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ASSEMBLEA INFORMATIVA
El president i tècnics de l’Àrea Territorial s’han 
reunit amb els propietaris de la urbanització 
per explicar-los com s’ha de legalitzar l’espai

La urbanització l’Estany de Ga-
llecs, que data de mitjans dels 
anys seixanta, està en vies de 
ser legalitzada. La majoria dels 
propietaris de les 
setanta parcel·les 
existents –de les  
quals una quaran-
tena estan edifi ca-
des– vol tirar enda-
vant la proposta de 
l’Ajuntament per 
urbanitzar l’espai, 
condició indispen-
sable perquè la corporació local el 
pugui recepcionar i assumeixi les 
despeses de manteniment de la 
via pública com a qualsevol altre 
barri del municipi. En una assem-
blea feta el 6 de juny, el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), acompanyat per la 
directora del departament, Marta 
Bunyesch, i els responsables de 
Planejament, Josep Gomis, i de 
projectes, Oriol Parés, així com el 
president de l’AV, Francesc Cardo-
na, van explicar als veïns les passes 
a seguir. “Iniciem l’última fase 
que queda per legalitzar el sec-
tor i resoldre els problemes de 
disciplina urbanística que hi ha 
actualment i que impedeixen 
els propietaris construir o re-
formar els seus habitatges”, va 
assenyalar Sánchez.

Canvi de PGM. En el camí cap a la 
legalització, ha calgut fer un canvi 
de planejament perquè el sector 
–qualifi cat com sòl urbà no con-
solidat–, no requereixi cap pla de 

millora. També ha estat necessari 
certifi car per escrit que l’Incasòl –
contràriament al que mantenia–, 
no té la propietat de cap terreny 
en el sector. Superat aquest escull, 

ara el que s’ha 
de fer és encar-
regar la redacció 
dels projectes de 
reparcel·lació i 
urbanització que 
serviran per de-
fi nir els límits de 
cada parcel·la, el 
sostre edifi cable i 

els costos que hauran d’assumir 
els propietaris des de la premissa 
que les càrregues i els benefi cis es 
repartiran de forma equitativa. 
“La nostra proposta és fer un ti-
pus d’urbanització bàsica, que 
compleixi amb els límits que 
marca la llei, però el més ajus-
tada possible des d’un punt de 
vista econòmic”, va puntualitzar 
Bunyesch.

Avaluació econòmica. Tot i que 
fi ns que els projectes no estiguin 
redactats no se sabrà la xifra 
exacta que haurà 
d’aportar cada ti-
tular, la urbanitza-
ció podria costar 
més de 2 milions 
d’euros ja que 
inclou l’arranja-
ment de carrers i zones verdes, el 
clavegueram i el subministrament 
d’aigua potable i electricitat. La va-
loració exacta dependrà de l’aprofi -
tament que es pugui fer dels serveis 
actualment existents, en funció 

de si s’adeqüen o no a la llei. “La 
urbanització es farà pel sistema 
de cooperació, això vol dir que 
l’Ajuntament s’encarregarà de 
tot i cobrarà directament als 
veïns”, va explicar Sánchez, tot 
anunciant que es crearà una co-
missió amb la participació dels 
propietaris perquè el disseny de la 
intervenció es faci amb consens i 
transparència. 
Per tal d’abaratir despeses, Sán-
chez va anunciar que el 10% que 
la propietat està obligada a pagar 

al consistori per 
desenvolupar el 
sector s’inverti-
rà directament al 
projecte i que tam-
bé s’ha tramitat 
i aconseguit una 

subvenció de l’ACA per reduir gai-
rebé a la meitat el cost d’implemen-
tar la xarxa d’aigua potable –costa-
rà aproximadament 150.000 euros.
Pel que fa als terminis previstos, 
la intenció del consistori és en-

carregar el més aviat possible els 
projectes de reparcel·lació i d’ur-
banització per tal que es puguin 
redactar al llarg de l’any vinent i 
les obres comencin al 2019. 
Bunyesch va explicar als veïns 
que seran citats individualment 

pels tècnics del consistori perquè 
puguin acreditar la titularitat de 
les parcel·les que seran inscrites 
per l’Ajuntament al Registre de la 
propietat de forma conjunta du-
rant el procés de legalització del 
sector.

Pilar Abián | Palau Solità i Plegamans

L’ESTANY DE GALLECS

La proposta municipal 
passa per fer una 
urbanització bàsica 
i el més ajustada 
possible des d’un punt 
de vista econòmic

La majoria dels veïns, 
partidaris d’iniciar 
els projectes per a la 
legalització del sector

Vista aèria de la urbanització montcadenca l’Estany de Gallecs que compta amb una setantena de parcel·les i ocupa una superfície d’11,8 ha
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L’Estany de Gallecs és una ur-
banització d’11,8 hectàrees que 
pertany a Montcada i Reixac des 
de l’època medieval –el primer 
document que vincula la família 
dels Montcada amb Gallecs data 
del 1146. L’espai està envoltat del 
parc agrícola i natural de Gallecs, 
de 755 hectàrees, repartides en-
tre els municipis de Mollet del Va-
llès, Santa Perpètua de Mogoda, 
Palau Solità i Plegamans, Lliçà de 
Vall i Parets del Vallès. Cal recor-
dar que en la dècada dels anys 
70, el govern espanyol va fer un 
pla per edifi car 100.000 habitat-
ges en el sector, seguint el model 
de Badia del Vallès, i va arribar a 

expropiar part dels terrenys que 
posteriorment van passar a ser 
de l’Incasòl. L’oposició ciutadana 
va impedir, però, que el projecte 
tirés endavant i, amb els anys, 
s’ha aconseguit que Gallecs si-
gui considerat un espai especial 
d’interès natural. Aquesta cata-
logació, però, no afecta la urba-
nització montcadenca, que és 
posterior a la llei del sòl del 1956 
i que el Pla director de Gallecs 
del 2005 va reconèixer com a sòl 
urbà no consolidat. Amb el canvi 
de PGM que s’acaba de tramitar, 
el planejament ja ha quedat resolt 
legalment sense necessitat de fer 
cap pla de millora | PA

Un vincle que arrenca de l’època medieval

Actualitat

Els costos poden superar els 2 milions i els assumirà la propietat

Si es compleixen 
els terminis previstos, 
les obres podrien 
començar al 2019
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SEGURETAT A LES VIES
L’expert en mobilitat Ole Thorson 
assegura que no cal una gran inversió 
per millorar els passos de l’R2

CENTENARI DE LAFARGE

La cimentera celebra l’efemèride amb 
el propòsit de continuar al municipi
Absència del govern a l’acte inaugural del programa, que sí va comptar amb membres de grups de l’oposició
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Durant l’acte del centenari es va fer una representació teatral sobre la història de la cimentera, fundada per Eusebi Güell amb el nom d’Asland

El Grup de Medi 
Ambient vol que 
el govern actuï 
contra Lafarge

En el marc del centenari de la 
instal·lació de la cimentera Lafar-
ge a Montcada –es va instaurar 
al 1917 amb el nom d’Asland–, 
el Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció ha fet un comu-
nicat en què critica l’anunci de 
la direcció de l’empresa de voler 
continuar 100 anys més al muni-
cipi. “Aquesta actitud tan pre-
potent i provocadora respon 
al fet que l’Ajuntament encara 
no l’ha sancionat pel soroll que 
causa i confi a que no ho farà”, 
assenyala el col·lectiu en el seu 
escrit, en què torna a exigir al 
govern municipal que sancioni 
la indústria amb una multa i el 
tancament temporal de la plan-
ta per excés de soroll. El Grup, 
que fonamenta aquesta petició 
en els mesuraments que va fer 
la Diputació al 2015, considera 
que l’obligació de l’Ajuntament 
és exigir el compliment de la llei 
actuant contra la cimentera i li 
recorda que el seu tancament és 
un dels compromisos inclosos a 
l’acord de mandat dels tres grups 
en el govern –ICV-EUiA, ERC i 
Círculo.

Arguments. El col·lectiu ecolo-
gista insisteix en l’impacte que 
té la proximitat de l’empresa al 
nucli urbà, especialment per a 
infants i gent gran, i posa com a 
exemple la distància de poc més 
de 150 metres amb equipaments 
com l’escola El Viver o el Casal 
de la Mina.

Pilar Abián | La redacció

Pilar Abián | Turó de Montcada

Al voltant de 350 persones, entre 
autoritats, treballadors i extreba-
lladors, clients, proveïdors i repre-
sentants d’entitats, van assistir el 
passat 26 de maig a l’acte de cele-
bració dels 100 anys de la instal-
lació al municipi. El programa va 
incloure, entre d’altres, una repre-
sentació teatral sobre la història 
de la cimentera – que va posar en 
marxa el comte Eusebi Güell amb 
el nom d’Asland i que actualment 
pertany a la multinacional Lafar-
ge-Holcim–, un dinar i un ball. 
Al torn de parlaments ofi cial, el 
director de la planta, José Luis 
Coleto, va expressar l’orgull de 
poder celebrar el centenari així 
com el desig de continuar al mu-
nicipi. “Esperem poder seguir 
aquí 100 anys més”, va dir, tot 
augurant unes bones perspectives 
de futur: “Estem en un territori 
que aposta per la innovació, per 
ciutats intel·ligents i això es tra-
duirà en la fabricació de nous 
productes que facilitin i ajudin 
a reduir l’energia i la contami-
nació, a construir efi cientment i 
més ràpid”. 

Residus com a combustible. Co-
leto va afegir que la sostenibilitat 
és un dels principals valors de 
l’empresa, que segueix apostant 
per la valorització, pràctica pro-
moguda per la Generalitat que es 
va posar en pràctica al 2010 mal 

grat l’oposició veïnal. “No hem 
de tenir por a la utilització de 
noves fonts d’energia com els 
combustibles alternatius deri-
vats dels residus i que, d’altra 
banda, permeten erradicar els 
abocadors”, va dir. El director 
de Lafarge a Montcada també va 
lloar la tasca que ha fet l’empresa 
per la recuperació del Turó i per 
la dinamització cultural, social i 
esportiva del municipi. 
El director general del grup Lafar-
ge-Holcim a Espanya, Isidoro Mi-
randa, va destacar que la cimen-
tera local forma part d’un dels 
principals fabricants de ciment, 
formigó i àrids del món i que l’ob-
jectiu de la multinacional és man-
tenir aquest lideratge durant el 

segle XXI.  “A partir d’avui –va 
dir– comencem a treballar per 
celebrar els propers 50 anys”.

Suport de la Generalitat. En nom 
del govern autonòmic, el secretari 
d’Empresa i Competitivitat, Joan 
Aregio, va valorar l’aportació de 
l’empresa al teixit industrial cata-
là, especialment recordant algunes 
de les obres emblemàtiques que 
s’han fet amb la utilització dels 
seus productes, com ara la Sagra-
da Família, l’Exposició Universal 
o l’Hospital de Sant Pau. Aregio 
també va elogiar “la sensibilitat 
mediambiental i el compromís 
social de Lafarge amb la restau-
ració del Turó”. En contraposició 
al suport rebut per la Generalitat, 

l’acte inaugural del centenari no 
va comptar ni amb la presència 
de l’alcaldessa, l’ecosocialista 
Laura Campos, ni amb la de 
cap representant del govern local 
(ICV-EUiA, ERC i Círculo). Re-
gidors de tres grups de l’oposició 
–Cs, PdCAT i PP– sí que hi van 
assistir. L’absència de l’executiu 
respon al fet que el govern con-
sidera que Lafarge és un focus 
de contaminació i que, com a tal, 
hauria de ser traslladada a un al-
tre emplaçament. 

Modifi cació del programa festiu. 
La direcció ha informat que la jor-
nada de portes obertes prevista per 
al 18 de juny es trasllada per mo-
tius organitzatius al 8 d’octubre. 
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Al Ple de maig es va aprovar una 
moció presentada pel govern, inte-
grat per ICV-EUiA, ERC i Círcu-
lo Montcada, en defensa del model 
català de comerç de proximitat, 
arran de la sentència del Tribunal 
Constitucional del passat mes de 
març que anul·la diferents articles 
de la Llei catalana de comerç que 
restringien l’abast liberalitzador de 
la normativa espanyola. La moció 
va ser presentada per la regidora de 
Comerç i Turisme, la republicana 
Montse Ribera. “La desregulació 
horària promoguda pel govern 
espanyol fa molt difícil als pe-
tits comerciants conciliar la vida 
familiar i laboral i poder com-
petir amb les grans superfícies, 
els grans benefi ciaris d’aquesta 
mesura”, va manifestar l’edil. El 
text de la moció rebutja les modi-
fi cacions del Reial Decret de 2012 
per considerar que suposen un can-
vi en el model comercial i perquè 
envaeixen competències pròpies de 
la Generalitat i insta el govern auto-
nòmic a aplicar la regulació pròpia. 

Vots de l’oposició. El PSC va fer 
un vot diferenciat de la moció ente-
nent, que tot i estar d’acord amb la 
singularitat del model de comerç de 
Catalunya, una moció d’aquest ti-
pus no va enlloc. Per aquest motiu, 
el grup socialista es va abstenir en 
el primer punt i va votar en contra 
del segon. Cs tampoc no va donar 

suport al text, entenent que és una 
qüestió a debatre en el Congrés, a 
l’igual que el PP, que va defensar 
la mesura del govern central argu-
mentant que dona resposta als nous 
hàbits de compra dels consumidors 
i intenta dinamitzar el sector. 
La resta de grups de l’oposició, 
PdCAT i CUP, sí van donar 
suport a la moció i van criticar 
l’executiu central per menystenir 

la norma catalana, una decisió 
que, al seu entendre, afebleix i 
precaritza un sector molt castigat 
com és el del petit comerç. Repre-
sentants de les associacions Mont-
cada Centre Comerç i de Can 
Sant Joan, presents al Ple, van 
expressar el seu suport al text de 
la moció i van fer una crida per-
què s’aboquin més esforços per 
protegir i salvar el comerç local. 

Laura Grau | Redacció

PLE DE MAIG

Prospera la moció en contra de 
la liberalització horària al comerç 
L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan i l’MCC secunden el text del govern

Representants de l’Associació de Can Sant Joan i de l’MCC van agrair el contingut del text
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El consistori ja disposa del distintiu que el 
reconeix com a Finestreta Única Empresarial
L’Ajuntament ha rebut per part 
de la Generalitat el distintiu de 
la Finestreta Única Empresarial 
(FUE) i el Portal únic per a les 
empreses, que reconeix a les 
administracions locals el foment 
de l’activitat econòmica gràcies 
a la reducció dels tràmits admi-
nistratius que han de fer els par-
ticulars i els empresaris a l’hora 

de posar en marxa el seu negoci. 
El servei de la FUE, que ja funci-
ona a l’Ajuntament des de l’any 
passat, permet incrementar la 
transparència i la simplicitat 
dels procediments, eliminar el 
temps per iniciar una activitat i 
incrementar els mecanismes de 
col·laboració entre les adminis-
tracions públiques catalanes | LR 

A partir del 12 de juny i fi ns al dia 
27, a través de la plataforma parti-
cipa.montcada.cat es podran votar 
les propostes presentades per ser 
executades en el marc dels pres-
supostos participatius, dotats amb 
250.000 euros. En el moment de 
tancar aquesta edició, s’havia de 
reunir el grup promotor format 
per tècnics i representants dels 
grups municipals per acabar de 
concretar quins dels projectes plan-
tejats –al voltant d’una setantena– 
reuneixen els requisits per poder 
ser sotmesos a votació. 

Porcediment. Podran votar només 
les persones amb 16 anys o més 
empadronades al municipi com a 
mínim un mes abans de l’inici del 

procés participatiu, que es va po-
sar en marxa a l’abril. La votació 
es farà telemàticament, a través 
del portal esmentat, o bé presen-
cialment, amb el suport de dina-
mitzadors, en horari de tarda als 
equipaments municipals següents: 
Casa de la Vila, Centre Cívic Can 
Cuiàs, Kursaal, L’Alzina, Centre 
Cívic La Ribera, Casal de la Mina 
i Biblioteca Elisenda. Al matí no-
més es podrà votar presencialment 
a l’OAC (av. de la Unitat,6).
Es podran votar un màxim de tres 
propostes per ordre de preferència, 
atorgant 15 punts a la primera op-
ció triada; 10, a la segona i 5, a la 
tercera. El programa registra cada 
usuari pel seu DNI, per corroborar 
l’empadronament i limitar la vota-
ció a una sola vegada. 

Pilar Abián | Redacció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El 12 de juny s’obre 
el termini per votar 
els projectes presentats
El nombre de propostes gira al voltant de la setantena

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

Oferta laboral. Personal per treballar a 
2 casetes de petards a Montcada.Ma-
jor d’edat, estudis d’ESO/Batxillerat. Tel. 
938 645 934; info@latraca.es. 
Alquiler. Plaza de garaje en av. Riera 
Sant Cugat, frente al INS La Ferreria. 
Tel. 650 921 166.
Oferta laboral. Personal para em-
presa de limpieza. Fax 937 315 794 
email: mesnet@mesnet.cat. 
Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086.

Se ofrece. Refl exologia podal. Atención 
en domicilios. Tel. 602 560 530. 
Se busca. Músicos para hacer parti-
turas. Tel. 635 48 23 57.
Se hacen. Trabajos de albañil-
ería, pintura y fontanería a precios 
económicos. Tel.  608 869 448
Alquiler. Local de 84 m2 en Font Pu-
denta. Tel. 607 256 454. 
Venda. Pis, de l’any 2007, a la Font 
Pudenta. 2 hab. + despatx. Preu: 
140.000 euros. Tel. 696 130 783.

La Favmir ha valorat positivament 
la disposició addicional inclosa als 
pressupostos autonòmics de 2017, 
on el govern reconeix la necessitat 
de restablir el servei d’urgències 
24 hores al CAP Jaume I, a més 
de l’atenció de ginecologia i pedi-
atria i el servei de farmàcia noc-
turna. Aquest reconeixement va 
acompanyat de l’afegitó “dintre 
de les disponibilitats pressupos-
tàries”, fet que no garanteix que 
les demandes es puguin fer realitat 
ni a mig ni a llarg termini. En un 
comunicat, la Favmir agraeix als 
veïns, entitats i associacions que 
han secundat la seva lluita durant 
aquests sis anys, però també criti-
ca alguns partits per voler “assig-
nar-se èxits en matèria de sani-

tat”, citant Cs, que recentment va 
promoure una resolució a la Co-
missió de Salut del Parlament per 
reobrir les urgències, que va ser 
aprovada amb l’abstenció de JxSí.

Exposició. La Favmir va inaugurar 
el 7 de juny a la Biblioteca Elisen-

da una mostra de la plataforma 
SAP Muntanya sobre la seva lluita 
per revertir les retallades a l’àrea 
sanitària que té com a hospital de 
referència la Vall d’Hebron, a la 
qual pertany Montcada i Reixac. 
L’exposició es pot visitar fi ns al 
proper 23 de juny.

Laura Grau/ Sílvia Alquézar | Redacció

La Favmir celebra que la Generalitat 
reconegui les seves reivindicacions
El govern admet la necessitat de restablir serveis, però no assegura dotació econòmica

Trinidad Cuesta, del SAP Muntanya, i Antonio Cerca, de la Favmir, durant la  inauguració de la mostra

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

SANITAT PÚBLICA



071a quinzena | Juny 2017 07Notícies

.....També és notícia......................................

LÍNIA R2
La Plataforma Tracte Just i els partits 
polítics fi xen les línies per mantenir 
el consens al voltant del soterrament
Dues setmanes després que el ministre de Foment, 
Íñigo de la Serna, anunciés que l’Estat redactarà i 
executarà el projecte de soterrament de l’R2 des 
de Vallbona a Montcada, la Plataforma Tracte Just 
(PTJST) i les forces polítiques locals es van reunir el 
31 de maig i van acordar seguir treballant des de la 
unitat per aconseguir que la històrica reivindicació 
municipal es faci realitat. Aquest és un dels com-
promisos adoptats en una reunió en què també es 
va acordar reivindicar a Adif que posi al dia totes 
les mesures de seguretat fi xades per llei als passos 
a nivell i a tot el recorregut de la via a la localitat 
per evitar atropellaments accidentals. Així mateix, 
a la trobada es va consensuar obrir un procés de 
refl exió col·lectiu per incorporar a les activitats que 
es fan al voltant de la demanda del soterrament els 
canvis que puguin recomanar la nova situació. Els 
acords han quedat recollits en un comunicat en què 
la Plataforma manifesta el seu convenciment que el 
projecte és un objectiu assolible “si som capaços de 
mantenir el consens i la unitat com a poble” | PA

Nova visita del síndic 
de Greuges al municipi 
el proper 13 de juny
L’equip del síndic de Greuges 
de Catalunya visitarà Montcada i 
Reixac el 13 de juny. Les visites 
s’atendran a la Casa de la Vila. 
Les persones interessades a fer 
consultes o presentar queixes 
contra una actuació de l’admi-
nistració pública i també contra 
les empreses que presten serveis 
d’interès general, poden dema-
nar cita prèvia trucant al telèfon 
gratuït 900 124 124 o bé enviant 
un correu electrònic a sindic@
sindic.cat | LR 

El govern vol anul·lar 
l’ARE de Mas Duran, 
aprovat l’any 2009
L’actual executiu –ICV-EUiA, ERC 
i Círculo– vol proposar al Ple mu-
nicipal l’anul·lació de l’Àrea Re-
sidencial Estratègica (ARE) de 
Mas Duran aprovada l’any 2009. 
Aquest pla, impulsat pel govern de 
la Generalitat, preveu la construc-
ció de 2.600 habitatges al sector, 
una part dels quals seria de protec-
ció ofi cial. El context en què es va 
fer la proposta ha canviat i això és 
el que motiva la decisió del govern 
que respon, segons ha assenyalat 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), al resultat 
de tres estudis sobre la necessitat 
i oferta d’habitatge al municipi lli-
gada al creixement demogràfi c; 
la situació ambiental del Pla de 
Reixac, i la viabilitat econòmica de 
l’ARE en si. Per explicar el contin-
gut d’aquests informes, es farà una 
assemblea pública el proper 20 de 
juny, a les 19h, a la sala de La Unió 
de Mas Rampinyo | PA

POLÍTICA
Podem Catalunya insta Círculo a rescabalar la regidora Ana 
Ballesta, expulsada del grup i cessada del govern l’agost passat
Creix la mala maror en el si del grup municipal Círcu-
lo Montcada. Si el 26 de maig l’agrupació d’electors 
feia un comunicat en suport als seus dos regidors 
en el govern –Sergi Martín i Mar Sempere– per con-
demnar que a la fi  del Ple havien estat suposada-
ment increpats per la seva companya de grup, Ana 
Ballesta, dies després Podem Catalunya en feia un 
altre en signe contrari i qualifi cant de “lamentable” 
la situació d’aquesta regidora que ocupa el càrrec de 
secretària general de Podem Montcada.
L’edil va ser expulsada de Círculo i, de retruc, del 
govern local el passat agost quedant en el Ple 
com a regidora no adscrita. Al desembre, una 
sentència judicial va declarar nul el procediment 
i Ballesta va reclamar tornar al seu grup que la va 
admetre sense assignar-li cap responsabilitat en 
l’executiu. Podem Catalunya considera que, mal-

Can Sant Joan tindrà 
una plaça dedicada 
als capellans obrers
El Ple de l’Ajuntament montca-
denc, reunit el 25 de maig a la 
Casa de la Vila, va aprovar per 
unanimitat designar amb el nom 
de plaça dels Capellans Obrers 
l’espai situat al costat de l’esglé-
sia de Can Sant Joan en reconei-
xement a la tasca social i cultural 
de Sebastià Heredia, Pep Martí-
nez i Miquel Soler, tres mossens 
que van treballar per dignifi car 
i cohesionar el barri. L’acord és 
una proposta de la comissió mu-
nicipal i ciutadana que va orga-
nitzar el passat 12 de maig l’ho-
menatge a Heredia amb motiu 
del seu nomenament com a Fill 
Adoptiu de la ciutat | SA

grat la sentència judicial favorable a Ballesta, no hi 
hagut per part de Círculo cap propòsit d’esmena i 
que, contràriament, les persones que el van moti-
var “abusen reconegudament del seu poder i per-
sisteixen en la campanya de desprestigi contra 
la regidora”. El partit afegeix que, en aquest afer, 
encara està a l’espera de la resolució que adopti la 
Comissió de Garanties Democràtiques sobre pos-
sibles mesures o sancions dins l’organització i la-
menta la imatge que s’està donant a la ciutadania.
Círculo és una agrupació d’electors vinculada a 
Podem Montcada que es va crear per participar 
a les eleccions del 2015. Actualment la direcció 
del partit a nivell local està clarament enfrontada 
i dividida entre Ballesta, secretària general, i els 
membres del Consell Ciutadà, ens que actua com 
a executiva | PA

Amb motiu del Dia Internacional 
de la seguretat al passos a nivell, 
que se celebra el 2 de juny, Ole 
Thorson, expert en temes de mo-
bilitat i seguretat viària, va assegu-
rar el 30 de maig a Montcada, en 
una taula rodona organitzada per 
l’Ajuntament i la Plataforma Tracte 
Just, que els problemes de mobilitat 
que pateix el municipi en relació a 
les vies de tren es poden solucionar 
amb petites accions que no reque-
reixen una elevada inversió. 
Thorson, que és president de l’As-
sociació de Prevenció d’Accidents 
de Trànsit, va instar els represen-
tants locals a exigir al Ministeri de 
Foment i a Adif un pla d’inversió en 

millores de seguretat. A l’espera que 
comencin i s’acabin, d’aquí a uns sis 
anys, les obres del soterrament de 
l’R2 –“una eternitat”, en opinió 
del ponent–, l’expert en mobilitat va 
demanar a l’Estat que inverteixi en 
petites millores de seguretat com re-
duir el temps d’espera amb les bar-
reres baixades, utilitzar detectors de 
presència de persones als passos a 
nivell, instal·lar barreres completes, 
construir accesos més amples per 
als vianants i posar senyals llumi-
noses més grans, així com panells 
informatius que indiquin el temps 
que trigarà a passar cada tren. 
“És important –va dir Thorson– 
ajustar de forma diferent i inde-
pendent el temps d’espera per 

a cotxes i vianants, ja que el seu 
comportament i fl uïdesa a l’hora 
de creuar és totalment diferent”.
La taula rodona també va comp-
tar amb la participació de Jordi 
Sánchez (ERC), president de 
l’Àrea Territorial de l’Ajuntament, 
i d’Antoni Mollet, portaveu de la 
Plataforma. L’edil va recordar les 
170 víctimes del tren a Montcada 
i va qualifi car de “drama” la con-
vivència al passos a nivell entre 
els cotxes i els vianants, per als 
que demana que, des de fora, se’ls 
deixi de titllar com a “incívics” ja 

que considera impossible complir 
amb l’actual normativa. Per la 
seva part, Mollet va incidir en la 
“deixadesa” que Adif i Foment 
sempre han demostrat envers les 
reclamacions locals. 

Nova senyalització.  Amb motiu 
del Dia Internacional de la segu-
retat al passos a nivell, l’Ajunta-
ment ha instal·lat als dels carrers 
Bogatell i Pascual dues noves 
senyals, alertant els vianants dels 
perills de creuar les vies amb les 
barreres baixades.

Rafa Jiménez | Redacció

PASSOS A NIVELL

Demanda de millores 
per protegir els vianants
Ole Thorson, expert en mobilitat, assegura que es poden 
aplicar més mesures de seguretat amb una baixa inversió

D’esquerra a dreta, Antoni Mollet, Jordi Sánchez i Ole Thorson, a l’acte fet a la Casa de la Vila
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L’Ajuntament va aprovar per una-
nimitat al Ple de maig el projecte 
per urbanitzar un tram del carrer 
Bosc – entre els números 52 i 88. 
Aquesta actuació, pressupostada 
en 384.000 euros, s’emmarca en 
la Llei de Barris i la fi nançaran, a 
parts iguals, l’Ajuntament i la Ge-
neralitat.  Aprofi tant unes obres 
que l’Ajuntament de Barcelona 
està fent al barri de Vallbona, es 
construirà una rotonda al fi nal 
del carrer Bosc, que s’unirà mit-
jançant una via peatonal amb una 
altra rotonda, al carrer Oristà, en 
terme barceloní. Les altres obres 
que es faran enguany a Can Sant 
Joan, i que han estat consensuades 
amb l’AV del barri, afectaran una 
fase del carrer Pont (212.000 eu-
ros) i una altra del carrer Triangle 
(116.000) | RJ

Aprovat el 
projecte per 
urbanitzar el 
carrer Bosc

MAS DURAN
Formalitzat amb l’AMB el conveni pel 
manteniment del parc de la Llacuna

Tots els grups municipals van aprovar al Ple de maig la 
signatura del conveni que pretén garantir un bon estat 
de conservació de l’espai, de 14 hectàrees. Com a pas 
previ, l’Ajuntament i l’AMB han dut a terme conjunta-
ment actuacions de millora, com ara l’arranjament de 
paviments, el canvi de mobiliari, la instal·lació d’una 
nova retolació i l’adaptació a la normativa dels jocs in-
fantils, que han estat agrupats en quatre espais. Aquest 
és el segon parc del municipi que s’inclou a la xarxa 
metropolitana, el primer va ser el de les Aigües | PA
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Procés participatiu 
a Terra Nostra per 
dissenyar la integració 
de la N-150 al barri
El govern explicarà el 19 de juny 
en assemblea (Casino, 19h) en 
què consistirà el procés partici-
patiu que es vol engegar per fer 
el disseny de la integració de la 
carretera N-150 al nucli urbà. 
L’Ajuntament compta amb una 
subvenció de 600.000 euros de la 
Diputació de Barcelona que servi-
rà per sufragar la redacció i exe-
cució del projecte previst al vial 
en el tram que va des dels blocs 
Sivis, a tocar de Cerdanyola, fi ns 
que acaba el sector residencial, 
en direcció Barcelona. La volun-
tat de l’executiu és que, abans 
d’acabar el mandat, la carretera 
deixi de ser una barrera i esdevin-
gui una avinguda amb semàfors, 
rotondes i passos de vianants | PA
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DIA DE LES PERSONES REFUGIADES
L’Ajuntament i Montcada Solidària organitzen el 20 
de juny el passi d’un documental sobre la realitat 
del poble sahrauí als campaments de Tinduf

Breilin Reyes i Nerea Martín són 
dos joves que estan fent pràcti-
ques d’hostaleria al bar del Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina, 
gestionat des del passat mes de 
febrer per la Fundació Jovent. 
Aquesta entitat ha arribat a un 
acord amb l’Ajuntament mitjan-
çant el qual es combinen la neces-
sitat d’oferir el servei de restaura-
ció a l’equipament municipal i la 
formació ocupacional per a joves 
amb difi cultats d’inserció sociola-
boral. Breilin i Nerea, de 16 anys, 
formen part del programa de for-
mació prelaboral que organitza 
la Fundació. “Quan arriben a 
a la nostra entitat, la majoria 
ha deixat els estudis i vol tre-
ballar. El que intentem és do-
nar la volta a aquesta situació i 
animar-los a continuar amb la 
seva formació professional”, ha 
explicat  l’educadora social de la 
Fundació, Carme Fructuoso. 

L’entitat fa l’acollida, la formació, 
l’acompanyament i la inserció al 
món laboral a través de pràcti-
ques professionals, amb possibi-

litats d’incorporar-se de manera 
estable en el mercat de treball. 
Per a Breilin i Nerea, la feina al 
bar de la Casa de la Mina és la 
seva primera experiència de tre-
ball. Ambdós van començar el 
passat mes de setembre el curs 
de prelaboral a la Fundació, on 
han fet un tastet de diferents ofi -
cis per descobrir quina és la seva 
vocació. “A mi m’agradaria ser 
cuiner i tenir el meu propi res-
taurant”, ha comentat Brailin, 
mentre que a Nerea li atrau el 
món de l’estètica. “L’any que ve 
vull començar un PFI d’estèti-
ca i després, fer el grau mitjà”, 
ha dit la jove, qui es mostra molt 
agraïda amb la Fundació Jovent 
“perquè m’ha ajudat a veure 
clar a què vull dedicar-me”. 

Curs de cuina. Treballant al bar 
de la Mina també hi ha joves 
que estan fent el curs d’ajudant 
de cuina en el marc del projecte 
Cruïna de la Fundació. S’adreça 
a persones de 18 a 25 anys amb 
difi cultats per trobar una ocupa-
ció. Les classes combinen la for-
mació teòrica i pràctica del sector 
de l’hostaleria i la cuina amb el 
creixement humà, alhora que es 
potencia la seva inserció labo-
ral. “Fem atenció a la clientela, 
barra i cuina amb l’objectiu 
d’agafar experiència de tot una 
mica”, ha indicat Cristian Jara-

millo, un jove montcadenc que 
està fent el curs.
Un altre dels objectius del pro-
jecte és potenciar la relació inter-
generacional entre la gent gran 
del Casal i el jovent participant 
del programa. Fins ara, ambdues 
parts es mostren molt satisfetes 
de l’experiència. “El menjar i el 
servei són excel·lents. Ens trac-
ten molt bé i tot està molt bo”, 
explica Miguel Prior, un usuari 
del Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina, que va cada dia a dinar 
al bar de l’equipament.

CASA DE LA MINA

Sílvia Alquézar | La Ribera

La Fundació Jovent gestiona el bar amb un 
projecte d’inserció sociolaboral per a joves  
La iniciativa, que es va posar en marxa el passat mes de febrer, ha tingut una bona acollida entre les persones usuàries de l’equipament

El programa s’adreça 
al jovent que té 
difi cultats per trobar 
un lloc de feina  

Cristian Jaramillo i dues companyes seves del curs d’ajudant de cuina ultimen els preparatius per atendre la clientela al bar de la Casa de la Mina

Cuina de mercat a preus molt econòmics

El bar del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina obre de dilluns a 
diumenge, de 9.30 a 21h. El ser-
vei ofereix cuina de mercat a uns 
preus molt assequibles. “Apos-
tem per una alimentació soste-
nible amb productes de tempo-
rada i de proximitat”, ha explicat 
Sara Alcalà, educadora social de 
la Fundació Jovent, qui anima la 
ciutadania a provar els plats i gau-
dir de l’entorn privilegiat del Rec 
Comtal, on es troba l’equipament 

municipal. El menú de dilluns a 
divendres costa 6 euros per als 
socis de l’equipament i 8 per a la 
resta, mentre que el cap de set-
mana, amb plats més elaborats, 
el preu s’apuja dos euros. El dia 
amb més clientela és el dijous. “El 
nostre cuiner sempre fa paella i 
li surt boníssima”, comenta Alca-
là. També hi ha esmorzars de for-
quilla, amb un gran èxit dissabte i 
diumenge entre la població afi cio-
nada al ciclisme | SA

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR



091a quinzena | Juny 2017 09Societat

SALUT PÚBLICA

Una desena d’entitats s’han inscrit
al programa de prescripció social
Els CAP locals començaran a ‘receptar activitats’ després de les vacances d’estiu

Una desena d’entitats locals s’ha 
inscrit al programa ‘Prescripció 
Social i Salut’ des que el passat 
mes de febrer l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya (ASPCAT)
el va presentar al teixit associatiu 
del municipi. Després de les va-
cances d’estiu, l’equip de profes-
sionals dels CAP de Montcada 
començarà a receptar a les perso-
nes amb símptomes de depressió 
o aïllament no només fàrmacs 
sinó també activitats lúdiques, 
socials i esportives de les entitats 
adherides al programa. “L’ob-
jectiu és millorar el benestar 
psicosocial de la gent”, ha co-
mentat Nora Yanowsky, metges-
sa de família de l’EAP Montcada. 
“Està demostrat que les perso-
nes que fan alguna activitat són 
més felices i el seu estat d’ànim 
canvia”, ha indicat l’educadora 
social Natalia Magen, qui ha ani-
mat les entitats a participar en el 
projecte. La inscripció s’ha de fer 
a través del web de l’ASPCAT, 
en l’apartat d’Actius i Salut. 

Nova iniciativa. L’ASPCAT ha 
posat en marxa l’eConsulta, una 
eina de consulta no presencial en-
tre la ciutadania i l’equip de pro-
fessionals amb l’objectiu de com-
plementar l’atenció presencial. 
“És un nou canal de comunica-
ció per resoldre necessitats que 
no requereixin que el personal  
mèdic i pacient comparteixin 
espai i temps”, ha explicat San-
dra Perales, administrativa de 

l’EAP Montcada. “És una eina 
molt intuitiva que pot utilitzar 
tothom. El compromís és res-
pondre les consultes en un ter-
mini màxim de dos dies”, ha 
manifestat Lidia Torres, metges-
sa de família de l’EAP Montcada. 
Per poder utilitzar l’eConsulta, 
cal donar-se d’alta al portal Cat-
Salut, La Meva Salut, un tràmit 
que es pot fer al taulell d’atenció 
al públic dels CAP locals.

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada Ràdio va entrevistar Yanowsky, Magen, Torres i Perales al programa El Mirador
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L’EAP, el PASSA i l’AECC fan accions divulgatives al carrer

Campanya informativa 
sobre els perills del tabac

Coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial Sense Fum, que 
es commemora el 31 de maig, 
l’Equip d’Atenció Primària (EAP) 
del municipi va fer campanya al 
mercat setmanal del centre so-
bre els efectes nocius del tabac. 
Fumar és la principal causa pre-
venible de defunció al món i, 
actualment, mata a una de cada 
10 persones adultes del planeta. 
Amb el lema ‘Menys fumar i més 
caminar’, l’objectiu de la iniciativa 
va ser promoure hàbits saludables 
i conscienciar la població del risc 
que suposa el tabac per a la salut. 
“Moltes persones no saben que 

des dels ambulatoris els podem 
ajudar a deixar l’hàbit de fu-
mar”, ha comentat Isidre León, 
infermer del CAP Les Indianes. 
El mateix dia de l’efemèride, la 
secció local de l’Associació Espa-
nyola Contra el Càncer (AECC) 
també va sortir al carrer per in-
formar dels problemes de salut 
que genera el consum de tabac, 
amb la instal·lació d’una parada 
a la plaça Lluís Companys. 
D’altra banda, el Punt d’Infor-
mació i Assessorament sobre 
Drogues va fer una campanya de 
sensibilització als instituts del mu-
nicipi, amb el repartiment d’infor-
mació entre l’alumnat. 

Sílvia Alquézar | Montcada

DIA MUNDIAL SENSE FUM

L’equip de l’EAP va fer campanya al mercat dels dimecres sobre els riscos que comporta fumar
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Tindrà lloc l’11 de juny a la plaça 
Mossèn Joan-Torres. La jornada 
s’iniciarà a les 11h amb l’assem-
blea de socis i sòcies de l’entitat. 
A les 12h, tindrà lloc una balla-
da de sardanes amb la Cobla La 
Nova Vallès i, tot seguit, actuaran 
els Castellers de Montcada. Al 
migdia es farà una paella popular 
i, a les 17.30h, començarà el ball 
amb el duet L’Esquitx | SA

Festa anual dels 
Amics de Reixac

El Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina celebra el 18 de juny la 
seva festa anual amb un progra-
ma d’activitats que començarà 
a les 9.30h amb un torneig de 
dòmino. Al matí també hi ha 
prevista l’actuació de la coral, la 
rondalla i els grups de sevillanes 
i ball en línia.  Al migdia, es farà 
una paella popular i, a la tarda, 
tindrà lloc un espectacle de mà-
gia, una exhibició de gimba i ball 
amb música en viu | SA

Jornada festiva al 
Casal de la Mina

Al grup de nadons, de 0 a 1 any, s’han registrat 26 infants inscrits per a 
39 places. En canvi, tant a P1 i com a P2, la demanda supera l’oferta, 
amb 77 infants per a 73 places i 58 inscripcions per a 48 llocs, respecti-
vament. Pel que fa als centres, l’EBM Font Freda té un dèfi cit de places 
a tots els grups, una situació que també es repeteix a la classe de P1 de 
l’EBM Mitja Costa de Terra Nostra i de P2 a l’EBM Camí del Bosc de Can 
Cuiàs. El període de matriculació fi nalitzarà el 16 de juny | SA

EDUCACIÓ
La xarxa d’escoles bressol municipals rep un total 
de 170 preinscripcions per al curs vinent

Es projectarà a l’Auditori amb motiu de l’efemèride

Documental sobre la 
lluita del poble sahrauí

L’Auditori Municipal projectarà 
el 20 de juny (19h), coincidint 
amb el Dia de les Persones Refu-
giades, el documental ‘Fusells o 
pintades, la lluita no violenta del 
poble sahrauí’, del director Jor-
di Oriola. El reportatge recull la 
realitat de la població que viu als 
campaments de Tinduf (Algèria) 
des de fa més de 40 anys a causa 
de l’ocupació del seu territori al 
Sàhara Occidental per part del 
Marroc. Tot seguit, hi haurà un 
col·loqui amb representants de 

l’Associació Catalana del Poble 
Sahrauí (ACAPS) i de Montcada 
Solidària, que col·labora amb el 
cinefòrum que organitza el de-
partament de Solidaritat i Coo-
peració de l’Ajuntament. 
Per complementar l’acte, Mont-
cada Solidària i l’Ajuntament 
instal·laran una carpa informati-
va davant de l’Auditori per sen-
sibilitzar la població sobre la si-
tuació de les persones refugiades. 
També es donaran a conèixer els 
serveis municipals per acollir la 
població migrant. 

Sílvia Alquézar | Redacció

DIA DE LES PERSONES REFUGIADES

L’AV Montcada Nova-Pla d’en 
Coll organitza el 9 i 10 de juny una 
nova edició de la Festa de la Pri-
mavera, que tindrà lloc davant del 
pavelló Miquel Poblet. Divendres, 
a partir de les 19h, hi ha prevista 
una exhibició de diferents escoles 
de ball, un monòleg, un espectacle 
de màgia i una disco mòbil. L’en-
demà, la jornada començarà a les 
11h amb jocs aquàtics, una festa de 
l’escuma, circuit de karts, una exhi-
bició de dojo i una altra de zumba. 
A les 20.30h, tindrà lloc una boti-
farrada i música en directe amb el 
grup Remember Music Show | SA

Montcada Nova 
celebra la Festa 
de la Primavera 

Després de l’experiència dels ‘Contes Encadenats’ de l’any passat, els 
centres han fet un projecte similar que també ha tingut com a objectiu 
promoure la creativitat i la cooperació fent ús de les noves tecnologies. 
Alumnes del cicle mitjà han escrit els relats a partir de les premisses que 
els han donat infants d’un altre centre. Enguany, Montcada Ràdio ha 
tornat a col·laborar amb la gravació dels contes, que s’emetran del 12 al 
16 de juny al 104.6 de la FM i a través de www.montcadaradio.com | SA

Alumnes de 3r i 4t de les escoles públiques del 
municipi escriuen aquest curs ‘Els contes sorpresa’

La convocatòria s’adreça a particulars o entitats que tinguin interès pel 
món de la ràdio i vulguin participar amb un programa de creació pròpia 
sobre temàtica diversa. Les propostes es poden enviar fi ns al 30 de juny 
al correu som@laveu.cat. Els programes s’emeten de dilluns a diven-
dres, entre les 20 i les 00h, i es repeteixen els caps de setmana  | SA

COMUNICACIÓ
Montcada Ràdio obre el termini per rebre propostes 
de programes per a la pròxima temporada

SG

Una imatge del documental sobre el poble sahrauí que es podrà veure a l’Auditori el 20 de juny

La festa de l’escuma va ser un èxit l’any passat 
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L’AV del Gurugú organitza el 10 
de juny diverses activitats al parc 
de la Llacuna. D’11 a 14h, hi hau-
rà infl ables d’aigua. També es farà 
un dinar popular i, a partir de les 
16h, tindrà lloc una festa de l’escu-
ma, un bingo i un sorteig | SA

Jocs infantils 
a Mas Duran

El centre ofereix classes d’ESO, preparació a proves d’accés a cicles 
formatius, cursos d’anglès amb certifi cats homologats per la UE i quatre 
nivells d’informàtica, a més de cursos de català, castellà i alfabetització. 
La matrícula s’ha de fer a la seu de l’Escola, al carrer Reixagó, 5 | SA

El període de preinscripció i matriculació a l’Escola 
d’Adults romandrà obert del 15 i al 27 de juny
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En el marc del programa del Dia 
Mundial per la Salut de les Dones, 
l’Auditori Municipal va acollir el 
30 de maig la projecció del docu-
mental Loba, dirigit per l’osteòpa-
ta i matrona Catherine Béchard. 
El reportatge explica com són 
els parts avui dia arreu del món 
i quina ha estat la seva evolució 
cap una atenció cada vegada més 
medicalitzada. L’acte va ser pre-
sentat per Montse Catalán –a la 
foto–, llevadora i fundadora de la 
cooperativa ‘Migjorn, casa de nai-
xements’, que va col·laborar en 
l’elaboració del documental. “La 
dona no té la llibertat de decidir si vol un part medicalitzat o natu-
ral, on es tingui en compte la part fi siològica”, va comentar Catalán, 
qui va lamentar que la violència obstètrica és un fet tan rutinari que 
no es qüestiona, tot i les seqüeles psicològiques que pot generar a les 
mares i els nadons. En l’actualitat, els parts a casa, que no estan inclo-
sos a la xarxa de la sanitat pública, no arriben a l’1% a Catalunya, tot 
i que fi ns a la dècada dels anys 70 va ser una pràctica habitual. Amb 
la construcció dels grans hospitals a les principals ciutats espanyoles 
es va instaurar un nou model d’atenció, basat en la medicalització de 
l’embaràs i el naixement. “Els parts van passar a ser un negoci a con-
trolar quan va disminuir el nombre de naixements després de la II 
Guerra Mundial, amb la normalització dels mètodes anticonceptius”, 
va manifestar Catalán | SA

I FIRA D’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE
La mostra, que es va 
fer el 28 de maig als 
exteriors de la Casa de 
la Mina, va registrar una 
bona acollida de públic

La Fundació Jovent, que gestiona el bar de l’equipament municipal, 
i l’Ajuntament van organitzar l’esdeveniment en el marc del cicle ‘Es-
pais de Salut’, que impulsa el consistori. El programa va oferir activi-
tats infantils, tast i venda d’aliments ecològics de diferents productors 
i distribuïdors, un taller de cuina de receptes vegetarianes –a la foto– i 
un berenar saludable per a la canalla. Una vuitantena de persones 
van participar a la paella que va oferir la Fundació al Casal. A la tarda, 
es va fer una tertúlia sobre els tòxics als productes alimentaris i una 
altra sobre el patrimoni natural de la pedra seca relacionada amb el 
cultiu de secà al municipi | LR 

.....també és notícia..................................
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Els exteriors de la Casa de la Mina 
van ser l’escenari el 28 de maig 
de la sisena trobada de tai-txí, or-
ganitzada per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de les entitats parti-
cipants. Durant la matinal, es van 
fer una masterclass a càrrec d’Ol-
ga Beato, de l’Espai Tai-txí; tallers 
de sons auditius, gimnàstica per a 
l’ansietat, Qi Gong per a les cervi-
cals, exercicis d’arrelament i defen-
sa personal, i exhibicions de dife-
rents estils com el sanda, suei jiao, 
defensa personal, espasa, ventall i 
pal llarg, entre d’altres | LG

La festa de comiat del 
Casal Popular El Brot 
tindrà lloc el 10 de juny
El Casal El Brot organitza el 10 
de juny una festa de comiat de 
l’entitat, que deixa d’estar activa 
després de set anys en funciona-
ment. Una traca a les 11.15h serà 
el tret de sortida al programa, que 
començarà amb activitats infantils 
i jocs gegants, d’11.30 a 13h. En 
acabar, tindrà lloc una guerra de 
bombardes i una tabalada. Al mig-
dia es farà un dinar popular i, a les 
17.30h, uns quintos d’estiu. També 
hi ha prevista una actuació teatral i 
una festa amb Radio Rebelde i Ma-
landras. A la foto, un dels actes fets 
per l’entitat davant la seva seu | SA
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DIA PER LA SALUT DE LES DONES
Un debat sobre la falta de llibertat de les dones en 
l’elecció del tipus de part tanca el programa d’actes

Èxit de participació de 
la trobada de tai-txí
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L’Agrupament Escolta El Turó va 
celebrar el 27 de maig el seu 
desè aniversari amb un programa 
d’activitats que es va desenvolu-
par al carrer Major. Hi va haver 
una botifarrada popular, infl ables, 
una festa de l’escuma i una mos-
tra amb fotografi es de la història 
de l’entitat –a la foto. Al vespre, 
l’AE El Turó va fer un sopar de 
germanor amb la participació de 
persones que han tingut o tenen 
una vinculació amb l’entitat  | LR

L’AE El Turó celebra 
el seu 10è aniversari
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El Govern municipal ha impulsat diversos processos participatius, 
i en aquests moments tenim en marxa els pressupostos partici-
patius. Creiem fermament que la ciutadania tant de Montcada i 
Reixac, com de la resta de Catalunya, és prou madura per a pren-
dre decisions polítiques de rellevància, i no limitar-se a votar cada 
quatre anys. I creiem que el límit no està en uns pressupostos municipals o en un projecte urbanístic. 
El dret de la ciutadania a prendre decisions ha d’abastar també el model d’Estat i el futur de Catalunya.
La nostra coalició es considera sobiranista. Això no vol dir que siguem independentistes, sinó que 
considerem que Catalunya, com a nació, té el dret de decidir sobre el seu present i futur. El dret a 
decidir implica dret a escollir entre diverses alternatives, que pot ser des de mantenir l’actual marc de 
relacions de Catalunya amb l’Estat fi ns a la independència, passant per altres opcions com un model 
federal.
Des d’ICV-EUiA, juntament amb Catalunya Sí Que es Pot i En Comú Podem, continuem defensant 
el dret a decidir. Volem un referèndum legal i vinculant en què siguin els catalans i catalanes els que 
decideixin quin ha de ser el futur polític de Catalunya. Creiem que la via judicial no pot prevaler sobre 
la política. En un estat de dret, el Parlament, que representa la ciutadania, ha de poder debatre sobre 
tots els temes socials o polítics que consideri d’interès. I en cap cas, la Mesa del Parlament no pot 
limitar la possibilitat de debatre qualsevol dels temes que els grups de la cambra considerin oportuns. 
Ja que és en el debat i votacions del mateix plenari, on s’estimen i es desestimen les qüestions de-
mocràticament.
El pròxim 12 de juny el montcadenc, i company de la coalició, Joan Josep Nuet haurà de fer una de-
claració judicial al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El company Nuet està sent investigat en 
el cas obert contra cinc dels vuit membres de la Mesa del Parlament. La nostra coalició fa una crida a 
tota la gent progressista, demòcrata, d’esquerres, que pensi que això és un abús del dret, un meca-
nisme del PP a través del poder judicial per doblegar la política que no ha pogut doblegar amb vots, a 
concentrar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el pròxim 12 de juny.

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. 

Aturem la judicialització de la política

Óscar Gil

El balanç que fem des del PSC de Montcada i Reixac del se-
gon any d’aquest govern del nostre municipi no pot ser gaire 
diferent del que vàrem fer ara fa un any; continuem decebuts.
Encara no ha endegat projectes propis i continua posant en 
marxa, amb degoteig, alguns dels que havia impulsat l’anterior 
govern, tot i que a aquesta part de l’herència rebuda no li donen massa difusió. Tinguin en compte 
que els nostres projectes potser no els hi donaran per a la resta del mandat. Tampoc no ha aportat 
modifi cacions pròpies als pressupostos, a excepció d’una partida per a inversions utòpicament 
participativa, per arribar a acordar els pressupostos amb un grup de l’oposició, i la inclusió a les 
ordenances de la tarifi cació social per a les escoles bressols, a instància del PSC i per poder apro-
var les ordenances fi scals d’enguany. Encara continua tirant la vista enrere. Continuem trobant a 
faltar participació ciutadana al llarg d’aquest any i, quan ha dut a terme algun moviment en aquest 
sentit, ha estat forçat pel rebuig a les seves accions sense planifi cació, per la seva estratègia de 
fets consumats.  No podem valorar positivament els tan anunciats regidors i regidores de barri, 
alguns dels quals ni se’ls coneix, ni se’ls espera. No apareixen i no resolen les problemàtiques 
plantejades pel veïnat; tot i que, també s’ha de dir,  hi ha honroses excepcions.
I seguim, mes darrera mes, amb un espectacle a la sala de Plens. Un grup municipal, que for-
ma part del govern, i  que torna a tenir tres membres, igual que al juliol de l’any passat, però no 
tothom està per la mateixa línia. Alguns deien, cap al 2015, que eren els representants reals de 
la ciutadania i de “la nova forma de fer política”. Doncs la nostra ciutadania no es mereix segons 
quins representants, ni aquestes formes de fer política, amb una immensa quantitat de manca de 
respecte. Regidories que no sabem a qui tenen políticament al front, donat que alguns han deixat 
les seves responsabilitats i no s’ha comunicat què se n’ha fet de les delegacions. Qui és ara el o 
la responsable de tirar endavant els projectes del seu pla d’actuació municipal en medi ambient, 
control d’activitats, transparència i bon govern. O hem d’assumir que han tornat a l’Alcaldia? 
Complicat mantenir segons quins equilibris, però tot sigui per... la ciutadania.

Segon any de govern; continuen decebent-nos

M. Carmen Porro

Encara que no ho sembli, ja portem dos anys del govern 
actual, per tant ja estem a mig mandat, millor dit ja fa 
dies que hem superat l’equador de la legislatura encara 
que, com deia, no ho sembli. Dos anys d’un govern 
que ja no és nou, no el podem considerar ja com nou 
després de dos any, fi ns i tot hi ha municipis que ja han 
fet canvi d’Alcaldia fruits dels pactes d´inici de mandat. I nosaltres no serem els que, a dia 
d´avui, fem un balanç del govern actual però, el que sí podem dir és que de l’alegria del 
primer dia hem passat en dos anys a la tristor i l’apagament. Dels somriures del primer dia 
a les cares de neguit, de la molta gent a un grup i de les paraules, als no fets.
Encara recordem la presentació d’urgència als treballadors i a la ciutat del Pla d´Actuació 
Municipal (PAM) 2015-2019, document que si busqueu a la web municipal trobareu cada 
dia més amagat. Un PAM que va començar al 2015 i que a dia d´avui, 2017, en gran part 
sols és negre sobre blanc i, en la seva minoria, una realitat real. La gran difi cultat tots sa-
bem que és passar de les paraules i les lletres als fets i la realitat, però en dos anys ja és 
moment de començar a veure si ha d’haver una transformació de la ciutat i de la seva gent 
o, al contrari, tot segueix igual o pitjor. Si mirem per sobre diferents punts importants abans 
per al govern, trobem a faltar l´aposta per remunicipalitzar serveis, complir la quota de dis-
capacitats o les promeses polítiques d´inclusió. On són aquestes propostes tant importants 
per a la ciutat? No veiem el pla de xoc contra la pobresa energètica, no veiem les sancions 
i la mà ferma a l´hora de sancionar. En què ha quedat el regidor de barri a Montcada? O 
el fet d´impulsar veritables processos participatius en totes aquelles qüestions que tenien 
pensades fer? Poca participació, cada dia menys, i cada dia més “bronques” entorn a la 
nostra ciutadania. Molts exemples, masses exemples trobem de coses incompletes. 
Ara ja sols queden menys de dos anys per fer la majoria de coses que van dir vostès que 
farien. Dos anys on esperem que les presses i la improvisació no siguin un mal company 
de viatge, de moment potser ho han sigut en moltes vegades.

Ja no és un nou govern!

Joan Carles Paredes

En el proper Ple de Montcada i Reixac presentem una moció 
de rebuig a l’esborrany de Pressupostos Generals de l’Estat 
i en defensa del processos de (re)municipalització. Amb la 
nova redacció fi nal després d’haver estat aprovada en el ple 
del Congrés una transaccional, en general s’obre un pano-
rama incert per diverses raons, la primera pel mer fet de la 
redacció desmanegada, fosca i incompleta de la Disposició Addicional 27 (DA). Tinguem en 
compte que la regulació que pretén abordar la DA és d’una complexitat extrema, ja que es mou 
en un angle mort on col·lisionen lleis de gran importància: parlem de la Llei de Bases de Règim 
Local, l’Estatut dels Treballadors, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
Passant per alt la més que possible inconstitucionalitat del seu contingut per extralimitació de 
la LPGE, podem centrar-nos en quines podrien ser les interpretacions possibles d’aquesta nova 
norma, atès el terreny complex en el qual es mou i la seva precipitada redacció. La DA posa 
més traves, ja que contempla també que, en els supòsits en els quals el personal s’incorpori a 
societats mercantils públiques “en compliment d’una sentència o prèvia tramitació d’un proce-
diment que garanteixi els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat”, se’l comptabilit-
zarà com a personal de nou ingrés en el còmput de la taxa de reposició, que és la limitació que 
tenen els ajuntaments des de fa gairebé 10 anys per contractar personal.
Aquesta mesura, per tant, pretén segrestar l’autonomia local i la iniciativa política municipal, 
impedint que molts serveis passin o es mantinguin en la gestió directa, atès que la seva entrada 
en vigor implicaria la impossibilitat de gairebé qualsevol procés de remunicipalització perquè és 
evident que sense personal per prestar el servei i sense poder-ne contractar es fomenta l’objec-
tiu neoliberal de tancar serveis públics o privatitzar-los.
La fosca redacció permet fer diverses interpretacions, el que considerem que pot ser molt 
perillós per a l’Administració Local, la qual és castigada constantment tenint les mans lligades. 

Pressupostos generals tacats per la corrupció

Mar Sempere

Opinió
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Dins del Pla d’Actuació Municipal (PAM), des del govern 
hem assumit la responsabilitat d’afrontar les problemàti-
ques urbanístiques que no s’han resolt en 40 anys de de-
mocràcia, problemes enquistats com els de barris pendents 
de legalitzar i urbanitzar. Mentre a d’altres ajuntaments es 
plantegen avançar cap a les Smarts Citys, o aplicar les TIC’s (noves tecnologies) a la mobilitat 
o al manteniment de la via pública, a Montcada encara tenim pendent asfaltar carrers o fer el 
clavegueram en molts barris, en ple segle XXI. És una vergonya que no resoldrem en dos anys 
però que, almenys, estem afrontant. Un d’aquests espais és l’Estany de Gallecs, ubicat a la plana 
del Vallès Oriental i pertanyent a Montcada des de l’edat mitjana. Aquesta part del nostre terme 
municipal es troba dins del parc agrícola i natural de Gallecs, territori que volem protegir com 
a tal, després de múltiples amenaces especulatives rebutjades gràcies a la mobilització social i 
ecològica de moviments com Salvem Gallecs i la Plataforma per a la Defensa de Gallecs. 
L’Estany de Gallecs té la qualifi cació urbanística de sòl urbà no consolidat. Això vol dir que els 
terrenys no tenen la condició de solars, no disposen dels serveis necessaris, no es poden donar 
permisos de construcció i l’Ajuntament no es pot fer càrrec del seu manteniment ja que no ha 
recepcionat les vies públiques ni les zones verdes. Ara, amb el projecte de reparcelació i urba-
nització que hem iniciat, amb el consens i la participació del veïns, es podrà consolidar, dotar de 
serveis i l’Ajuntament assumirà el seu manteniment, un cop acabades i recepcionades les obres.
Volia aprofi tar aquest espai per agrair als veïns i a l’AV de l’Estany de Gallecs la seva predisposició 
i col·laboració amb l’Ajuntament per trobar solucions que siguin factibles, possibles legalment i 
reals, assumint els costos que els hi pertoquin i gaudint dels benefi cis que per a ells tindrà aques-
ta dotació de serveis. És un camí a seguir en d’altres espais fi ns ara oblidats i marginats, que 
requereixen l’esforç i la col·laboració de tots. En dos anys no podrem resoldre totes les problemà-
tiques urbanístiques, però ens hi hem posat de valent. Hi ha govern, hi ha PAM, hi ha planifi cació 
i visió estratègica, hi ha pressupostos. I, sobretot, hi ha feina. Seguim!

Gallecs, cap a la protecció i la consolidació

El tiempo pasa muy rápido y en política más si cabe, nos 
parece que hace dos días estábamos enfrascados en la 
campaña municipal de 2015 y han pasado ya dos años 
desde que tenemos gobierno en Montcada i Reixac. Un 
sorteo dio la alcaldía a Laura Campos con el apoyo de 
ERC y Círculo o Podemos, estos últimos depende del día son una cosa u otra, creo humil-
demente que ni ellos mismos saben lo que son.
Este gobierno ha hecho de la improvisación su forma diaria de actuar, nada tiene una 
previsión ni una organización, hoy el gobierno encabezado por Laura Campos esta en más 
minoría de lo que lo estaba cuando tomó posesión. Ana Ballesta fue expulsada del gobierno 
y desde entonces ambas partes han emprendido una guerra sin cuartel que ha desatado en 
un bochornoso espectáculo en los plenos municipales. 
ERC e ICV-EUiA fueron los responsables de dar mando de poder a Ana Ballesta. Ahora 
quieren desentenderse de los espectáculos que a diario monta la Sra. Ballesta, pero ellos 
fueron los que fi rmaron un acuerdo de gobierno para lograr el poder y, por lo tanto, son 
cómplices de lo que está sucediendo a día de hoy.
Por si fuera poco, tenemos un miembro de gobierno, el Sr. Sergio Martín, sin cargo alguno 
que tan sólo ocupa la silla para evitar que entre el siguiente de la lista de Círculo o Pode-
mos, ya saben, depende del día son una cosa u otra.
En dos años hemos visto improvisación y falta de proyecto de ciudad, vemos cuatro partidos 
en el gobierno repartiéndose cuotas de poder y tratando de apagar fuegos con poco acierto.
Esperamos que por el bien de los ciudadanos de Montcada i Reixac sean capaces de en-
contrar la brújula que guíe con algo de acierto los destinos de la ciudad, por el momento 
el bagaje es pobre, muy pobre, y además con espectáculos poco edifi cantes perpetrados 
por los que los auparon al poder, sin importarles con quien, ni el cómo lograr la Alcaldía.

Dos años de desgobierno y espectáculo

Fernando Almansa

El 18 de mayo de 2017 es una fecha que pasará a la his-
toria de nuestra ciudad. Ese día el ministro de Fomento del 
gobierno español, Don Íñigo de la Serna, vino a Montcada 
para anunciar que el soterramiento de la línea R2 será una 
realidad en muy pocos años. El proyecto tendrá un coste esti-
mado de 300 millones de euros y abarca casi 4 km. Asimismo 
se garantizará una permeabilidad total entre los dos sectores del municipio, separados por 
la vía del tren, dotando a los ciudadanos de unas instalaciones más modernas y plenamente 
seguras al eliminarse la línea en superfi cie y los pasos a nivel. Ese día el gobierno del PP no 
brindó con cava ni llenamos portadas con fotos de celebraciones ni hicimos festejos antes de 
hora. Ese papelón se lo dejamos a los socialistas. El PP actua con prudencia y asumiendo un 
enorme compromiso con los vecinos de nuestra ciudad. Ahora algunos nos presionan para que 
no digamos públicamente que esta obra la ejecutará y sufragará al 100% un gobierno español 
del PP. Utilizan el argumento de que no se debe politizar este asunto. ¡Anda ya! Cuando no 
se hacía era culpa del PP y ahora que se hará, ¿es gracias a los demás?. Ni hablar: hay que 
anunciar a los 4 vientos que la tan ansiada obra de soterramiento llega con un gobierno del PP, 
mal que les pese a algunos.
Quiero también dedicar unas líneas de este escrito a la empresa Lafarge-Holcim que estos días 
celebra su centenario, 100 años de historia en nuestra ciudad. A la empresa y a sus trabajado-
res queremos desearles, desde el Partido Popular, mucho éxito, mucho trabajo y que puedan 
celebrar otros 100 años más en Montcada i Reixac. El gobierno local y otros que también pre-
tenden echarlos de aquí nos encontrarán enfrente defendiendo los intereses de esta empresa 
y los derechos de sus trabajadores. Empresa que es ejemplo de transparencia, de sensibilidad 
mediambiental, que colabora en el crecimiento económico e industrial y que dedica impor-
tantes recursos a la investigación, al desarrollo de productos innovadores y a la mejora de los 
procesos industriales. Continuos son los controles e inspecciones a los que se somete a esta 
fábrica y así debe seguir siendo para garantizar la máxima seguridad y el bienestar de todos.

Con un gobierno del PP ¡llega el soterramiento!

Eva García

A causa de la seva situació i la seva extensió territorial, a cavall 
de les serralades de Marina i Collserola, sent el coll de l’embut 
de la plana del Vallès amb el Pla de Reixac com el seu màxim 
exponent, tenim potencialitat per convertir-nos en un gran pul-
mó verd de Barcelona pel nord mentre intentem conviure amb 
la servitud que ens trinxa i ens destrossa el territori. Tenim auto-
pistes, carreteres, vies de tren, depuradora, recollim les aigües del Vallès, alguns abastaments 
arriben per Montcada: línies elèctriques, canonades d’aigua i de gas; i de la gestió de tot això no 
tenim veu ni vot, les polítiques públiques les decideixen per nosaltres deixant-nos tots els proble-
mes que ocasiona perquè els resolguem nosaltres –oi que és injust?
De la mateixa manera que Barcelona ens necessita, nosaltres necessitem Barcelona (l’Ajunta-
ment, l’AMB, la Diputació, la Generalitat...), els necessitem perquè ens ajudin a resoldre els greus 
problemes que històricament, i avui en dia també, ens ocasiona la nostra situació geogràfi ca. Qui 
ens coneix ja sap que som poc amants del bonisme o d’anar amb el lliri a la mà. Per desgràcia tots 
sabem la poca preocupació que els hi suposen els mals endèmics de casa nostra. Cap!
Que la lluita del soterrament ens serveixi d’exemple de com un poble unit i combatiu és capaç de 
forçar el Ministeri, la Conselleria i l’Ajuntament de Barcelona a posar sobre la taula que l’R2 deixi de 
ser frontera per ser oportunitat. Cal ser conscient que els problemes que patim nosaltres els haurem 
de resoldre nosaltres, posant en perill el normal funcionament de la capital. Sap greu, ho fem a 
contracor, però ja ho sabem i la història s’entossudeix a demostrar-ho: la lluita és l’únic camí. Toca 
asseure’ls a tots a parlar sobre com arreglem els problemes que ens ocasiona Barcelona. 
Si fi ns ara hem parlat de com és de difícil viure sent el cul de Barcelona, un capítol apart mereixen 
els marrans i marranes, particulars i empreses, que fan dels abocaments a Montcada i Reixac un 
lloc brut, contaminat i decadent. Més educació, més control, una planifi cació que eviti els culs 
de sac i més implicació de veïns i Ajuntament per evitar situacions com les que s’han donat els 
darrers dies al camí de la Font del Tort o a Mas Duran i que s’utilitzin els carrers de Montcada 
com l’abocador del Vallès.

Per dignitat i per justícia

Gonzalo Garcia

Jordi Sánchez
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Trencar tabús?
Tinc més de 70 anys i mai havia sentit 
que la menstruació i el cicle reproductiu 
fossin un tabú... Per què? Si per a les 
dones, tot i que a vegades pot portar 
molèsties vàries, va lligat al nostre gène-
re, a l’igual que poder amamantar els 
nostres fi lls... Si és una característica 
intrínseca al nostre gènere, igual que 
tenim òrgans sexuals diferents dels ho-
mes!
Dit això, el motiu d’aquesta carta ve per-
què a La Veu 502, vaig veure un article 
amb una imatge que em va sorprendre. 
Vaja fotografi a! Mai se m’hauria ocorre-
gut fotografi ar quatre dones amb panta-
lons blancs, que així destaca més el co-
lor, amb les cames entreobertes i amb 
uns tacots de tint vermell, ben enmig de 
l’entrecuix. És fastigós i desagradable 
“fer bandera” d’això. Això no ho veiem 
pas mai i no entenc a qui se li pot haver 
ocorregut fer aquesta campanya amb 
els corresponents cartells. Crec que és 
una mena de vexació per a les dones i 
que, per reivindicar això –que tampoc 
entenc el per què–, no cal arribar a 
aquests extrems.
M’agradaria també saber quines dades 
i quins fonaments té l’Ofi cina d’Atenció 
a la Dona per organitzar una campanya 
d’aquesta mena, però sobretot per ma-
nifestar que aquesta foto fa més mal 
que bé. Per a mi, és com un menyspreu 
a la natura de les dones i, com a dona, 
no hi estic gens ni mica d’acord.                             

Elisa Riera Capdevila                                      
Montcada

Escoles bressol
Estem en època de matriculació dels 
nens i nenes a les escoles bressol mu-
nicipals i aquest any hi ha una interes-
sant novetat respecte les tarifes que les 
unitats familiars poden fer servir, però 
no tot són fl ors i violes, ja que no s’han 
tingut en compte situacions familiars 
molt especials. En el cas de la meva 
fi lla, que ha deixat de viure en parella 
i ha hagut de tornar a casa dels pares, 
aquesta mena de tarifi cació “social” 
no té en compte que ella és una unitat 
familiar, amb el seu llibre de família, i 
nosaltres, una altra. Per optar a aquesta 
tarifi cació, ens obliguen a donar les da-
des de tots els que vivim al domicili, per 
què? Si fossin uns amics que estan vi-
vint temporalment amb nosaltres, pas-
saria el mateix? Ens estan obligant a fer 
fora de casa la meva fi lla i el meu net ja 

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Centenari polèmic
La cimentera celebra enguany 
cent anys, una efemèride que 
compta amb partidaris i de-
tractors. Per a la direcció de 
Lafarge i els seus treballadors, 
el centenari és un motiu de 
joia i un incentiu de futur. Per 
a l’AV de Can Sant Joan, la 
Plataforma Antiicineració i el 
Grup de Medi Ambient no hi 
ha res a celebrar, ans al con-
trari, lamentar que la cimente-
ra –que va néixer amb el nom 
d’Asland l’any 1917–, encara 
segueixi activa, sense expecta-
tives de tancar ni de ser tras-
lladada.
Les entitats anuncien per a 
després de l’estiu accions de 
protesta que coincidiran tem-
poralment amb un altre dels 
actes agendats per la cimen-
tera, l’exposició retrospectiva 
prevista a l’Auditori. Malgrat 
que hi hagi períodes de relati-
va calma, és obvi que el debat 
sobre la continuïtat de Lafarge 
al municipi continua viu i sen-
se expectatives de cap canvi a 
curt termini. I l’absència del 
govern a l’acte inaugural del 
centenari corrobora el que ja 
va quedar refl ectit en el pacte 
d’investidura, que l’actual exe-
cutiu no vol la indústria aquí.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 23 de juny

que no estic en disposició de pagar de la 
meva butxaca les despeses de l’escola 
bressol perquè haig de pagar els estudis 
de la meva altra fi lla. Espero que en el 
moment de publicar-se aquesta carta, el 
tema hagi estat solucionat.

                            Ignacio Wennberg
Font Pudenta 

La sanidad de todos
Estamos preocupados por la sanidad 
pública que tenemos y, por eso, lleva-
mos años realizando periódicamente 
una protesta que, lamentablemente, se 
ve como rutinaria, sin efecto y anecdóti-
ca. Tenemos que seguir luchando por 
nuestros derechos como lo hicieron 
nuestros padres y abuelos. Conocemos 
el presupuesto de Montcada al ser una 
información pública y a disposición de 
todos. Podemos estar de acuerdo o 
no con algunas partidas, pero en otras 
creemos que es un despropósito no do-
tarlas de más importe. Vuestros motivos 
tendréis. Pero tenemos claro que ha lle-
gado el momento de ejercer un cambio, 
por mínimo que sea. 
Hasta la fecha nos hemos limitado a 
manifestarnos y encerrarnos en el CAP 
y ver cómo las decisiones que se toma-
ban respondían a temas económicos, 
políticos o de reorganización. Hemos 
protestado y pataleado y también nos 
hemos reunido con vosotros, pero cree-
mos que sirvió de poco. Nos pregunta-
mos, ¿ha llegado el momento de iniciar 

algún cambio sanitario en Montcada? 
¿Se puede recompensar a la población 
por tanto esfuerzo por parte de todos 
por conseguir mejorar la sanidad? ¿Po-
dríamos disponer de unas urgencias 
nocturnas y de un sistema de transpor-
te sanitario propio? ¿Necesitáis nuestra 
ayuda? Seguimos...

    Francesca Dobal Pitarch
Favmir

Más vigilancia policial
Soy vecino de Mas Rampinyo, del Gu-
rugú, y quería expresar mi malestar con 
la zona. Está bien fomentar el comercio 
pero tener que pasar con el carrito de 
mi bebé por la carretera porque hay una 
furgoneta en el paso de peatones o que 
las aceras estén invadidas por coches 
me parece muy triste y la Policía pasa y 
no dice nada, eso lo he visto yo. Del pár-
quing del Mercadona salen vehículos en 
contradirección; en 10 años, una sóla 
vez he visto allí a la Policia Local y no 
para multar sino para advertir, penoso. 
Soy consciente de que a todo no se 
llega pero si se pusieran más duros, la 
cosa cambiaría. He tenido varios sustos 
en el cruce de la calle Verdi por culpa 
de camiones pequeños y furgonetas 
aparcados en el paso peatones o en 
donde no se puede, impidiendome ver 
los coches que vienen por el paseo Sant 
Jordi y he visto pasar a la Policía y ni se 
ha inmutado. Pago todos mis impues-
tos y me gustaría vivir mejor y, si puedo, 

más tranquilo, sin riesgo a que le den 
un golpe al carro de mi hija o a mi hija 
cuando viene del cole.                             

P. R.
Mas Rampinyo

Actos vandálicos
Como vecina de la Font Pudenta, quiero 
expresar mi máxima indignación por los 
hechos vandálicos que, como un goteo 
constante, venimos padeciendo en los 
vehículos estacionados en nuestro ve-
cindario. Hace unos días, lunas rotas; 
anteriormente, ralladas en las puertas y 
el 25 de mayo, por segunda vez, vehí-
culos rallados en la Riera de Sant Cugat 
y el paseo Font Pudenta (mi coche, en 
concreto, por segunda vez). Creo con-
veniente más vigilancia y considero 
más oportuna la presencia de agentes 
cívicos en los barrios que no en los par-
ques de las afueras. No trato de culpar 
a nadie, pero este barrio, al estar situa-
do cerca de la estación de Renfe y del 
instituto La Ferreria, es muy transitado, 
por lo cual, considero que se le debería 
prestar algo más de atención.

                            María López 
Font Pudenta

Fe d’errates
La coral que va actuar al concert 
del 35è aniversari de L’Espingari es 
diu Coral del Casal de Gent Gran de 
Montcada i Reixac, no del Parc Sal-
vador Allende.

Opinió
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9 l divendres
Festa. Montcada Nova-Pla d’en Coll. 

Hora: 19h. Lloc: Camí de la Font Freda 

(veure els actes a la pàgina 10). Orga-

nitza: AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

10 l dissabte
Festa. Comiat del Casal Popular El Brot. 

Hora: 11h. Lloc: Carretera Vella (veure 

els actes a la pàgina 11). 

Teatre. Nit de monòlegs, amb Jordi Mer-

ca i Carlitos. Hora: 22.30h. Lloc: Casi-

no de Terra Nostra. Organitza: Xarxa 

d’Equipaments. Gratuït.

11 l diumenge
Sortida. Itinerari guiat per divulgar el 

programa de seguiment de papallones 

a Catalunya. Hora: 10h. Lloc: Casa de 

les Aigües. Inscripcions al correu acti-

vitats@acer-associacio.org. Organitza: 

Acer.

Festa. Amics de Reixac. Hora: 11h. 

Lloc: plaça Mossèn Josep M. Juan-Tor-

res. Hora: 11h (veure pàgina 10).

12 l dilluns
Xerrada. Sobre exercicis respiratoris, a 
càrrec de professionals de l’ICS. Hora: 
17h. Lloc: Centre Cívic La Ribera.

13 l dimarts
Concurs. Lliurament de premis del con-
curs d’Instagram de Festa Major 2017. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

14 l dimecres
Literatura. Tertúlia sobre ‘Habitacions 
tancades’ amb la seva autora, Care San-
tos. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

15 l dijous
Xerrada. Sobre la soprano Victòria dels 
Àngels, a càrrec del musicòleg Albert 
Ferrer. Hora: 19.30h. Lloc: Fundació 
Cultural Montcada.

17 l dissabte
Cloenda. Dels cursos i tallers del Centre 
Cívic L’Alzina. Hora: 19h. Lloc: Plaça del 
Poble de Terra Nostra.

18 l diumenge
Festa. Casal de la Mina. Hora: 10.30h. 
(veure els actes a la pàgina 10).

Patrimoni. Itinerari modernista teatra-
litzat. Hora: 10.30h. Lloc: Estació de la 
línia de França (veure pàgina 19).

Festa. Setmana Cultural de Can Cuiàs. 
Hora: 11h. Lloc: Davant del Centre Cívic 
Can Cuiàs (veure pàgina 18).

19 l dilluns
Assemblea. Sobre el projecte per trans-
formar la N-150 en una via urbana. 
Hora: 19h. Lloc: Casino de Terra Nostra. 
Organitza: Ajuntament.

Concurs. Lliurament de premis del 4t 
Concurs de Fotografi a Parc de la Serra-
lada de Marina. Hora: 19h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda.  

20 l dimarts
Assemblea. Sobre la proposta d’anul-
lació de l’ARE de Mas Duran. Hora: 
19h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.

Dia del Refugiat. Documental i col·loqui 
sobre el poble sahrauí. Hora: 19h. Lloc: 
Auditori Municipal.

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

9 10 11

16 17 1813 14 1512
Recasens V.Nieto V.NietoM.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

21 2322

Duran Duran

24 25

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

19 20
M.Guix R.Miró R.Miró

10 DE JUNY, 22.30H
CASINO DE TERRA NOSTRA

NIT DE MONÒLEGS
Actuació dels actors Jordi Merca i CarlitosAgenda

      juny
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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
UNA PINTURA 
DE SENSACIONS 
M. Viaplana
15 de juny, 19.30h

EXPOSICIÓ

CAP DE BRUC

Alumnes de l’Escola 
de Talla i Escultura 
Luis Barbosa
Fins al 23 de juny

EXPOSICIÓ
TERRA I AIRE
del Taller d’art 
Tot & Més
Fins al 17 de juny
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“Un cop més, la Festa Major ha 
estat tot un èxit de participació; 
la ciutadania ha sortit massiva-
ment a gaudir dels actes pro-
gramats i molta gent ens ha fet 
arribar les seves felicitacions”, 
ha explicat la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA), fent balanç dels 
quadre dies festius que va viure la 
ciutat, del 2 al 5 de juny. La pluja 
va fer acte de presència en alguns 
moments de la festa, causant al-
guns retards o canvis d’ubicació, 
com és el cas del nou ball dels 
Capgrossos, que es va fer a la 
Casa de la Vila –la cercavila tradi-
cional es va suspendre.  La colla 
va estrenar coreografi a i música, 
obra d’Ana Jarque i Francesc Tei-
xidó, respectivament, que va ser 
interpretada per La Portàtil FM. 

Infantils. Els carrers del joc i del 
circ i els espectacles infantils, cen-
tralitzats al carrer Major, van ai-
xecar força interès entre el públic 
familiar. Però, sens dubte, l’activi-

tat estrella per a la canalla va ser 
el supertobogan aquàtic del dia 4 
instal·lat a l’avinguda de La Ribe-
ra, on es van registrar cues durant 
tot el dia. Una altra novetat va ser 
el ball amb l’orquestra Maravella 
que el dia 2 va acollir el Teatre 
Municipal, convertit en un antic 
envelat gràcies a la col·locació de 
garlandes i lluminàries. La mítica 
banda també va oferir l’endemà 
dos concerts al mateix espai, amb 
una gran afl uència de públic. La 
Festa Holi, amb l’assistència de 
prop de 3.000 persones, va tornar 
a ser l’acte més multitudinari del 
programa.
Entre les activitats organitzades 
per les entitats, destaca el correfoc 
del trentè aniversari de la Colla 
de Diables de Can Sant Joan, 
que va estrenar una espectacular 
Porta de l’Infern i una performan-
ce amb la col·laboració del grup 
Dèria Teatre. En aquesta edició 
de la festa s’han fet alguns canvis 
organitzatius com l’obertura del 
pavelló Miquel Poblet per facilitar 
l’accés als lavabos i l’ús de gots 
reciclables. El 13 de juny tindrà 
lloc a la Casa de la Vila (19.30h) 
l’acte de lliurament de premis del 
concurs d’Instagram de Festa Ma-
jor, convocat per l’Ajuntament i 
l’Afotmir per premiar les millors 
imatges de la festa. 

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 19

AFOTMIR TRIOMFA A PERPINYÀ
Va ser la millor classifi cada entre més de vint 
entitats del món al concurs ‘Le Catalan’

Laura Grau | Montcada

Montcada gaudeix 
intensament d’un 
ampli programa
Els Diables van estrenar un nou espectacle amb motiu 
del seu 30è aniversari en col·laboració amb Dèria Teatre

FESTA MAJOR 2017

El drac Joan, dels Diables de Can Sant Joan, en el moment d’entrar al carrer Major per la nova Porta de l’Infern després de la performance de Dèria

Els Castellers de Montcada van actuar amb les colles de Mollet i Sabadell

El 13 de juny es 
fallaran els premis del 
concurs d’Instagram 
convocat per l’Afotmir
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El carrer del circ va descobrir petits acròbates i equilibristes 

El carrer del joc va atraure molts infants al c.Major els dies 3 i 4 
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El petit Lilo, un gos articulat de grans dimensions de la companyia Actua Produccions, va protagonitzar la cercavila i l’explosió de confetti inaugural

Recreació històrica al poblat Les Maleses
El Museu Municipal, amb la col·laboració d’alumnes i exalumnes de 
l’INS Montserrat Miró, va recrear escenes quotidianes de la vida dels 
ibers amb motiu de la caminada popular al poblat de Les Maleses feta 
el dia 3. L’acte va comptar amb la participació d’una setantena de per-
sones, que prendre part en una visita guiada. Els més petits també van 
poder fer tallers d’escriptura, joieria i de moldre gra | LG
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FESTA MAJOR 2017

Prop de 3.000 persones van tenyir-se de colors en una nova edició de la Festa Holi Dolly celebrada el dia 5 de juny a l’Espai Poblet, en un tram més ampli i amb l’animació de dos punxadiscos

La companyia Desastrosus Cirkus va representar l’espectacle ‘Aquí no hi ha ningú’ Actuació d’Alba Robles, participant a ‘La Voz Kids 2’

Els capgrossos de la Colla de Gegants van estrenar una dansa i una música per a l’ocasió El Teatre Municipal es va transformar per primera vegada en un antic envelat per acollir un ball de festa major amb l’orquestra Maravella

El grup de Terrassa Doctor Prats, un dels plats forts del programa de concerts de l’Espai Poblet

‘Universari’, del pallasso Marcel Gros
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Care Santos visitarà la 
Biblioteca Elisenda per 
parlar de la novel·la 
‘Habitacions tancades’

La Fundació Cultural Montcada 
organitza una conferència el 14 de 
juny al seu local, a les 19.30h, per 
aprofundir en la fi gura de la sopra-
no Victòria dels Àngels (Barcelona, 
1923-2005), de reconeguda fama 
internacional. La xerra da anirà a 
càrrec del musicòleg Albert Ferrer, 
que il·lustrarà els seus comentaris 
amb projeccions i gravacions sonores de la trajectòria de l’artista. Fer-
rer és col·laborador habitual de Catalunya Música i altres emissores, a 
més d’escriure habitualment en revistes especialitzades | LG

FUNDACIÓ CULTURAL
Albert Ferrer parlarà sobre la soprano Victòria dels Angels

El Club de Lectura de la biblio teca 
Elisenda de Montcada rebrà la vi-
sita de l’escriptora Care Santos 
(Barcelona,1970) el 14 de juny, 
a les 19h. L’autora parlarà de la 
seva novel·la ‘Habitacions tanca-
des’ (Planeta, 2011), una història 
de misteri ambientada a la Bar-
celona del segle XIX i principi del 
XX, protagonitzada per una jove 
que busca respostes sobre el seu 
passat. Santos ha publicat una 
desena de novel·les, entre les 
quals destaquen ‘La muerte de 
Venus’ (Espasa, 2007), ‘Deseo 
de chocolate’ (Premi Ramon Llull 
2014) i ‘Diamante azul’ (Destino, 
2015). L’acte compta amb la col-
laboració de la Institució de les 
Lletres Catalanes i serà conduït 
per la historiadora i escriptora, 
Alícia Gili, responsable dels clubs 
de lectura de les biblioteques | LG
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El programa, organitzat per la Xarxa d’Equipaments i entitats del barri, 
arrencarà el 18 de juny amb un Espai de Circ i el primer intercanvi de 
roba de segona mà. El 20 de juny, el grup de teatre Sayuc representarà 
un espectacle d’esquetxos (18h) i l’Associació Cultural Mayna dirigirà una 
masterclass de zumba (19h). També hi haurà concursos de dibuix –per 
il·lustrar el programa de la festa major– i de tapes. El programa clourà el 
23 de juny amb la revetlla de Sant Joan a les pistes esportives | LR

CAN CUIÀS
El Centre Cívic celebra la Setmana Cultural del 18 al 23
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CANVIS A LES ORDENANCES
Les entitats que cobrin entrada per actes programats 
a equipaments municipals no tindran bonifi cacions
A partir d’ara les entitats amb i sense ànim de lucre que lloguin els tea-
tres del municipi i altres equipaments socioculturals no podran cobrar 
entrades al públic si volen benefi ciar-se de les bonifi cacions sobre la 
taxa general. Aquest és un dels canvis que ha introduït la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni a l’ordenança que regula aquesta qüestió i que 
van ser aprovats al Ple de maig amb els vots a favor de l’equip de go-
vern, Cs i el PP.  El PSC i la CUP hi van votar en contra, mentre que el 
PdCAT s’hi va abstenir. La responsable del departament, Mónica Martí-
nez (ICV-EUiA), va defensar aquesta modifi cació “com una manera de 
garantir l’accés lliure a aquests actes per part de tota la ciutadania”. 
El grup més crític sobre aquesta mesura va ser el PSC, qui conside-
ra que “només té com a fi nalitat afeblir el món associatiu, que ja 
compta amb pocs recursos”, va dir el regidor Francisco Hierro. El Ple 
també va aprovar –amb el vot en contra de la CUP i les abstencions 
de PSC i PDCat– canvis a les taxes per la prestació de cursos, tallers i 
espectacles. Les principals novetats són les bonifi cacions del cent per 
cent a les entrades dels espectacles per als menors de 3 anys, excepte 
per a aquells que siguin programats específi cament per aquest sector 
de públic. També s’aplicaran descomptes del 25% per als joves de 16 
a 25 anys que assisteixin a activitats culturals i, per últim, es permet 
distribuir invitacions com a premi de concursos i per a col·lectius in-
fantils i juvenils en risc d’exclusió social | LG

FESTES ALS BARRIS
Can Sant Joan i La Ribera continuen el calendari festiu, 
que va inaugurar la Font Pudenta a fi nal de maig
Del 26 al 28 de maig, l’AV de Font Pudenta va organitzar la festa major 
del barri. El programa va incloure com a novetats un festival de talents 
per a infants i adults i una festa Holi (a la foto). L’AV es mostra satisfeta 
amb la resposta de públic i confi a que l’any vinent hi participi encara 
més gent. La següent festa de barri serà la de Can Sant Joan, que ar-
renca el 22 de juny amb el pregó a la plaça Bosc i s’allargarà fi ns al 25 
(veure actes a la part inferior d’aquesta pàgina). Una de les novetats és 
el cicle de concerts que tindrà lloc a l’Hotel d’Entitats, amb els grups 
Sonetokao, Electric Cinnamon, Desenfreno i el Ventilador. La Ribera 
engega la seva festa el 23 de juny amb la revetlla de Sant Joan. El pro-
grama inclou com a novetats una festa Holi i un parc infantil aquàtic 
(veure pàgina 2) | LR
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L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ha estat 
nomenada per quart any consecu-
tiu la millor entitat fotogràfi ca a la 
cinquena edició del Saló Interna-
cional de Fotografi a ‘Le Catalan’ 
que convoca l’Associació Fotogrà-
fi ca de Perpinyà. El jurat atorga 
aquest reconeixement a l’entitat 
que aconsegueix una valoració 
més alta, sumant els punts dels 
cinc autors més ben situats. El 

certamen es va celebrar el passat 
mes d’abril, amb la participació de 
clubs d’arreu del món. Un total 
de 21 membres de l’Afotmir van 
presentar obres al concurs, 8 dels 
quals es van repartit 11 premis. 
Destacala Medalla d’Or obtingu-
da per Txema Lacunza en l’apar-
tat de creativitat amb la fotografi a 
‘Espàrrecs i codi de barres’. Tam-
bé van resultar premiats Isidre 
Humet, Luis Leandro Serrano, 
Ramon Mestres, Joan Mimó, José 

A.Munuera, Josep Ponsa i Antoni 
Figueras. El lliurament de premis 
es farà a Perpinyà el proper mes 
d’octubre.
D’altra banda, l’Afotmir –gua-
nyadora de la Lliga Catalana de 
Fotografi a 2015-16– organitza el 
17 de juny a l’Hotel Ciutat de 
Montcada la Revetlla de la Fe-
deració Catalana de Fotografi a 
(FCF), durant la qual es lliura-
ran els guardons de la passada 
temporada.

Laura Grau | Redacció

L’Afotmir, millor entitat a ‘Le Catalan’
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Aquesta és la imatge amb què Txema Lacunza ha rebut un dels màxims guardons del concurs de fotografi a de l’Associació Fotogràfi ca de Perpinyà

FOTOGRAFIA

Amb l’objectiu de recordar el pa-
per dels estiuejants en la història 
de Montcada, les regidories de 
Cultura i de Comerç organitzen la 
segona edició de l’itinerari moder-
nista. Amb el títol, ‘L’arribada dels 
estiuejants a Montcada’, l’activitat 
començarà a les 10.30h a l’estació 
de la línia de França i comptarà 
amb la partipació d’actors que, 
disfressats d’època, recorreran els 
edifi cis i espais vinculats a les fa-
mílies de la burgesia barcelonina 

que van triar Montcada com a 
lloc d’estiueig. Tres grups de recre-
ació històrica de Badalona i Ter-
rassa ambientaran la passejada, 
que inclourà una parada al parc 
de la cerveseria, al carrer Mon-
tiu, on es farà un tast de cerveses 
(12h). El recorregut fi nalitzarà a 
la Casa de les Aigües, on es farà 
un vermut amenitzat per un grup 
de jazz. L’organització convida el 
públic a anar-hi disfressat d’època. 
Les inscripcions es poden fer a  mu-
seumunicipal@montcada.org.
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PATRIMONI

Nova edició de l’itinerari 
modernista teatralitzat
‘L’arribada dels estiuejants a Montcada’ es farà el 18 de juny

Laura Grau | Redacció

El carrer Colon està inclós en el recorregut modernista del que farà de guia un grup d’actors 

Txema Lacunza ha aconseguit la Medalla d’Or del certamen en l’apartat de creativitat
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KORFBAL
El CK Montcada B disputarà el 10 
de juny la fi nal del Top B, la segona 
màxima categoria catalana

A partir de la propera tempora-
da, els planters de l’EF Montca-
da i el CD Montcada jugaran 
sota un mateix nom, uns ma-
teixos colors i un mateix escut. 
Una representació d’ambdues 
juntes directives es va reunir el 
26 de maig a la seu de l’IME 
per signar l’acord de creació de 
la nova entitat que, sota el nom 
de Club Futbol Base Montcada, 
unifi carà tot el futbol formatiu 
del municipi. El nou club lluirà
el color vermell per a la seva pri-
mera equipació i el verd per a la 
segona i serà dirigit per la directi-
va de l’EF Montcada, amb la in-
corporació d’alguns membres de 
la junta del CD Montcada. 
El club verd, fundat al 1923, 
mantindrà la seva identitat i el 
seu cadet serà l’únic que, tot i que 
també s’afegirà a l’estructura de 
la nova entitat, mantindrà el seu 
nom per no perdre la categoria 
de Primera Divisió. El juvenil 
verd també podria ser un cas si-
miliar si es confi rma el seu ascens 
a Primera. Fins a arribar a aquest 
acord d’unifi cació, ambdós clubs, 
que encara han de dissenyar la 
nova samarrera i el nou escut, 
han participat en diferents reu-
nions que, tot i comptar amb la 
mediació del regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), s’han 
pogut fer de forma autonòma i 
amb total llibertat.

Després de signar aquest histò-
ric conveni, el president de l’EF 
Montcada, Antoni Sánchez, ha 
fet una valoració molt positi-
va: “Hem mirat de trobar un 
acord que sigui el millor per als 
nens i nenes que volen jugar al 
futbol al municipi perquè no 
hagin de marxar fora”. Per la 
seva part, el president del CD 
Montcada, Modesto ‘Tato’ San-
chís, ha destacat que aquesta uni-
fi cació busca poder crear un club 
fort que aspiri a tenir equips en 
categories importans, com la Pre-
ferent: “L’objectiu és unir forces 
perquè ens estàvem debilitant. 
La clau és que, a l’hora de ne-
gociar, no hem mirat enrera 
per poder avançar”. 

Pau social. Els representants de 
les juntes directives han agraït 
la tasca de mediació de l’Ajunta-
ment, que no ha participat en cap 
reunió, tot i que sempre ha estat 
informat de les negociacions. 
“Amb aquest acord, hem gua-
nyat tots. Més enllà que serà 
benefi ciós a nivell esportiu, el 
més important és que aquesta 
unifi cació ajudarà a la cohesió 
social, deixant enrere les tensi-
ons que s’havien vist en alguns 
partits”, ha dit Serratosa. El nou 
CFB Montcada serà fi lial del CD 
Montcada i aquest estiu les ins-
cripcions es podran fer de forma 
paral·lela a les dues entitats.

ACORD HISTÒRIC

El conveni es va fer públic el 26 de maig i la nova entitat formativa ja serà una realitat a partir de la propera temporada

L’EFM i el CDM unifi quen els seus planters 
per crear el Club Futbol Base Montcada
Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Representació de les dues juntes directives, encapçalades pels seus respectius presidents, amb el regidor d’Esports, Salvador Serratosa, al centre 
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Alguns dels equips del planter verd 
van participar el 3 i 4 de juny a la 
primera part del XXII Torneig Vila 
de Montcada que organitza l’EF 
Montcada i que continuarà els dies 
10 i 11. El CD Montcada no farà 
aquest estiu el seu torneig per faci-
litar que es puguin fer els primers 
entrenaments del CFB Montcada. 
Des de fa setmanes, Pepe Muñoz, 
que exercirà el càrrec de coordina-
dor, s’ha encarregat de confeccio-
nar els diferents equips | RJ

> Presència verda al 
torneig de l’Escola
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FUTBOL SALA

L’objectiu es mantenir la plantilla i incorporar algun jugador veterà per aspirar a l’ascens

El Broncesval acaba sisè a Tercera i 
ja pensa en un projecte més ambiciós

Descens del sènior B
El segon equip no ha pogut man-
tenir la categoria i jugarà la pro-
pera temporada a 3a Catalana 
després d’empatar el 28 de maig 
al pavelló Miquel Poblet contra el 
CFS Parets B (5-5). L’equip de 
Xavi Romeo, que guanyava per 
5 a 3, va encaixar el gol que ha 
provocat el seu descens quan 
restaven 7 segons per al fi nal | RJ

El Broncesval Montcada va 
aconseguir una contundent gole-
jada en el seu últim partit de lliga 
que va disputar el 27 de maig al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
cuer, l’FS Pineda de Mar (9-0). 
Víctor Andrés, en tres ocasions, 
Bryan Flores, en dos, Néstor 
Gómez, Nacho Caño, David 
Ortega i Marc Cárdenas van 
ser els últims golejadors d’una 
temporada en què l’equip ha 
mostrat dues cares ben diferents 
entre la primera i la segona vol-
ta. Finalment, els conjunt d’Álex 
Fernández ha acabat la lliga al 
grup 1r de Tercera Nacional a la 
sisena posició amb 47 punts (15 
victòries, 2 empats i 13 derrotes). 
“El balanç defi nitiu és positiu 
perquè, després d’una prime-
ra volta d’adaptació a la ca-
tegoria, l’equip va millorar el 
seu rendiment, demostrant tot 

el treball que s’havia fet. Hem 
estat a prop dels clubs capda-
vanters, però hem tingut una 
plantilla molt jove que necessi-
ta equivocar-se per anar apre-
nent”, ha comentat Fernández 
al programa ‘Temps Afegit’ de 
Montcada Ràdio. 
El tècnic local, que ha confi rmat 
la seva continuïtat a la banqueta, 
prepara ja l’equip per a la prope-

ra temporada amb l’objectiu de 
mantenir gran part del grup ac-
tual, incorporar alguns juvenils i 
fi txar un parell de jugadors vete-
rans que li donin un plus de com-
petitivitat a la plantilla per aspirar 
a objectius més ambiciosos: “El 
club i l’afi ció ens volen veure a 
dalt. L’any vinent intentarem 
estar a la part alta de la clas-
sifi cació i lluitar per l’ascens”.

Rafa Jiménez | Redacció

La Unió Esportiva Sant Joan-At-
lètic ha confi rmat que Paco Hi-
dalgo serà el seu nou entrenador 
per a la propera temporada, pre-
nent el relleu de José M. Martín 
‘Pinti’. Hidalgo ha entrenat aques-
ta temporada la U. Bellvitge, que 
ha acabat al segon lloc del grup 
3r de Segona Catalana i que està 
disputant la promoció d’ascens a 
Primera contra l’UE Tàrrega –el 
partit d’anada va fi nalitzar amb 
empat a 1 a terres lleidatanes. El 
nou entrenador vindrà acompa-
nyat de Jordi Gallardo, qui va ser 
secretari tècnic del club de Can 
Sant Joan al 2014 i que estava al 
cos tècnic del Sant Cugat Esport. 
En el capítol de fi txatges, s’han 
anunciat els de Daniel Torrecillas 
(Hermes) i Pepe González (Sant 

Cugat), així com les renovacions 
de Fran Espinosa, Leo Cangiotti,
Óscar Jiménez, Marc Gràcia i 
Juanjo Navarro. Seran baixa Ru-
bén del Barrio, Álvaro Gómez, 
Albert Jiménez i Ray Crespo.

Nou destí de ‘Pinti’. Fent tàndem 
amb Jordi García, l’ex-entrena-
dor de l’UE Sant Joan ha fi txat 
per la Fundació Privada Hermes, 
que no ha pogut mantenir-se a 
Primera Catalana | RJ  

FUTBOL. PRIMERA CATALANA 

Jordi Gallardo, que va treballar al club al 2014, torna per formar part del nou cos tècnic

Paco Hidalgo substituirà ‘Pinti’ a la 
banqueta de l’UE Sant Joan-Atlètic

Jordi Gallardo, a la dreta, i Paco Hidalgo, a l’esquerra, formaran el nou cos tècnic de l’UE Sant Joan
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El Broncesval Montcada va fi nalitzar la lliga el 27 de maig amb una golejada contra el Pineda de Mar

FUTBOL
El CD Montcada celebra l’ascens a Segona Catalana 
i anuncia la renovació de José Antonio Montes

El CD Montcada va disputar el 28 de maig l’últim partit de lliga a l’estadi 
de la Ferreria contra el CF Masquefa (5-1). Amb 14 victòries seguides, 
els verds han acabat al segon lloc del grup 6è de 3a Catalana amb 
87 punts (28 triomfs, 3 empats i 3 derrotes). Un cop acabat el matx, 
l’equip va celebrar l’ascens sobre la gespa amb una festa que va ser 
especial per al porter David Olavide, que ha anunciat la seva retirada. 
José Antonio Montes, que continuarà una temporada més a la ban-
queta del conjunt verd, es va dirigir a l’afi ció per agrair el seu suport 
en el camí cap a l’ascens i expressar la seva satisfacció per deixar una 
categoria “que ni els jugadors ni el club es mereixien”. De moment, 
l’entitat verda ha confi rmat el fi txatge de Marcos Guerrero i les renova-
cions de José Luis Casillas, Gerard Grau, Jorge Berjano, Marc Plaza, 
Álvaro González, Alejandro Escruela, Álex González i Dani Cabrera | RJ 
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El partit es jugarà el 10 de juny a Lleida contra el CKC B

KORFBAL

El CK Montcada B assoleix 
el passi a la fi nal del Top B

El CK Montcada B s’ha classifi -
cat per disputar la fi nal del Top 
B gràcies a la victòria que va 
aconseguir el 4 de juny en el ter-
cer partit de les semifi nals contra 
el CE Vilanova i la Geltrú B (17-
13). L’equip de Juanma Fernán-
dez disputarà el 10 de juny la 
fi nal a Lleida, a les 17.30h, con-
tra el CK Castellbisbal B, que va 
eliminar el KC Barcelona B.

D’altra banda, el CK Montcada 
no disputarà la fi nal del Top A 
després de perdre les semifi nals 
contra el CK Vallparadís amb 
un global en contra de 2 a 0. 
L’AEE Montserrat Miró tampoc 
s’ha classifi cat per a la fi nal de 
Segona Divisió perquè el 3 de 
juny va perdre el tercer partit de 
la seva semifi nal contra el Llado-
nosa per 10 a 14 | RJ 
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Al fi nal del tercer partit, el CK Montcada B va celebrar sobre la pista la seva classifi cació per a la fi nal

Robert Villa, nou entrenador de l’UD Santa María

El club de Terra Nos-
tra inicia una nova 
etapa amb un canvi 
a la seva banqueta. 
Alfonso Torres, que 
va aconseguir la tem-
porada passada l’as-
cens a Tercera Cata-
lana, no continuarà i 
el seu substitut serà 
Robert Villa, un vell 
conegut del futbol 
montcadenc que ha treballat, en diferents etapes, a les categories in-
feriors de l’EF Montcada i el CD Montcada. Villa –a la foto, al costat de 
Rafa Repiso i Manuel Colete– ha format part als últims anys del cos 
tècnic del FC Cerdanyola, a Tercera Divisió | RJ 
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IME
Els Premis Esportius, 
que s’atorgaran el 6 
de juliol, incorporen 
enguany un nou guardó 
destinat al millor 
equip de la temporada

La festa dels Premis Esportius de la temporada 2016-2017, convo-
cats per l’Institut Municipal d’Esports i Lleure de l’Ajuntament, tin-
drà lloc el 6 de juliol al Teatre Municipal (Tarragona, 32). Enguany 
s’hi incorpora un nou guardó per reconèixer el millor equip de la 
temporada. Les persones o entitats interessades a proposar candi-
datures han de presentar-ne els historials fi ns al 22 de juny al re-
gistre d’entrada de l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana. La documentació 
mínima a aportar-hi és el currículum i la confi rmació dels mèrits 
esportius, mitjançant certifi cacions i acreditacions de documentació 
gràfi ca, com fotografi es, notícies a la premsa escrita o en format 
digital, entre d’altres. Es pot consultar tota la documentació que cal 
presentar al web www.montcada.cat | RJ

.....Minut i resultat....................................
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L’assemblea ratifi ca el canvi 
a la presidència de l’UB MiR 
Carles Vilalta i Balart va ser confi rmat com a nou 
president de l’UB MiR durant l’assemblea de 
socis que es va celebrar el 26 de maig a la Casa 
de la Vila. Vilalta, qui va entregar a Jordi Álvarez 
una placa de reconeixement per la seva tasca, 
va explicar els seus objectius per als propers 
quatre anys. A nivell esportiu, vol potenciar el 
planter per convertir l’UB MiR “en un club de 
formació de referència” i, a nivell social, dema-
na “compromís total dels jugadors perquè si-
guin competitius i juguin amb responsabilitat 
i de forma neta”. L’entitat vol crear un carnet 
per a socis-col·laboradors que puguin tenir des-
comptes a diferents comerços locals | RJ 

Lluis Tort guanya la cursa 
de 10km de la Vallalta Trail
L’atleta de l’UltraJAM, la secció 
de muntanya de la JAM, va acon-
seguir la victòria a la cursa de 10 
quilòmetres de la 2a Vallalta Trail 
que es va disputar el 28 de maig 
amb sortida des de Sant Iscle de 
Vallalta. Tort –a la foto, al centre– va 
fer el recorregut en un temps de 43 
minuts i 49 segons | RJ 

ATLETISME DE MUNTANYARECONEIXEMENT
El pavelló Miquel Poblet llueix les plaques 
commemoratives del CEAV i del CFS Montcada
Amb motiu de la Festa Major, 
l’Ajuntament va homenatjar amb-
dós clubs amb la col·locació de 
dues plaques al vestíbul del pa-
velló Miquel Poblet per comme-
morar el seus respectius aniver-
saris. El 4 de juny, es va fer l’acte 
que va tenir com a protagonista 
el Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà, que celebra durant aquest 
2017 en seu 50è aniversari en 
haver estat fundat al 1967. Un 
dia més tard, el protagonisme va 
ser per al Club Futbol Sala Mont-
cada que, creat al 1984, va com-
memorar el seu 25è aniversari al 
2009 | RJ JA

M

EXCURSIONISME
Montcada Camina fa una sortida al Puig Castellar
Un total de 54 persones van participar a l’excursió de 13 quilòmetres 
amb destinació al Puig Castellar que es va fer el 4 de juny en el marc 
del cicle Montcada Camina que promouen El Cim, el CECC i el CEAV 
amb la col·laboració de l’IME. La propera sortida es farà el 2 de ju-
liol amb un recorregut de 16 quilòmetres d’anada i tornada fi ns a la 
platja de Sant Adrià del Besòs. Les inscripcions s’han de fer a l’IME 
(Tarragona, 32 o al correu electrònic ime@montcada.org) i el punt de 
trobada serà al pavelló Miquel Poblet, a les 9 h | RJ 

El CH La Salle B perd les 
opcions de pujar a Tercera
A manca d’una jornada per acabar 
la fase fi nal, el sènior B lassal·lià ja 
no té possibilitats d’ascendir a Ter-
cera Catalana després de perdre 
el 4 de juny al pavelló Miquel Po-
blet contra el BM La Roca (19-21). 
L’equip de Javier Córdoba és últim 
amb 9 punts (4 victòries, 1 empat i 
8 derrotes)  | RJ 
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L’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs fi nalitzen, amb 
resultats dispars, la lliga a Segona i Tercera Catalana

L’EF Montcada, que la propera 
temporada continuarà a Segona 
Catalana, va perdre l’últim partit de 
lliga que va jugar el 27 de maig a 
la pista de l’AECS L’Hospitalet B (7-
2). L’equip de José Luis Carrasco 
ha acabat la lliga al vuitè lloc del 
grup 3r amb 30 punts (9 triomfs, 
3 empats i 14 derrotes). Per la seva 
part, l’AE Can Cuiàs, que no gua-
nyava des del mes de gener, es va 
retrobar amb la victòria en l’últim 
partit de lliga que va disputar el 
28 de maig a la seva pista contra 
el CF Castellgalí B (3-1). El conjunt 
de Matías Ruiz ha fi nalitzat la lliga 
a l’última posició del grup 6è de 
Tercera amb 20 punts (5 triomfs, 5 
empats i 16 derrotes) | RJ PE
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La piscina d’estiu obre les seves portes el 10 juny 
L’equipament funcionarà fi ns al 10 de setembre amb un horari de 
10.30 a 19h, de dilluns a diumenge. L’entrada té un preu de 6,50 eu-
ros per als adults; de 6 a 17 anys es paga 4,80 euros i hi ha un accés 
de tarda, a partir de les 17h, al preu de 4 euros. Els infants menors de 
6 anys hi entren gratuïtament. Els abonaments a són a la venda a les 
ofi cines de l’IME (Tarragona, 32) | RJ  
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.....Viu l’Esport................

Alfred Rodríguez (CA Mollet) va 
guanyar, a la categoria absoluta, 
la XII Milla Urbana que es va 
disputar el 4 de juny a la rambla 
dels Països Catalans. La prova, 
organitzada per la JAM i l’IME 
en el marc de la Festa Major, va 
comptar amb la participació de 
250 atletes que es van distribuir 
en 10 curses des de pre-benja-
mins fi ns a veterans. Sara Benadi 
(Cornellà At.) va ser la millor a la 
categoria femenina.

Altres esports. El VI Open Popular
Vila de Montcada i 2n de Fes-
ta Major es va disputar el 3 
de juny sota l’organització del 
Tennis Taula La Unió i amb la 
participació de 48 jugadors i 26 
parelles. Els guanyadors van ser 
Gerard Madico i la parella José 
Martín/Ricard Duocastella. El 
3x3 de bàsquet que l’UB MiR va 
organitzar el 3 de juny va reunir
15 equips mentre que el 3x3 de 
futbol sala que el CFS Montcada 
va fer 5 de juny a dins del pavelló 
Miquel Poblet per culpa de la plu-
ja va comptar amb 23 conjunts.

FESTA MAJOR

Alfred Rodríguez (CA Mollet) i Sara 
Benadi (Cornellà At.) guanyen la Milla 
A excepció del 3x3 de futbol sala, el programa esportiu va poder esquivar la pluja 

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

El 3x3 de bàsquet va reunir 15 equipsEl 3x3 de futbol sala es va fer dins del pavelló

L’IME va organitzar el tastet de ‘futbol bombolla’ que es va poder fer sense una inscripció prèvia L’Open tennis taula va ser un èxit de participació

Ascens i lliga per al benjamí C de l’EF Montcada
L’equip vermell va aconseguir el 27 de maig al camp del CF Ripollet C 
(5-7) la victòria que necessitava per proclamar-se campió del grup 25è 
de Tercera Divisió i pujar a Segona. Els montcadencs, que només havien 
sumat un punt a les tres jornades prèvies, no van desaprofi tar l’última 
oportunitat i han acabat la lliga a la primera posició amb 64 punts i un 
balanç de 21 victòries, 1 empat i 6 derrotes | RJ
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Alfred Rodríguez, amb el dorsal 30, va ser el guanyador amb un temps de 4 minuts i 40 segons
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El juvenil del CH La Salle disputarà el Top-4 de Primera 
A manca d’una jornada per acabar la fase regular, l’equip que entrena  
Pau Lleixà ja s’ha assegurat, de forma matemàtica, la primera posició. 
Els lassal·lians, que són líders amb 49 punts, disputaran el Top-4 que 
enfrontarà els quatre millors de Primera Catalana | RJ  

L’atleta juvenil Celia Celma –pri-
mera per l’esquerra– va ser sego-
na, amb un temps de 19’15”, a la 
cursa dels 5.000 m. del Campio-
nat de Catalunya juvenil, júnior i 
promesa que es va disputar el 3 
i el 4 de juny a Lloret. El també 
juvenil Hugo Calvo (17’07”) va ser 
bronze als 5.000 | RJ 

ATLETISME
Dues medalles de la JAM al Campionat de Catalunya

L’equip de Rocío Villarreal
ha estat tercer a la fase 
fi nal dels Jocs Escolars 
disputada el 4 de juny.  
El conjunt montcadenc 
va caure en semifi nals 
contra el J. H. Mataró 
per només un gol de di-
ferència i van guanyar la 
fi nal de consolació con-

tra l’Escola Sant Miquel de Cornellà. Prèviament, les lassal·lianes van 
aconseguir classifi car-se com les millors del Vallès Occidental | RJ  

L’equip local va destacar especialment a la categoria cadet durant la 
competició disputada el 4 de juny. Claudia Garrote va guanyar les cur-
ses de 100 metres papallona i lliures mentre que Natàlia Castro va ser 
la millor als 100 braça i segona als 100 lliures. Marc Grau va guanyar 
els 100 lliures i va ser segon als 100 papallona. L’equip cadet mixt va 
guanyar la cursa de relleus dels 4x50. Els altres podis locals van ser per 
a la benjamina Carla Misas (segona als 25 esquena); els infantils Nadia 
Misas (segona als 100 esquena), Eloy Quero (segon als 100 lliures) 
i Martí Toldos (tercer als 100 papallona); i els juvenils Marta Mérida 
(segona als 100 papallona) i Martín Casado (tercer als 100 braça) | RJ 

L’EN Montcada obté un total de 13 podis a Igualada
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FINALS NACIONALS JOCS ESCOLARS
Tercera posició de l’aleví femení lassal·lià a Guissona

La infantil A Núria Álvarez i 
la benjamina A Sheila Ro-
gel, del CG La Unió, van  
obtenir l’onzè lloc a la fi nal 
nacional que es va disputar 
el 4 de juny. Un dia abans,  
Rogel va aconseguir la vic-
tòria mentre que Álvarez i 
Lucía Pina (infantil B) van 
ser terceres al II Trofeu 
Summer que es va disputar a Vilanova del Camí –a la foto. Els equips aleví 
B i infantil B van ser segons. El CG La Unió celebrarà l’11 de juny el festival 
de fi  de curs al pavelló Miquel Poblet (18h) | RJ 

Sheila Rogel i Núria Álvarez, onzenes a la Bisbal
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La competició, de caire amistós, 
es disputarà l’11 de juny a la pista 
del barri. Al matí, a partir de les 
10.30h, el pre-benjamí jugarà un 
triangular contra el Montornès 
i l’Horta. A partir de les 17h, i 
després d’una paella popular per 
a tota la família del club, l’aleví 
jugarà contra el Cerdanyola i el 
Mollet. A les 19h, el sènior s’en-
frontarà amb el CFS Montcada 
B i el BarnaSants | RJ 

Torneig de fi nal 
de temporada de 
l’AE Can Cuiàs

FUTBOL SALA

FI DE TEMPORADA
Cloenda dels Jocs Escolars amb prop de 400 infants
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Els infants que han participat aquesta temporada a la 34a edició dels Jocs 
Esportius van celebrar el 26 de maig la festa de cloenda que es va fer da-
vant del pavelló Miquel Poblet. A la desfi lada van participar els equips de 
les escoles Reixac, Elvira Cuyàs, El Turó, Font Freda, El Viver i FEDAC Mont-
cada i d’entitats com el CH La Salle, l’EN Montcada i l’AE Can Cuiàs | RJ 



Andreu Fàbregas
Nascut al 1962 al barri barceloní de Gràcia i veí de Montcada i Reixac des de fa 24 anys, Andreu 
Fàbregas és un gran coneixedor del jazz, una música que va descobrir de petit i que ha marcat 
la seva vida. Va fer estudis reglats de solfeig, piano i harmonia, i va decidir dedicar-se a divulgar 
aquest gènere i desmentir la creença que només és per a entesos i intel·lectuals. Als anys noranta, 
va començar a col·laborar a mitjans especialitzats com ‘La revista de Jazz’ i el programa ‘iJazz 
Club’ de l’emissora iCatfm. Al 2000, va posar en marxa l’espai ‘Camps de cotó’ a Montcada Ràdio 
que, durant l’estiu de 2009, també va emetre COM Ràdio. El mateix any, l’Associació de Músics de 
Jazz de Catalunya li va concedir el Premi Honorífi c per la seva tasca com a divulgador, seguint les 
passes del seu mestre i amic, Juan Claudio Cifuentes, gran erudit del jazz mort al 2015. Fàbregas 
és una de les persones que ha participat en la seva biografi a, publicada recentment.

‘Perquè t’agradi el jazz 
t’has de deixar portar’

Quan comença el seu idili amb la 
música de jazz?
Al meu pare li agradava escoltar 
grans orquestres al tocadiscos 
de casa i, un dia, quan jo tenia 
9 anys va portar un disc de Louis 
Armstrong. Em vaig enamorar 
d’aquella sonoritat, d’aquella 
brillantor...
El jazz és una música només per 
a iniciats?
No, en absolut. El jazz és més 
terrenal del que la gent s’imagina, 
però com qualsevol forma d’art, 
entrar-hi requereix un procés. Sí 
reconec que és la música que 
demana més col·laboració per 
part de qui l’escolta.
Què hem de fer perquè ens agradi 
el jazz?
Seure i escoltar-lo, però sense 
posar-hi  gaire  atenció, t’has  de 
deixar  portar i  ell  sol  et cridarà i 

et captivarà. Recomano començar 
amb les grans orquestres i, si pot 
ser, de forma cronòlogica.
Què distingeix el jazz de la 
música clàssica europea? 
El jazz neix de la fusió de la 
música popular dels africans que 
vivien als Estats Units i la música 
europea. Els negres aporten una 
qualitat rítmica que coneixem 
com el swing i la capacitat 
d’improvisar, ja que la seva 
música era com les seves vides, 
pura improvisació.
Quina ha estat la seva evolució?
El jazz sem pre ha estat obert a 
les infl uències d’altres tradicions 
i ha evolucionat de la mà de grans 
genis. Quan vull ser didàctic, 
sempre faig aquesta explicació: 
Louis Amstrong el troba, Duke 
Ellington el fabrica, Charlie 
Parker el modernitza, Miles Davis 

l’intel·lectualitza i John Coltrane 
l’espiritualitza.
‘Camps de cotó’ neix d’aquesta 
vocació didàctica?
Sí, tenia ganes de compartir amb 
els altres la meva passió pel jazz. 
Li vaig posar aquest títol per 
recordar els esclaus negres que 
treballaven a les plantacions i que 
entonaven cants d’enyorança, 
anticipant el que seria el blues.

Quin balanç fa d’aquests 17 anys 
de programa?
Vaig intentar seguir la fórmula de 
programes de qualitat com els de 

R3, de RNE. Amb la perspectiva 
del temps, crec que el programa 
ha anat creixent i s’ha fet un lloc 
en el panorama radiofònic. A 
nivell personal, també m’ha donat 
moltes satisfaccions. Un dia un 
noi em va confessar que va fer el 
primer petó a la seva dona amb 
‘Misty’, un tema que va descobrir 
al meu programa. I una oient 
em va dir que Thelonious Monk 
li agradava perquè tocava com 
un nen. Ni el crític de jazz més 
expert ho podria explicar millor. 
Només per coses com aquestes, 
ja paga la pena tot l’esforç.
Quina relació va tenir amb el 
crític de jazz ‘Cifu’?
Va ser el meu gran mestre i un 
bon amic. A la biografi a que s’ha 
publicat sobre ell, explico com 
el vaig conèixer. Jo seguia el 
programa que feia a RNE i un dia 

li vaig enviar una carta opinant 
sobre un pianista que havia 
recomanat. Al cap d’un any, ‘Cifu’ 
en persona em va trucar a casa 
per comentar la carta. No m’ho 
podia creure. Així va començar la 
nostra amistat. Ell em va treure 
la por i em va donar la confi ança 
per fer el meu propi programa de 
ràdio.
Quina és la bogeria més gran que 
ha fet per amor al jazz?
Una vegada em vaig gastar 
600 euros en discos en un sol 
dia, aprofi tant la liquidació per 
tancament d’una botiga. Els 
guardava al cotxe i els duia a casa 
poc a poc perquè la meva dona 
no ho descobrís.
Té algun projecte entre mans?
Vull fer un cicle de xerrades al 
Cafè Colon de l’Abi per aproximar 
el jazz al gran públic.

‘Em vaig enamorar 
del jazz als 9 anys, 
escoltant un disc de 
Louis Armstrong’ 

crític de jazz

A títol personal
LAURA GRAU
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