc (4.810 m).

Actualitat. Des de 2012, el presi-
dent del club, que compta amb 
una setantena de socis, és Miguel 
Ángel López. La crisi econòmica 
va frenar les expedicions d’alta 
muntanya, però la passió pel sen-
derisme es manté amb l’organit-
zació, des de fa vuit anys, de la 
Caminada Popular Vila de Mont-
cada. Repassant aquest mig segle 
de vida, López destaca el paper del 
CEAV “com a punt de reunió i 
cohesió del barri que va propi-
ciar la creació d’altres entitats”. 
Sobre el futur, el president no ama-
ga la seva preocupació davant la 
manca de gent jove que assumeixi 
la direcció: “Som moderament 
optimistes i no defallim en la re-
cerca d’un relleu generacional”.

Rafa Jiménez | Redacció

Miguel Ángel López, president del CEAV, i uns companys, fent una Via Ferrata a L’Hospitalet de l’Infant
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La Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya va premiar el 
CEAV pel seu aniversari amb una 
placa que Sebastià Heredia, pre-
sident d’honor, va recollir el 23 de 
març. A partir del 5 d’abril, i fi ns al 
5 de maig, es pot visitar al Kursaal 
una mostra sobre el club | RJ

> Reconeixement 
per part de la FEEC
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El Cim recupera la Marxa a Peu a Montserrat

PÀG. 25

FUTBOL
José ‘Pinti’ acabarà la temporada a 
l’UE Sant Joan-Atlètic, tot i que el 
club va anunciar la seva destitució
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HANDBOL

El CH La Salle convoca eleccions i 
Enric Expósito no descarta continuar 
El president lassal·lià seguirà en el càrrec si no apareix cap candidatura alternativa

Enric Expósito va arribar al càrrec a l’any 2013

El CH La Salle ha convocat una 
assemblea general de socis que 
es farà el 8 d’abril, a partir de les 
10.30h, a la sala polivalent del 
col·legi La Salle. A l’ordre dia, 
i entre d’altres punts, apareix 
la convocatòria d’eleccions a la 
presidència, que se celebraran 
quatre anys després de l’arriba-
da d’Enric Expósito al càrrec. 
Tot i que la seva primera inten-
ció era la d’afavorir un relleu a 
la direcció del club, Expósito està 
disposat a continuar si no surt 

cap candidatura alternativa que 
presenti un projecte seriós. “És 
de salut democràtica que les 
juntes directives es vagin mo-
difi cant. La meva intenció era 
donar un pas enrere, però no 
deixaré el club en mans d’una 
comissió gestora. Aquest és un 
projecte molt engrescador i no 
podem generar incertesa”, ha 
dit el president lassal·lià, que ha 
creat un equip d’entre 10 i 12 per-
sones que formarien part d’una 
hipotètica nova junta | RJ 

El primer equip del TT La Unió, 
que va acabar la lliga amb un ple 
de 22 victòries, va guanyar el 2 
d’abril el primer partit de les se-
mifi nals del play-off per al títol a 
casa de l’UE Sant Cugat (2-4). El 
9 d’abril, podrà certifi car la seva 
classifi cació per a la fi nal, que es 
disputarà el 14 de maig a Calella 
contra, presumiblement, el CTT 
Els Amics Terrassa. El sènior B 
va perdre a casa del CTT Saba-
dell 2016 C (5-1), però manté 
opcions d’aconseguir l’ascens | RJ 

TENNIS DE TAULA

El sènior A del TT La Unió, a un pas 
de disputar la fi nal del play-off 
El segon equip queda eliminat de la lluita per ser campió, però encara podria pujar
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El primer equip del TT La Unió es troba a dues victòries de guanyar el campionat de Segona A
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José Manuel Martín ‘Pinti’ va es-
tar durant 24 hores fora de l’UE 
Sant Joan-Atlètic. Un dia després 
de la derrota al camp de l’UE 
Sants (2-1), la junta directiva va 
emetre un comunicat en el que 
anunciava la destitució del seu 
entrenador, agraint-li els seus sis 
anys a Can Sant Joan. Aquesta 
decisió, que va desconcertar els 
jugadors i tot l’entorn del club i 
que venia propiciada per discre-
pàncies internes entre el tècnic i 
alguns membres de la directiva, 
només va ser ferma durant 24 
hores. Una posterior reunió amb 
el cos tècnic i la plantilla va fer 
que el club fes marxa enrere, ra-
tifi cant ‘Pinti’ en el seu càrrec fi ns 

a fi nal de temporada “amb el to-
tal suport de la directiva i l’en-
trega dels jugadors”, segons va 
dir en un segon comunicat. Per la 
seva part, el tècnic vol passar pà-
gina i es vol concentrar en evitar 
el descens: “El tema s’ha mag-

nifi cat perquè es va fer públic 
a les xarxes socials. No hi havia 
cap argument de pes i és obvi 
que no m’ha agradat el que ha 
passat, però el més important 
és estar units per assolir la per-
manència”. 

FUTBOL

Després d’anunciar la seva destitució, el club va rectifi car i el tècnic acabarà la lliga

Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic es desdiu 
i ratifi ca ‘Pinti’ en el seu càrrec
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El cost tècnic format per José ‘Pinti’ i Jordi García acabarà la temporada a Can Sant Joan

FUTBOL
L’UD Santa María testarà el bon moment de forma 
del CD Montcada en el seu camí cap a l’ascens

El sènior femení de l’EF Montcada consolida la 
cinquena posició amb dues victòries seguides

L’equip d’Antonio Moya 
ha aprofi tat dos enfron-
taments seguits contra 
els dos últims classi-
fi cats per aconseguir 
dues victòries –6 a 0 
contra el CE Congrés i 2 
a 4 al camp de la Funda-
ció Esportiva Hospitalet 
Atlètic B. Amb aquesta 
bona ratxa de resultats, 
les ‘reds’ han pujat fi ns a 

la cinquena posició del grup 2n de Primera Divisió amb 45 punts. Les 
montcadenques estan a tres punts del quart classifi cat, l’EF Tàrrega, i 
tenen un marge de quatre punts amb el Soses Femení, que ha dispu-
tat un partit menys | RJ 
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A manca de 7 jornades per al 
fi nal de la lliga, el CD Montcada 
és segon al grup 6è de 3a Cata-
lana amb 66 punts. Amb el triomf 
que van aconseguir el 2 d’abril al 
camp del líder, l’UE Sabadellenca 
(0-1), els verds encadenen set 
victòries seguides i provaran el 
seu bon moment de forma en el 
derbi contra l’UD Santa María que 
es disputarà el 9 d’abril, a les 12h, a l’estadi de la Ferreria. Els de Terra 
Nostra són sisens amb 41 punts i tenen gairebé garantida la perma-
nència després de l’ascens de la temporada passada. L’equip d’Alfon-
so Torres ja va demostrar la seva perillositat quan va guanyar, per 3 a 2, 
el derbi de la primera volta que va provocar la primera derrrota de les 
tres que ha encaixat el conjunt que dirigeix José Antonio Montes | RJ 

L’equip d’Álex Fernán-
dez no va poder sumar 
la seva novena victòria 
seguida a la pista de 
l’antepenúltim, l’FS 
San Joan de Vilassar 
(3-3), que va remuntar 
un 0 a 3 en contra. Els 
montcadencs són se-
tens amb 38 punts | RJ 
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FUTBOL SALA
El Broncesval empata un partit que tenia guanyat 
i no pot aconseguir el novè triomf consecutiu

 > El sènior A lassal·lià, a un pas de la permanència
L’equip de Jaume Puig va aconseguir l’1 d’abril una victòria decisiva con-
tra l’H. Esplugues (21-20) que li permet donar un pas gairebé defi nitiu 
per aconseguir la permanència a 1a Estatal gràcies a dos gols, als últims 
minuts, de Germán Giráldez i Xavi Benítez. Després d’aquest triomf, els 
montcadencs són novens i mantenen un avantatge de sis punts amb 
l’Esplugues, que seria el primer equip que baixaria a manca de quatre 
partits per acabar la lliga. D’altra banda, el sènior B va superar el líder, 
l’H. Lleida Pardinyes (30-22), i és quart a la fase fi nal de 4a Catalana | RJ
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El Lee Young 
Montcada tindrà 
cinc representants 
al proper Campionat 
d’Europa de Poomsae

Christian Villar, Soomi Jo Lee, José Luis Estudillo, Sergi de Castro 
i Joel Lee seran els cinc representants del Club Lee Young Mont-
cada a la propera edició del Campionat d’Europa de Poomsae que 
es disputarà entre el 7 i 8 de maig a l’illa grega de Rodes. El club 
local va aconseguir un total de cinc medalles al XV Open d’Espanya 
que es va disputar el 24 de març a Alacant amb més d’un miler de 
competidors i que era puntuable per poder partiticipar a l’Europeu. 
Soomi Jo Lee va guanyar la medalla d’or en Màster 1 i va repetir 
metall, fent Parella 2 amb José Luis Estudillo. El Trio 2 format per 
Sergi de Castro, José Luis Estudillo i Joel Lee també es va emportar 
l’or. El júnior Christian Villar va obtenir la medalla d’argent mentre 
que Joel Lee va guanyar el bronze en Sènior 2 | RJLE
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ATLETISME
EXCURSIONISME
Més d’un centenar de persones, al Montcada Camina
Un total de 104 persones va participar el 2 d’abril a la caminada a Can 
Coll (Cerdanyola) que formava part del cicle ‘Montcada Camina 2017’ 
que impulsa l’IME amb el suport d’El Cim, el CEAV i el CECC. La quarta 
proposta del programa està prevista per a l’1 de maig amb un recorre-
gut de 26 quilòmetres entre Mas Rampinyo i Santa Perpètua | RJ

La parella formada per 
Rodrigo Luna i Pilar Fer-
rer, de l’equip de com-
petició de l’escola Va de 
Ball de Sabadell, va acon-
seguir la tercera posició 
en Tango, a la categoria 
de majors de 60 anys, al 
Mundial de balls de saló 
que es va disputar entre el 27 de febrer i el 5 de març a Torremolinos 
(Màlaga). Luna i Ferrer es van proclamar, amb anterioritat, campions 
de Catalunya en ball combinat (vals, tango i pasdoble) | RJ 

El termini de candidatures 
encara es manté obert
L’UB MiR continua amb el seu 
procés per escollir una nova jun-
ta directiva i es poden presentar 
candidatures fi ns al 13 d’abril. 
Al tancament d’aquesta edició, 
encara no s’havia presentat cap 
i l’entitat podria estar abocada 
a ser dirigida per una comissió 
gestora durant els propers tres 
mesos. Les votacions estan pre-
vistes per al 21 d’abril i es farien 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre, de 18 a 21h | RJ

BÀSQUET ESCACS

Lluís Tort, de l’UltraJam, va ser 
tercer a la 6a Cursa de Muntanya 
d’Ullastrell que es va disputar el 19 
de març després de fer 10 quilòme-
tres en un temps de 45 minuts i 42 
segons. D’altra banda, Toni Ortiz, 
també de l’UltraJam, va ser segon a 
la categoria màster a la Trencacims 
Paüls que es va disputar entre l’1 i 
el 2 d’abril. Ortiz va acabar a la 85a 
posició de la classifi cació general 
després de fer els 50 quilòmetres  
en 9 hores, 5 minuts i 11 segons. 
En veterans, Juan Raya, de la 
JAM, va participar al Campionat 
d’Espanya en Pista Coberta que es 
va disputar entre el 10 i el 12 de 
març a Madrid. Amb un temps de 
4:43.97, Raya, de la categoria M45, 
va ser quart a la fi nal C de la cursa 
dels 1.500 metres. L’atleta veterà  
també va participar al Campionat 
d’Espanya de Cros que es va cele-
brar el 19 de març a Elda (Alacant), 
aconseguint la 54a posició a la seva 
categoria després de fer 6 quilòme-
tres en un temps de 23:08 | RJ

Dos podis de l’UltraJam 
a Ullastrell i Paüls

 > Portes obertes al Dia Mundial de l’Activitat Física
Amb motiu d’aquest dia que es commemora el 6 d’abril, l’IME va orga-
nitzar entre els dies 3 i 7 unes jornades de portes obertes a les activitats 
dirigides que ofereix al pavelló Miquel Poblet, a la Zona Esportiva Centre i 
al Kursaal. Montcada Aqua també es va afegir a la iniciativa i va permetre 
l’accés a determinades activitats físiques i aquàtiques | RJ

La Joventut Atlètica Montcada ha 
decidit ampliar fi ns al 10 d’abril 
el termini d’inscripcions per al 
Campionat d’Europa de Muntan-
ya per a Veterans que es dispu-
tarà el dia 30, coincidint amb la 
celebració de la 4a edició de la 
Montescatano. Les inscripcions 
per aquesta cursa de 13,4 quilò-
metres es poden fer al web www.
montescatano.cat i els atletes 
competidors han de tenir fi txa 
amb les seves respectives fede-
racions nacionals.  El termini per 
participar a les altres dues curses 
de la Montescatano, de 21,7 i 
13,4 km, estarà obert fi ns al 15 
d’abril | RJ

S’amplia el termini per a 
l’Europeu de Veterans 

El Club Català de Tir amb 
Arc-Can Piqué ja ha iniciat 
les competicions d’aquest 
any  a les diferents mo-
dalitats de tir amb arc, 
principalment a bosc i a 
camp. Una desena de re-
presentants del club local 
ha participat a la Lliga Ca-
talana de Camp, que va fi -
nalitzar el 2 d’abril després 
de la disputa de tres jornades. A la categoria sènior, Joaquín Fernández va 
aconseguir la primera posició en Compost mentre que Xavi Fernández i 
Tolo Jiménez van ser segons en Arc Long Bow i Compost respectivament. 
El veterà Josep Sánchez va ser tercer en Arc Nu. Una representació de 23 
arquers del club també està participant a la Lliga Catalana de Bosc 3D, que 
acaba el 30 d’abril després de la disputa de sis jornades. El 14 i el 28 de 
maig, les instal·lacions de Can Piqué acolliran la celebració del Campionat 
de Catalunya modalitat de bosc 3D i de Camp respectivament | RJ

TIR AMB ARC
El CCTA Can Piqué inicia la temporada amb bon 
peu i obté quatre podis a la Lliga Catalana de Camp

Els dos sèniors de l’UE 
Montcada descendeixen
El sènior A, que jugava a la Di-
visió d’Honor del Campionat de 
Catalunya per equips des de 2005, 
no ha evitat el descens després de 
fi nalitzar al penúltim lloc de la sego-
na fase amb 3 punts. “L’equip va 
notar algunes baixes a la primera 
fase, però si mantenim el nucli de 
jugadors o ens reforcem podrem 
aspirar a l’ascens”, ha dit el presi-
dent Arturo Vidarte, que s’ha mos-
trat més sorprès amb el descens 
del sènior B a 2a Provincial | RJ

Lluís Tort, el primer per la dreta, a Ullastrell

Montcada i Reixac 
acollirà el 8 d’abril la 
segona jornada de la 
Lliga Catalana de Pa-
tinatge de Velocitat 
que es disputarà a 
l’aparcament situat 
entre el col·legi La 
Salle i el pavelló Mi-

quel Poblet, de 9 a 13h. El Roller Can Cuiàs participarà amb uns 40 
patinadors de diferents categories i la competició comptarà amb una 
dotzena de clubs d’arreu de Catalunya. Amb motiu d’aquest acte, no 
s’hi podrà estacionar sota l’autopista els dies 7 i 8 (fi ns a la fi  de la com-
petició) i s’habilitarà l’espai de les antigues pistes d’atletisme del Camí 
de la Font Freda per poder aparcar. D’altra banda, el club local va ser 
el que va obtenir més podis –22– i el que va estar més representat –43 
participants– a la II Cursa dels Mistos que es va disputar el 19 de març 
a Barcelona –foto | RJ 

PATINATGE DE VELOCITAT
El Roller Can Cuiàs serà l’amfi trió de la segona 
jornada de la Lliga Catalana que es farà el 8 d’abril

BALLS DE SALÓ
Pilar Ferrer i Rodrigo Luna, tercers del món en tango

BALL ESPORTIU
Cirera i Nieto competiran a l’Europeu de Cambrils
La parella montcadenca, del club Endansa, es va proclamar subcam-
piona al Trofeu Internacional de Colombo (Itàlia) que es va disputar 
el 24 de març. Cirera i Nieto han estat seleccionats per competir a 
l’Europeu de seleccions que es disputarà el 16 d’abril a Cambrils | RJ
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FUTBOL

El benjamí C de l’EF Montcada està a 
prop de l’ascens, tot i perdre el derbi
El derbi infantil va acabar amb victòria de l’equip verd contra l’EFM B per 2 a 1

A manca de 7 jornades per 
acabar la lliga, el benjamí C 
de l’EF Montcada té un avan-
tatge de deu punts al capdavant 
de la classifi cació del grup 25è 
de Tercera Divisió, tot i per-
dre el derbi disputat l’1 d’abril 
a l’estadi de la Ferreria contra 
el CD Montcada B (4-3), que 
s’apropa a un punt del segon. 
D’altra banda, l’infantil verd 
va derrotar l’EFM B (2-1) en el 
derbi de Segona que també es 
va jugar l’1 d’abril | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Bon paper del CG La Unió al Comarcal de Badia
El Club Gimnàstic La 
Unió va participar el 
26 de març a la pri-
mera fase del Cam-
pionat Comarcal de 
Gimnàstica Rítmica 
que es va disputar a 
Badia del Vallès i que 
organitza el Consell 
Esportiu del Vallès 
Occidental Sud. A 
nivell individual, Lucía Pina i Sheila Rogel van guanyar a les cate-
gories Infantil B i benjamí A respectivament. Sandra Luque i Alba 
Puchardo van ser segones en aleví B i infantil A, mentre que Núria 
Álvarez va fi nalitzar en el tercer lloc en infantil A. A la competició 
per equips, van guanyar el conjunt benjamí d’iniciació i l’infantil 
B, mentre que l’aleví B va acabar segon. La fi nal del Comarcal es 
disputarà el 22 d’abril a Montcada i Reixac | RJ 

CG
 L

A 
U

N
IÓ

FO
TO

S:
 P

IL
AR

 A
BI

ÁN

El benjamí C vermell té l’ascens a la mà

ATLETISME
De la Torre, bronze al Campionat d’Espanya de Cros

Joan de la Torre va guanyar 
amb la selecció catalana cadet 
la medalla de bronze al Campi-
onat d’Espanya de Cross Cadet-
Juvenil disputat el 26 de març a 
Don Benito (Badajoz). L’atleta de 
la JAM va acabar a la 29a posició 
amb un temps de 17 minuts i 40 
segons. D’altra banda, De la Tor-
re va ser 16è (9:32.34) a la cursa 
dels 3.000 metres al Campionat 
d’Espanya cadet de pista coberta 
que es va celebrar el 19 de març 
a Antequera (Màlaga) | RJ 

FUTBOL SALA

Joan Paredes i Sergio González brillen 
amb Catalunya sots-19 i el Barça B
Han guanyat el campionat d’Espanya i la lliga de Segona Divisió respectivament 

Joan Paredes, jugador del juvenil 
del Catgas Energia Santa Colo-
ma, es va proclamar el 2 d’abril 
campió d’Espanya amb la selec-
ció catalana sots-19 durant la fase 
fi nal que es va disputar a Espar-
reguera. Després de guanyar les 
semifi nals contra Madrid (4-2), 
Catalunya va derrotar Múrcia 
a la fi nal per 7 a 3, convertint-
se en la primera selecció que 
guanya aquest títol en quatre 
edicions seguides. D’altra banda, 
Sergio González s’ha proclamat 
campió de la lliga de Segona 
Divisió amb el FC Barcelona B. 

A manca d’una jornada per al 
fi nal, els blaugranes es van em-
portar matemàticament el títol 
l’1 d’abril després de derrotar el 
Betis per 6 a 4 a la Ciutat Esporti-
va del FCB. González, qui és el 
màxim golejador de la categoria 
amb 22 gols, no va poder partici-
par de la festa amb la resta dels 
seus companys ja que va ser con-
vocat per viatjar amb el primer 
equip per jugar un dia després 
a la pista del Santiago Futsal (2-
3). El montcadenc no va poder 
acabar aquest partit ja que va ser 
expulsat després de rebre dues 
targetes grogues. 

Rafa Jiménez | Redacció

Joan Paredes i Sergio González

> Jornades de korfbal para a categories inferiors
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El derbi infantil va acabar amb victòria verda

Amb l’objectiu de donar a co-
nèixer el ventall d’esports extra-
escolars que es fan al municipi, 
l’IME i el CDEM organitzen el 
8 d’abril la primera edició de la 
Diada Esportiva que es farà, de 
10 a 13h, a la Zona Esportiva 
Centre (gimnàs, la pista coberta 
i la pista del col·legi Reixac). Per 
participar calia fer una inscripció 
prèvia a través de les respectives 
AMPA i han confi rmat la seva 
participació equips d’El Viver, 
Turó, FEDAC Montcada, Rei-
xac, així com l’AE Can Cuiàs | RJ

L’IME i el CDEM 
organitzen la 
primera Diada 
Esportiva

JP
FC

B

TENNIS DE TAULA
Representació local al Campionat de Catalunya benjamí
Irene Aguado i Álex López, de l’escola del CTT La Unió, participaran 
per primera vegada en individuals, dobles i equips al Campionat 
de Catalunya de categoria benjamí que es disputarà el 8 i 9 d’abril 
a Valls. Aguado formarà parella i equip amb Míriam Parente, del 
CTT Ripollet, mentre que López ho farà amb Joel Guinart, del CTT 
Cardedeu. D’altra banda, Irene Aguado, Hugo Cañas i Álex López 
van arribar als quarts de fi nal de l’última jornada de la competició 
individual de l’Open de Promeses que es va disputar l’1 d’abril | RJ 

Per primera vegada, Montcada i Reixac va acollir el 25 de març una jor-
nada de korfbal per a categories inferiors amb la disputa de la cinquena 
jornada del 2n Trimestre del Trofeu Kids que va organitzar la Federació 
Catalana de Korfbal amb la col·laboració de l’Ajuntament. L’AEEK Miró 
va participar amb dos equips cadets i dos infantils. D’altra banda, els 
jugadors del club Judit Fernández i Pau Segura han estat convocats per 
la selecció catalana per disputar el Mundial sots-19 que se celebrarà 
entre el 14 i el 16 d’abril a Leeuwarden (Holanda) | RJ
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Adrià Salas
El bàsquet d’elit semblava el seu camí professional –dels 12 als 15 anys va estar jugant al Barça–, 
però fi nalment va preferir el món de la música on va descobrir les seves dots com a compositor i 
cantant. Hi va arribar de forma casual arran de l’amistat amb Rubén Sierra i Ovidi Díaz, els altres dos 
fundadors de La Pegatina, la banda que més lluny ha portat el nom de Montcada i Reixac. Composi-
tor autodidacta, és tan prolífi c que, durant un temps, va enregistrar l’excedent de cançons amb altres 
músics en un projecte que va batejar com Air Canela. Aprofi tant la seva formació com a periodista 
–estudis que va compaginar amb la seva carrera artística–, fa de prescriptor musical a Musicària, 
un espai de 15 minuts que grava ell mateix a casa seva i que penja al seu Facebook per recomanar 
nous grups als seus seguidors. En plena gira mundial, espera amb il·lusió tocar per primera vegada 
a ciutats d’Oceania i Àfrica, els dos únics continents que la banda encara no ha trepitjat.

‘Vaig començar cantant 
Gloria Estefan a la dutxa’ 

Com et surten les cançons? 
Michael Jackson deia que li venien 
de forma divina, com si estiguessin 
volant i, de cop i volta, n’agafava 
una al vol i la portava a la terra. 
En el meu cas, sempre acabo 
oblidant com neixen les cançons. 
De vegades, vaig pel carrer, se 
m’acut una idea, la gravo al mòbil, 
arribo a casa i, si encara m’agrada, 
li busco uns acords amb la guitarra i 
intento desenvolupar-la. També em 
pot passar quan estic tocant a casa 
o  durant les improvisacions amb 
el grup. Però, la cançó defi nitiva 
sempre és el resultat del treball 
en equip i la intervenció d’un bon 
productor musical.
De què parlen les teves lletres?
En general, intento que no siguin 
gaire explícites perquè el qui 
les escolta faci la seva pròpia 
interpretació. Parlo de relacions 

humanes i de les coses que 
passen. Quan hi ha missatge polític, 
tendeixo a ser més directe.
Tenies coneixements musicals 
abans de La Pegatina?
Jo només cantava a la dutxa! 
Vaig aprendre a entonar intentant 
imitar Gloria Stefan o Juan Luis 
Guerra.  Després, amb la pràctica, 
tot va venir rodat. Tampoc no 
sabia  tocar la guitarra, però com 
volia composar, vaig aprendre sol, 
mirant com ho feia el Rubén... Una 
vegada vaig fer classes de pilates 
amb la Nina destinades a millorar la 
projecció de la veu.
Quin és el secret de 14 anys 
d’èxits?
Crec que un dels nostres punts 
forts és la capacitat d’assumir nous 
reptes. L’any passat vam embarcar-
nos en La Gran Pegatina, un 
projecte que ens ha oxigenat molt. 

Aquest any hem col·laborat amb 
Laboratorio Sonoro en una activitat 
que mai no s’havia fet, transformar 
en fi ccions visuals i sonores les 
lletres d’algunes cançons. Vam ser 
pioners a l’estat espanyol a tenir 
un web i, avui dia, molts grups ens 
imiten i fan stages per preparar el 
directe. Això ho havíem vist a altres 
països europeus, però no aquí. 

Per quina raó?
Perquè en l’àmbit cultural i artístic 
estem molt per darrera d’Europa. Un 
dia li vaig preguntar a un holandés 
com s’ho feien per muntar festivals 

tan multitudinaris. Em va dir que 
ells ens portaven avantatge perquè 
mai no van tenir una dictadura. 
Com us veu el públic europeu?
Sempre ens diuen que els hi hem 
portat el sol de Barcelona. Suposo 
que tenim un punt llatí que els 
agrada i una actitud a l’escenari 
descarada i atrevida.
Com és el públic xinès i japonès?
Els xinesos ballen poc i es mostren 
tímids. Treuen el mòbil discretament 
per fer-te fotos i senten vergonya 
quan et veuen fer el boig. Els 
japonesos, en canvi, no paren de 
ballar, però són extremadament 
pudorosos amb tot allò que té a 
veure amb el cos, com la suor –estan 
constantment eixugant-se amb 
tovalloletes. Un dia que feia molta 
calor, ens vam treure les samarretes 
suades a l’escenari i vam notar que 
passava alguna cosa entre el públic. 

Ningú ens havia advertit que allò 
causaria tant d’enrenou. Tot i que al 
fi nal del festival, vam ser nomenats 
grup revelació.
Aviat complireu 15 anys de vida, 
l’edat de molts dels vostres fans.
Sí, notem un canvi generacional 
i això ens agrada. Veiem pares i 
mares que acompanyen als seus 
fi lls de 12 i 13 anys als concerts i 
també comprovem que quan la 
gent passa dels 20, deixa d’anar-hi 
tan sovint. 
Quina és la teva màxima aspiració?
Arribar a ser un grup universal. 
No em refereixo a ser famosos, 
sinó a ser coneguts allà on anem 
a tocar i tenir amics arreu del món. 
Tenim pendent tocar a Las Ventas 
de Madrid i al Palau Sant Jordi de 
Barcelona. Però tot arribarà. Encara 
ens queda molta corda i espero  
celebrar els 30 anys de La Pegatina.

‘M’agradaria arribar a 
ser un grup universal 
que fos conegut allà 
on anés a tocar’ 

Músic
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Montcada Ràdio, el bressol 
del que més tard seria Mont-
cada Comunicació, també 
està de celebració. L’emissora 
municipal va arrencar l’estiu 
del 1986, en plena eferves-
cència de les ràdios locals, 
en unes instal·lacions del 
carrer Major i, al cap de tres 
anys, es va traslladar al ca-
rrer Julio García, per passar a 
l’actual ubicació, a l’edifi ci de 
l’Ajuntament, al 1998.  
Durant els seus 30 anys de 
vida, Montcada Ràdio ha 
transmès tot tipus de progra-
mes i ha organitzat nombro-
sos esdeveniments a  la ciutat 
que han tingut gran ressò 
entre la ciutadania com els 
concursos de play-backs fets 

als anys 80 i 90, amb motiu 
de la Festa Major; el concert 
amb grups de primera línia 
per commemorar els seus 20 
anys de vida, al 2007, o el fes-
tival Urbanveus, al 2008. 
Alguns dels seus programes 
també han estat reconeguts 
públicament. L’espai cultural 
‘El Basar’ va obtenir al 2007 el 
guardó Rosalia Rovira conce-
dit per la Diputació de Barce-
lona i, més recentment, ‘El Fa-
nalet’ va ser distingit, al 2014, 
amb el premi RAC al millor 
programa local.
Tres dècades després dels 
seus inicis, l’emissora con-
tinua apostant per la infor-
mació local i els espais de 
col·laboradors amb l’objectiu 
de ser un mitjà obert a la 
ciutadania. En l’actualitat, 

compta amb una vintena de 
programes especialitzats ela-
borats per una quarantena 
de persones compromeses a 
oferir continguts de qualitat.  
La gran virtut de Montcada 
Ràdio al llarg de tots aquests 
anys ha estat la seva capacitat 
per adaptar-se als nous temps. 
La ràdio a la carta ha signifi cat 
un salt qualitatiu molt im-
portant oferint la possibilitat 
d’escoltar els programes a 
qualsevol hora i des de qualse-
vol punt del planeta. I un dels 
reptes immediats és la posada 
en funcionament d’una nova 
APP per a dispositius mòbils i 
tauletes més dinàmica i efi caç 
que l’actual. Gràcies als nos-
tres col·laboradors i a la nostra 
audiència pel seu suport du-
rant tot aquest temps.

‘La Veu’, vista per professionals

GEMMA SORIANO
RTVE

PACO ÁVILA
AGÈNCIA EFE

CARLOS QUÍLEZ
CRÒNICA GLOBAL

EVA GARCIA PAGÁN 
EL PUNT AVUI

CARME PICART
AGÈNCIA EFE

Les tecnologies de la informació ens per-
meten seguir a l’instant allò que passa 
a l’altre cantó del món, però alhora això 
ens provoca una falsa sensació d’estar 
ben informats. Els explicaré una cosa: 
els meus companys periodistes m’han 
preguntat més d’una vegada el per què 
la gent de Montcada som tan impru-
dents. És normal, cada vegada que sa-
ben que algú ha creuat les vies del tren 
per allà on no tocava  o quan no tocava, 
s’esgarrifen. La meva resposta és con-
vidar-los a passar molts anys de la seva 
vida en un poble fracturat per múltiples 
barreres. Aleshores –els hi dic– m’ho 
torneu a preguntar… No penseu que els 
meus companys són il·lusos, més aviat  
tot el contrari; el que passa és que els 
manca el context, el mateix context que 
ens mancaria a nosaltres si haguéssim 
d’opinar sobre el que passa a altres 
pobles. Crec, doncs, que no cal donar 
més raons que justifi quin la necessitat 
de mitjans de comunicació públics i lo-
cals com La Veu,  que ens ajuda a en-
tendre el per què les coses són d’una 
o d’una altra manera. Qui pensi que és 
només un butlletí per estar al dia del 
calendari d’activitats lúdiques del poble 
s’equivoca. Llegeixo La Veu i li desitjo 
llarga vida i, posats a demanar,  dema-
naria una informació menys institucional, 
una informació que sortís més dels ba-
rris, del carrer, de la gent que, en defi -
nitiva, fa possible que Montcada giri a la 
mateixa velocitat que la resta del món.    

ESPECIAL 25 ANYS

Periodistes en actiu del nostre municipi parlen del butlletíi analitzen els seus punts forts i febles

La Veu és una publicació de referència 
en l’àmbit de la informació local, que 
ofereix una gran pluralitat i diversitat de 
continguts en totes les àrees. 
En particular s’ha de posar en valor que 
sigui una publicació oberta que disposa 
d’espais per al debat i que copsa el pols 
de totes les comunitats i barris que con-
formen Montcada i Reixac. També vull 
destacar la seva inmediatesa i la bona 
feina que fa a les diferents xarxes so-
cials, especialment al Twitter.
A l’edició digital, segurament trobaria a 
faltar algun tipus d’elements infogràfi c 
per vestir les informacions, que sovint sí 
venen acompanyades d’altres materials 
multimèdia, com els vídeos, que són de 
molt bona qualitat. Jo, particularment, 
consulto la versió digital de La Veu  de 
forma diària per estar al dia del que pas-
sa al meu poble. Quan m’arriba la ver-
sió en paper, que és un resum del que 
ha passat en els darrers quinze dies, ja 
conec la majoria de les informacions. 
Tot i així, crec que encara hi ha molta 
gent, especialment els lectors d’edat 
més avançada, acostumada al format 
quinzenal. Potser l’assignatura pendent 
per arribar a la gent més jove seria un 
aplicatiu per a tauletes i mòbils que fos 
agradable i fàcil de consultar. 
En qualsevol cas, cal felicitar-se per 
aquest aniversari, que demostra la vali-
desa i la utilitat d’un mit jà  local amb vo-
cació de servei del poble. Moltes felicitats 
per aquest aniversari.

Quan parlem d’un mitjà de comunicació 
local no ho fem només com a una eina 
per difondre informacions, sinó com un 
instrument que fomenta que en una co-
munitat petita els seus membres siguin 
coneixedors d’allò que passa al seu vol-
tant i se’n sentin partícips i capaços de 
transformar aquesta realitat.
La Veu de Montcada i Reixac ha acon-
seguit arribar a aquest punt.  No és fàcil 
donar veu a tots els òrgans ni entitats, 
però La Veu ha assolit aquesta plurali-
tat, basant-se en criteris de democràcia 
participativa i representativa. 
En una época en què la informació 
tendeix a ser inmediata i virtual,  crec 
que els continguts de La Veu digital i 
en paper no haurien de ser idèntics.  
Jo apostaria per oferir informacions 
tractades amb més profunditat per al 
format en paper, seguint les directrius 
que han marcat la publicació fi ns al mo-
ment. Penso que La Veu forma part del 
gran relat del municipi, contribueix a la 
creació de la seva realitat i la modifi ca, 
a la vegada que facilita el sentiment de 
pertànyer a la col·lectivitat i contribueix 
a fomentar la convivència, l’equitat i el 
respecte, tractant el fl uxe informatiu 
amb respecte i rigorositat. En un àmbit 
més personal, sempre recordaré que 
la meva trajectòria professional va co-
mençar l’any 1988 a la ràdio municipal 
de Montcada i Reixac, on feia pràctiques 
com a voluntària i a la incipient publica-
ció La Veu de Montcada.

La Veu és el meu mitjà de capçalera per 
assabentar-me del que succeix a Mont-
cada i Reixac. És un mitjà que respon 
a les meves necessitats de consumir 
informació local i em posa al dia de 
l’actualitat quotidiana que es genera als 
nostres barris. En el fons i en la forma, 
em sembla un mitjà adequat i necessari. 
Trobo que la secció d’esports és una de 
les més ben pensades i executades. Un 
altre dels punts forts de la publicació és 
la seva riquesa fotogràfi ca, sobretot, pel 
que fa als reportatges relatius a esde-
veniments populars i que apleguen gran 
quantitat de persones al carrer. 
Amb tot, el que més m’agrada són les 
entrevistes en profunditat de la contra-
portada. Acostumen a ser molt interes-
sants i a estar molt ben escrites. Com 
tot a la vida, hi ha aspectes millorables. 
Crec que caldria establir uns punts es-
pecífi cs de distribució de la revista.
Per altra banda i, a pesar de l’abundant 
informació que diàriament es penja a 
laveu.cat, sóc dels que pensa que hau-
ria de tenir una major periodicitat –sóc 
conscient que aquesta possibilitat és 
complicada per raons pressupostàries. 
Més enllà de la informació estricta, 
potser caldria ampliar o incorporar un 
ventall d´articulistes d’opinió (fi xos o no), 
pertanyents al teixit social de la ciutat  
perquè poguessin donar perspectives 
diferents d’una realitat sempre polièdri-
ca. Felicitats i ànims als que treballeu o 
col·laboreu amb La Veu i llarga vida…

Defi nir La Veu de Montcada i Reixac com 
a butlletí municipal és quedar-se curt. 
Quants pobles de Catalunya voldrien te-
nir un diari local de la qualitat de La Veu! 
Jo hi vaig treballar durant algun temps 
mentre estudiava la carrera de Periodis-
me i en tinc molt bon record. Pensareu 
que com que vaig formar part del pro-
jecte durant uns mesos no sóc prou ob-
jectiva. Però ja fa molts  anys que en sóc 
només lectora i puc fer-ne una valoració 
estrictament periodística. L’equip de re-
dacció que va engegar la modernització 
i professionalització del diari està enca-
ra ara al peu del canó i no puc fer més 
que treure’m el barret per la seva vàlua i 
encert. No només per la tasca que fan a 
favor de la informació local, sinó també 
per a la premsa en general. En un poble 
on pràcticament no queden quioscos de 
premsa, veure com cada quinze dies 
‘volen’ les ‘veus’ els divendres al matí 
és més que gratifi cant. I el millor control 
d’audiències del món! 
Disfruto amb les entrevistes de la con-
traportada, que sovint ens presenten he-
rois locals, veïns dels que tenim moltes 
coses a aprendre i en coneixem tan poc. 
Però també trobo a faltar seccions, com 
ara l’apunt històric ‘El Retro-visor’, que 
era una bona forma de recuperar la me-
mòria d’un poble que està en constant 
transformació i per transmetre el record 
dels seus orígens. Felicitats pels primers 
500 números de La Veu i endavant amb 
molts més!

Montcada Ràdio compleix 30 anys
MARIO AZAÑEDO
COORDINADOR D’EMISSIONS
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