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11 DE SETEMBRE
Durant la celebració de la Diada, l’alcaldessa 
va dir que la via política és l’única sortida a la 
complicada situació que es viu a Catalunya

1 D’OCTUBRE

El govern compleix 
amb l’acord recollit 
al pacte d’investidura
Els grups van signar que, si es convocava el referèndum, 
aplicarien les mesures dictades per les institucions catalanes

“Des de l’Ajuntament no posa-
rem cap impediment perquè la 
ciutadania pugui exercir el seu 
dret a vot l’1 d’octubre, sense 
posar en perill la institució ni 
el funcionariat”. Aquest és el 
posicionament del govern que 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va fer públic el 8 de se-
tembre acompanyada del primer 
tinent d’alcalde, Jordi Sánchez 
(ERC), i de la regidora de Círcu-
lo, Mar Sempere.
El posicionament de l’executiu 
respon a l’acord 
d’investidura 
que els tres 
grups van sig-
nar al 2015, se-
gons el qual, en 
cas de la con-
vocatòria del 
referèndum, aplicarien les mesu-
res que dictessin les institucions 

catalanes. “Qui està liderant 
aquest procés és la Generali-
tat, al costat de la ciutadania; 
els ajuntaments no hem de fer 
res més que respondre el re-
queriment sobre els locals i els 
funcionaris no estan obligats a 
participar, qui vulgui fer-ho es 
pot inscriure a través del web 
obert per la pròpia Generali-
tat”, va explicar Sánchez. 

Locals disponibles. L’Ajuntament 
ha donat resposta al requeriment 
de la Generalitat de Catalunya, 

explicant que 
no s’ha produït 
cap variació als 
locals munici-
pals que habi-
tualment es fan 
servir com a col-
legis electorals, 

cara el referèndum de l’1 d’octubre. 
Els edils no han volgut entrar a 

valorar la resolució del Tribunal 
Constitucional (TC), que ha sus-
pès cautelarment la votació, ni 
els advertiments de ha fet l’Estat 
a polítics, funcionaris i forces de 
seguretat.

Opcions polítiques. No posar im-
pediments perquè es faci el refe-
rèndum és, de moment, el prin-
cipal punt de coincidència dels 
grups en el govern. Si bé ERC 
demana el vot pel sí, ICV-EUiA 
i Círculo hauran d’esperar al 
que decideixin les seves bases 
en el procés consultiu que s’ha 
de fer en els propers dies. 
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L’executiu remarca que 
qui lidera el procés és 
la Generalitat al costat 
de la ciutadania

Pilar Abián | Montcada

Tres dels cinc grups de l’oposició 
a l’Ajuntament –PSC, Cs i PP–
han criticat amb duresa el go-
vern per anunciar que no posarà 
impediments perquè es faci el 
referèndum entenent que la de-
cisió és “antidemocràtica” i va 
en contra de la legalitat vigent. 
També han demanat a la Secre-
taria municipal informes jurídics 
de totes les accions que faci l’exe-
cutiu al voltant de l’1-O.
En un comunicat, els socialistes 
han acusat directament l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), 
d’actuar en benefi ci personal: 
“Aquesta decisió no es basa en 
l’interès dels veïns sinó en el 
seu propi per salvar el pacte 
que li va entregar l’Alcaldia”. 
El partit també qüestiona la legi-
timitat de l’actuació del govern 
amb l’argument que un 65% dels 
vots de les passades eleccions no 

van ser per als partits indepen-
dentistes.

Cs retira el suport al govern. El 
grup de Ciutadans, que en els 
dos primers anys de mandat ha  
donat suport al govern per apro-
var els pressupostos, ha anunciat 
que, a partir d’ara, li retira el seu 
suport. El portaveu de la formació, 
David Gerbolés, també ha acusat 
Campos d’actuar d’una manera 
“deliberadament antidemocrà-
tica, posant a Montcada al ser-
vei d’una consulta il·legal amb 
l’únic objectiu de mantenir el 
seu càrrec, cedint a les pressions 
d’ERC”. El PP, per la seva banda, 
ha advertit al govern de les conse-
qüències que pot tenir facilitar la 
celebració del referèndum. “Vul-
nera la legalitat i signifi ca incór-
rer en un delicte”, ha assenyalat 
la regidora Eva García. 
També a l’oposició, el PDeCAT 

i la CUP han celebrat que el 
govern no posi impediments a 
l’1-O i la regidora de Círculo i 
secretària de Podem a Montca-
da, Ana Ballesta, tot i declarar-se 
no independentista, s’ha mostrat 
partidària que la ciutadania pugui 
votar. “Defensem –ha dit– que 
promoure la participació és un 
acte democràtic que no condi-
ciona el pensament de ningú”. 

Denúncies per vandalisme. Cs ha 
denunciat als Mossos que la seva 
seu, al carrer Carrerada, va apa-
rèixer el 9 de setembre amb una 
pintada del símbol nazi i la parau-
la ‘fora!’, fet que ha vinculat amb 
l’actual situació política. L’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
també ha denunciat públicament 
la destrossa o desaparició de les 
vuit pancartes instal·lades amb 
permís municipal arreu de la loca-
litat per divulgar el referèndum.

Pilar Abián | Montcada

El PSC, Cs i PP critiquen la decisió de 
l’executiu que titllen d’‘antidemocràtica’
Les tres formacions, a l’oposició, demanen informes jurídics a la Secretaria municipal

ERC, el PDeCAT i la CUP 
convoquen actes polítics

Malgrat la suspensió del referèn-
dum per part del TC, els partits 
partidaris del sí faran actes polí-
tics durant els propers dies des de 
la convicció que l’1 d’octubre la 
ciutadania podrà votar. ERC ha 
anunciat per al 15 de setembre la 
visita dels diputats al Congrés Ga-
briel Rufi án i Teresa Jordà. Amb-
dós arribaran a Montcada en tren, 
cap a les 11.15h, i faran una roda 
de premsa davant del monòlit en 
record a les víctimes del tren per 
denunciar el dèfi cit en infraestruc-
tures que té Catalunya. El dia 18, 
a les 19h, Esquerra ha convidat al 
seu local (Major, 37) la diputada al 
Parlament Alba Vergés, presidenta 
de la comissió d’investigació sobre 
l’‘Operació Catalunya’.
La CUP, per la seva banda, farà 
un acte el dissabte 16 a la plaça 
de l’Església (19h) amb el títol ‘Sí 
vol dir prendre partit’ i la parti-
cipació de Josep Galván –qui al 
Ple de setembre prendrà posses-
sió del càrrec de regidor–, la di-
putada de la CUP al Parlament 
Mireia Vehí i l’activista mediam-
biental i veïnal Manolo Zapatero, 
de Can Sant Joan. A banda dels 

parlaments, hi haurà l’actuació 
musical de Cesk Freixas. En cas 
de pluja, l’acte es farà a l’Auditori 
Finalment, el 20 de setembre, les 
forces polítiques partidàries del 
sí participaran en un acte conjunt 
que organitzarà l’ANC a la plaça 
de l’Església (19.30h).

Precampanya. En una xerrada con-
vocada el 4 de setembre per la di-
recció local del PDeCAT, la dipu-
tada al Congrés Míriam Nogueras 
va expressar el seu convenciment 
que amb un Estat propi, Catalunya 
guanyarà amb escreix i va defensar 
el sí a la independència, demanant 
als assistents “confi ança plena en 
el govern” per garantir la votació 
de l’1 d’octubre.  
També en precampanya, la CUP 
va organitzar el dia 10 un acte alter-
natiu a la Diada amb la participa-
ció de Gonzalo Garcia, exregidor a 
l’Ajuntament; Oriol Corral, regidor 
de Som Gramanet a Santa Coloma, 
i dos portaveus de la recuperada 
Assemblea de Joves de Montcada i 
Reixac. En les seves intervencions, 
tots van qüestionar les “accions re-
pressives” de l’Estat i van fer una 
crida a participar al referèndum.

Pilar Abián/ Rafa Jiménez | Montcada

El dia 20, n’hi haurà un de conjunt amb participació de l’ANC 

Nogueras i Amèlia Morral, presidenta del PDeCAT Els dos portaveus de l’Assemblea de Joves
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L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), al centre de la imatge, acompanyada dels regidors Jordi Sánchez (ERC) i Mar Sempere (Círculo) 
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“Som i serem allò que demo-
cràticament decidim els homes 
i les dones de Catalunya; de res 
servirà menysternir i amenaçar, 
perquè la voluntat majoritària 
i democràtica no té aturador”. 
Amb aquestes paraules va cloure 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), el seu parlament a l’acte 
institucional de la Diada. Un desig 
que ja va expressar l’any passat 
però que enguany té una major 
trascendència en l’actual context 
polític que cal gestionar, segons va 
dir, “amb saviesa i el cap fred, 
treballant per trobar espais de 
trobada i d’unió”.
Per a Campos, la sentència del 
Tribunal Constitucional retallant 
14 articles de l’Estatut, al 2010, va 
ser el punt d’infl exió perquè una 
àmplia majoria social comencés a 
manifestar el seu descontentament 
amb l’actual marc autonòmic. 
“S’ha demostrat estret, anacrò-
nic i fustrant perquè no reconeix 
ni la personalitat nacional de 
Catalunya ni la plena voluntat 
d’autogovern, ni tan sols els re-
cursos econòmics necessaris”, 
va dir l’alcaldessa, tot afegint que 
“el consens polític de la transi-
ció s’ha esgotat i cal establir un 
nou marc, un nou procés cons-
tituent on la ciutadania tingui el 
màxim protagonisme per deci-
dir-ho tot”. En aquest punt, Cam-

pos va criticar el posicionament 
del govern del PP a qui va acusar 
d’haver apostat per la passivitat i 
la via judicial “enfront un proble-
ma que només es pot resoldre 
des de la política”. En el seu dis-
curs, l’edil també va tenir paraules 
de condemna per a les polítiques 
migratòries de la UE davant la cri-
si dels refugiats i de record per a les 
víctimes dels atemptats a Barcelo-
na i Cambrils.

Societat civil. Convidats per l’Ajun-
tament, també van intervenir la 
jove de 15 anys veïna de Terra 
Nostra Safa Chaudhry i Ramon 
Piqué, detingut al 1992 en la deno-
minada ‘Operación Garzón’ i presi-
dent de l’Associació Memòria con-
tra la Tortura. Chaudhry, amb un 
parlament breu però apassionat, 
va posar en valor el paper de les 
generacions que durant segles han 
defensat la llibertat de Catalunya i 
es va manifestar amb contundència 
contra el terrorisme. “Volen deses-
tabilitzar la nostra convivència i 
aquesta és la seva feblesa perquè 
cada cop que intentin atemptar 
contra la nostra integritat, esta-
rem encara més units”, va dir.
Piqué, per la seva banda, va recor-
dar el paper de l’independentisme 
als anys setanta i vuitanta, quan ell 
va començar la seva militància. Al 
1992 va ser detingut i torturat en 
el marc de l’‘Operación Garzón’, 

experiència que no el va fer desistir 
de les seves conviccions. “Ens vo-
lien humiliats i vençuts però no 
ho van aconseguir”, va assegurar. 
Piqué va reconèixer que fa 25 anys 
“era inimaginable pensar que 
el moviment tindria el caràcter 
transversal que té avui dia” i va 
instar la ciutadania a participar al 
referèndum de l’1 d’octubre.

Absències destacades. A l’acte ins-
titucional, per primer cop des que 
l’Ajuntament el va començar a 
celebrar, l’any 2000, no hi va par-
ticipar cap representant del PSC. 
Aquesta absència es va sumar a 
les que ja són habituals per part 
de Cs, PP i la CUP –tot i que 
l’exregidor cupaire, a l’espera que 
prengui possessió del càrrec el seu 
substitut al Ple de setembre, sí que 
hi va assistir com a públic.
L’acte va comptar amb la parti-
cipació dels Gegants, la Colla 
de Dracs i Diables de Can Sant 
Joan, les corals Mare de Déu del 
Turó i Giravolt i els Castellers.

Pilar Abián | Montcada

11-S

El dret a decidir, present 
a l’acte ofi cial de la Diada
Campos critica l’immobilisme de l’Estat i sosté que la via 
política és l’única sortida a la situació que es viu a Catalunya

D’esquerra a dreta, els regidors Óscar Gil (ICV-EUiA), Joan Carles Paredes (PDeCAT), Laura Campos, Jordi Sánchez (ERC) i Mar Sempere (Círculo) 
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Chaudhry va fer una apassionada intervenció Ramon Piqué va cridar a votar l’1 d’octubre

Per la Diada, una trentena de militants del PDeCAT van hissar la senyera al Turó de Mòia
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Assessorament personalitzat i gratuït 
en les reclamacions per les clàusules 
abusives dels bancs

Publireportatge

L’objectiu de Diputació de Bar-
celona és estendre aquest servei 
d’assessorament personalitzat 
sobre clàusules abusives als 311 
municipis de la demarcació. Així, la 
corporació contempla la fi rma de 
convenis amb la resta d’ Il·lustres 
Col·legis d’Advocats, com són el 
de Granollers, Manresa, Mataró, 
Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, 
Terrassa i Vic.

Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis pro-

fessionals d’advocats se sumen a 
les accions de suport als consumi-
dors que la Diputació de Barcelona 
impulsa des de fa mesos per acom-
panyar-los en les seves reclama-
cions per les clàusules abusives.

Justament per atendre aquestes 
consultes, aquest any ha augmen-
tat fi ns als 2 milions d’euros el pres-

supost destinat als Serveis Públics 
de Consum. També ha intensifi cat 
la formació específi ca en clàusules 
abusives als tècnics d’aquests Ser-
veis (77 municipals i 7 comarcals) 
i ha contractat les associacions de 
consumidors més representatives 
per fer 150 xerrades i tallers arreu 
del territori.

En els 224 municipis que no 
disposen de Servei Públic de Con-
sum propi, els ciutadans també 
reben atenció directa a través de 
les Unitats Mòbils d’Informació al 
Consumidor (UMIC). Des de co-
mençament d’any, a més, la Dipu-
tació de Barcelona ofereix consells 
i informació sobre els protocols de 
les entitats bancàries, adreces de 
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de reclama-
ció a través de la seva pàgina web 
(www.diba.cat).

Connectem la ciutadania amb la 
cohesió social

Connectar la ciutadania amb la 
cohesió social, com a pilar bàsic de 
l’estat del benestar, és un dels ob-
jectius estratègics del Pla de Man-
dat 2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. A banda del suport als 
consumidors, la corporació impulsa 
en aquest sentit un Pla de Xoc con-
tra la Pobresa, que vol donar res-
posta a l’empobriment progressiu i 
al corresponent increment del risc 
d’exclusió social.

Com a accions concretes, aquest 
Pla de Xoc contra la Pobresa in-
clou el programa de Foment de 
l’Ocupació, el Servei d’Intermediació 
de Deutes de l’Habitatge, el progra-
ma d’Auditories i Intervenció en 
habitatges en situació de pobresa 
energètica i el programa Targeta 
Moneder amb impacte social.

L’acord entre la Diputació de 
Barcelona i l’ICAB preveu el 

desplaçament d’un advocat a les de-
pendències dels Serveis Públics de 
Consum de les comarques de Barce-
lona que, prèvia visita concertada, 
atendrà de forma individualitzada 
les consultes dels consumidors. A 
més, el consumidor també rebrà 
atenció personalitzada en relació a 
la justícia gratuïta si decideix acu-
dir a la via judicial. «Aquest conveni 
reforça el servei d’atenció al ciutadà 
de la Diputació i se suma als ja tre-
ballats en matèria d’atenció jurídica. 
Una demanda imprescindible avui 
dia: garantir el servei al ciutadà», ha 
explicat la presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Mercè Conesa.

«Agraïm el paper de la Diputació 
de Barcelona en la fi rma d’aquest 
acord: ens ha permès aplegar mi-
tjans per defensar els drets de les 
persones», ha afi rmat el degà de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocació de 
Barcelona, Oriol Rusca. «La proximi-
tat és fonamental i en aquest sentit 
el coneixement que té la Diputació 
del territori ha estat clau», ha afegit.

Servei a tota la demarcació
Aquest primer conveni cobrirà 

22 Serveis Públics de Consum a 6 
comarques (Alt Penedès, Anoia, 
Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf i 
Maresme): una àrea amb prop d’un 
milió i mig de persones. Les visi-
tes es podran concertar fins el mes 
de desembre, a excepció del mes 
d’agost, i es faran , per tant, durant 
prop de 90 dies hàbils fins a final 
d’any. En aquest termini, s’oferirà 
el servei 350 hores cada mes. En 
aquest sentit, la diputada de Salut 
Pública i Consum, Laura Martínez, 
ha destacat que «el ciutadà, a tra-
vés del seu ajuntament, rebrà una 
atenció acurada i personalitzada. 
També en relació a la justícia gra-
tuïta si decideix acudir a la via ju-
dicial», ha afegit.

• La Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona presenten un 
conveni per a l’atenció personalitzada dels consumidors.

• L’acord s’estendrà a la resta de col·legis professionals de la demarcació i preveu el des-
plaçament d’advocats a les dependències municipals .
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PÀG. 10

DEMANDA VEÏNAL
L’AV Reixac reclama a l’Ajuntament els serveis 
d’aigua potable i enllumenat públic i el govern 
respon que el sector està pendent d’urbanització

PLE DE JULIOL

El municipi celebrarà cada 11 de març actes 
en homenatge a les víctimes del terrorisme
L’Ajuntament aprova per unanimitat una moció que també recull dedicar un espai públic en record de totes les víctimes
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El Ple municipal, en la sessió del 
mes de juliol, va donar el vistiplau 
a una moció promoguda pel PP i 
consensuada amb la incorporació 
d’esmenes d’altres grups munici-
pals, mitjançant la qual l’Ajunta-
ment acorda dedicar un espai pú-
blic en record de totes les víctimes 
del terrorisme i que reivindiqui la 
cultura de la pau en rebuig de la 
violència en totes les seves formes. 
El Ple va donar el vistiplau a com-
memorar el Dia de les Víctimes del 
Terrorisme l’11 de març de cada 
any, data que coincideix amb el dia 
d’homenatge establert pel conjunt 
de la Unió Europea. 
Així mateix, l’endemà d’un atemp-
tat terrorista a qualsevol punt d’Es-
panya es guardarà un minut de si-
lenci en homenatge a les víctimes, a 
les 12 h, a la porta de l’Ajuntament. 

Puntualització del PP. La porta-
veu del PP, Eva García, va agrair 
el suport de tots els grups muni-
cipals, però va lamentar que “les 
aportacions hagin desvirtuat el 
sentit inicial de la moció, que 
volia destacar l’esperit d’Èrmua 
nascut arran de l’assassinat del 
regidor Miguel Àngel Blanco fa 
20 anys”. En aquest sentit també 
es va manifestar el portaveu de Cs, 
David Gerbolés, qui va expressar 
que “la moció era una manera 
de recordar la mort de l’edil, que 
va suposar un punt d’infl exió a 
la societat espanyola”.
La resta de formacions polítiques 

no comparteixen aquests argu-
ments, en considerar que el nou 
text millora l’original perquè reco-
neix totes les víctimes del terroris-
me. “No entenem l’interès dels 
partits que promouen aquest 
tipus de mocions; deixin de fur-
gar en el dolor de les víctimes i 
treballin per trobar solucions de 
forma pactada i dialogada”, va 
dir el portaveu de la CUP, Gonza-
lo Garcia. Pel que fa al PDeCAT, 
la regidora Montse Sánchez es va 
mostrar a favor de la nova moció 
“perquè la societat ha de mante-
nir el record de les situacions que 
no s’han de tornar a viure, ja que 
no s’ha de perdre cap vida per 
defensar cap idea”.
També la portaveu del PSC, M. 
Carmen Porro, va considerar en-
certats el text defi nitiu i la data de 
la moció: “Totes les víctimes són 
iguals i ens sembla bé celebrar 
l’11 de març el Dia de les Vícti-
mes del Terrorisme”.

Posicionament del govern. Per la 
seva banda, el regidor de Círculo 
Montcada, Sergio Martín, va ex-
plicar que el seu grup dona suport 
a la moció perquè “condemnem 
l’ús de la violència, sigui quina 
sigui i vingui d’on vingui”, va 
indicar l’edil, qui va criticar el PP 
“per haver presentat una moció 
tan partidista, quan no hi ha 
morts més importants que d’al-
tres”. El portaveu d’ERC, Jordi 
Sánchez, també va condemnar 
qualsevol acte de terrorisme i va 
apostar “per resoldre sempre els 
confl ictes per la via democràtica 
i política”. En la mateixa línia es va 
expressar Óscar Gil (ICV-EUiA): 
“el terrorisme no ha de ser una 
arma de confrontació entre les 
forces democràtiques, el que cal 
és apostar pel diàleg” . 

Un montcadenc, testimoni de l’atemptat 
terrorista a la Rambla de Barcelona

Sílvia Alquézar | Redacció

La data triada pel Ple 
coincideix amb el dia 
fi xat pel conjunt de l’UE 
per expressar el seu 
rebuig a la violència

Salvador López, de 40 anys, 
treballa al restaurant Sukaldari 
(la Rambla, 87) i és el director 
de l’establiment ubicat a tocar 
del mercat de la Boqueria. Es 
defi neix com una persona que 
no es deixa impressionar fàcil-
ment i que respon davant les 
adversitats, però reconeix que 
“passar pàgina al que va viure 
el 17 d’agost no serà fàcil”. Poc 
abans de les 17h, López anava 
caminant per la Rambla en di-
recció al seu lloc de feina. “Ha-
bitualment vaig en moto, però 
en aquesta ocasió vaig prefe-
rir baixar en tren; en arribar a 
l’alçada del restaurant, tot just 
creuant el carrer, vaig sentir 
crits i, en girar-me, vaig veure 
baixar la furgoneta a tota veloci-
tat atropellant la gent”. La seva 
primera reacció va ser fer entrar 
al local les persones que fugien 
de l’atac. “Va ser un moment de 
pànic i de seguida vaig pensar 
que es tractava d’un atemptat 
i que ens havíem de protegir”, 
recorda López.
Després d’omplir el restaurant 

S.
L.

L’última concentració en contra del terrorisme es va fer el 18 d’agost, l’endemà de l’atemptat a la Rambla de Barcelona

de vianants, el montcadenc va 
tornar a la Rambla per intentar 
ajudar les víctimes: “El carrer es-
tava completament buit, només 
hi havia els morts i els ferits per 
terra; vaig veure la furgoneta atu-
rada, a uns 50 metres, i una noia 
que intentava sortir de sota del 
vehicle on també es veien altres 
cossos atrapats, era esgarrifós”. 

Ferit lleu. De seguida els agents 
van prendre el control de la situació 
i López –que d’anar corrent d’un 
cantó a l’altre es va trencar un os 
de l’empenya del peu esquerre– 
va tornar coixejant al restaurant. 
“Al local –recorda– havia més de 
150 persones, algunes amb feri-
des lleus i contusions”. A les 20h, 
els Mossos van permetre la sortida 
de la gent que s’havia refugiat al 
restaurant i tres hores més tard 
van sortir els treballadors. “No 
oblidaré –diu– la imatge de la 
Rambla a la nit, amb fragments 
de la furgoneta escampats per ar-
reu, els cossos tapats i la policia 
científi ca treballant amb focus”. 
L’endemà de l’atemptat, López va 

rebre una trucada de l’alcaldes-
sa de Montcada, Laura Campos, 
interessant-se pel seu estat i 
també la visita de l’alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, al restau-
rant on treballa | PA
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Josep Galván serà el nou regi-
dor de la CUP en substitució de 
Gonzalo Garcia, que va aban-
donar el càrrec al Ple del passat 
mes de juliol en compliment del 
codi ètic del partit, que limita a 
dos anys el temps d’estada a les 
institucions. Galván ha estat es-
collit mitjançant un procés obert 
de participació directa i assem-
bleària i prendrà possessió del 
carrer al Ple municipal del 28 de 
setembre. En un comunicat, la 
CUP remarca que la substitució 
de Garcia obeeix “a criteris de 
rotativitat de càrrecs i regene-
ració democràtica, punt indis-
pensable per combatre l’an-
tiga elit de carreres polítiques 
acomodades i evitar la profes-
sionalització o la concentració 
de poder”.

Trajectòria. Galván, de 28 anys 
i veí de la Carretera Vella, és 
diplomat en Integració Social i 

actualment està estudiant Antro-
pologia a l’UAB, on l’any 2013 
va participar en les mobilitzacions 
contra les retallades, sent un dels 
27 encausats per l’ocupació del 
Rectorat. També té una llarga vin-
culació a moviments associatius i 
de solidaritat. L’estiu de 2011 va 
estar tres mesos a Colòmbia col-
laborant amb l’IPO (International 
Peace Observatory), una organit-
zació que treballa amb moviments 
de resistència no violenta. Ha estat 
integrant de l’Assemblea de Joves 
de Montcada i Reixac (Ajmir) i del 
Casal Popular El Brot i és membre 
dels Diables de Can Sant Joan. Al 
2015 va formar part de les prime-
res llistes de la CUP a les eleccions 
municipals, en què va ocupar el 
lloc tretzè. Galván fa front a aques-
ta nova tasca “amb respecte, co-
ratge i valentia, sent conscient 
que sóc nou a la institució, però 
que tindré al meu costat l’expe-
riència del meu antecessor i el 
suport de l’assemblea”.

Laura Grau | Redacció

PLE MUNICIPAL

Josep Galván, nou regidor 
de la CUP al consistori
Gonzalo Garcia va presentar la renúncia al càrrec al juliol
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L’aparcament del CAP ja torna a estar operatiu després de les obres de construcció del pou de ventilació de la Línia d’Alta Velocitat

Aquest mes de setembre és la 
data compromesa pel president 
d’Adif, Juan Bravo, perquè surti 
publicada al BOE, en una única 
licitació, tota l’obra civil del so-
terrament de l’R2, que inclourà 
la redacció de l’estudi informatiu, 
el projecte bàsic, el projecte exe-
cutiu i l’estudi ambiental. L’adju-
dicació es farà abans que s’acabi 
l’any 2017. Aquest va ser el com-
promís del president d’Adif en la 
reunió feta a Madrid a mitjans de 
juliol i a la qual van assistir l’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA); el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez(ERC); 
la coordinadora de l’Àrea Terri-
torial, Marta Bunyesc; i el por-
taveu de la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament Total, Antoni 
Mollet.
Els representants municipals van 
expressar la seva satisfacció en 
sortir de la primera reunió de la 
comissió de seguiment del soter-
rament ja que va servir per fi xar 

el cronograma de l’actuació. La 
comissió la integren el Ministe-
ri de Foment, l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries, 
la Generalitat, els ajuntaments de 
Montcada i Reixac i Barcelona, 
l’agència Barcelona Regional i la 
Plataforma Tracte Just, Soterra-
ment Total.

Valoracions. “Estem satisfets 
perquè el termini i els compro-
misos es compleixen i el soter-
rament avança a bon pas”, va 
dir l’alcaldessa.  Sánchez també 
va coincidir amb Campos, tot i 
que va expressar la seva cautela, 
“nosaltres continuarem exigint 
el compliment del cronograma 
fi xat”, va puntualitzar. Per al por-
taveu de la plataforma veïnal, An-
toni Mollet, “sembla que aques-
ta vegada va de debò”. 
En el decurs de la trobada amb 
el Ministeri, l’alcaldessa va re-
cordar les demandes municipals 
relacionades amb les millores de 
la seguretat en els passos a nivell 

i les tanques al recorregut de la 
R2. L’Adif ha fi xat Carlos Freire 
com a interlocutor a Catalunya 
per a aquests temes. D’altra ban-
da, els representants estatals han 
informat que l’Adif i l’Institut Ca-
talà de la Salut ja han signat l’acta 
de lliurament de l’obra del pou 
de ventilació a l’aparcament del 
CAP de Jaume I que ha permès 
obrir-lo novament per destinar-lo 
al personal sanitari i a l’ambulàn-
cia que provisionalment aparca-
va a l’edifi ci de l’Ajuntament.

Calendari. La comissió ha esta-
blert la primera quinzena del 
mes d’octubre per convocar la 
propera trobada. Tot i la satisfac-
ció perquè la licitació de l’obra 
se sufragarà amb pressupostos 
estatals de 2017, els representants 
municipals han recordat que a les 
properes reunions caldrà comen-
çar a negociar la urbanització de 
la llosa que cobrirà la línia fer-
roviària, valorada en 22 milions 
d’euros.

Laura Grau | Redacció

El Ministeri ha de licitar aquest mes 
els projectes destinats a fer les obres
El govern i la Plataforma, satisfets amb el grau de compliment dels compromisos

SOTERRAMENT DE L’R2

Galván, a l’esquerra de la imatge, acompanyat del seu predecessor, Gonzalo Garcia
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El Ple municipal ha aprovat, amb el vot en contra de la CUP i l’abs-
tenció de Cs, delegar en l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació el cobrament de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i el 
de vehicles de tracció mecànica a partir del 2018. “L’IAE és un impost 
cada cop més difícil de gestionar pel volum d’empreses que hi ha al 
nostre municipi i, el fet de traspassar el seu cobrament a la Diputació, 
garantirà una millor efi càcia en la gestió i liquidesa a la Tresoreria del 
consistori”, va argumentar el president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA). Pel que fa a l’impost de vehicles, el seu cobrament ja va ser 
assumit fa tres anys per l’ORGT, que a partir de gener també passarà a 
gestionar-ne el padró | PA

PLE DE JULIOL
L’Ajuntament aprova delegar a la Diputació el 
cobrament de l’IAE i de l’impost de vehicles

El Ple de juliol va donar llum verda a la modifi cació provisional del Pla 
General Metropolità (PGM) per a la implantació del Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) en terme municipal 
montcadenc, a prop del cementiri de Collserola. El punt va rebre el 
vot afi rmatiu de l’equip de govern –ICV-EUiA, ERC i Círculo–, PSC, Cs i 
PDeCAT i els vots contraris de la CUP i el PP | LR

Nou tràmit per avançar en el projecte de construcció 
del Centre d’Acollida d’Animals de Barcelona

L’Ajuntament ha presentat una 
nova acció per tal d’afrontar un 
dels problemes d’incivisme més 
greus que té la ciutat, segons ha 
explicat el president de l’Àrea 
Territorial i responsable de Ser-
veis Municipals, Jordi Sánchez 
(ERC). Es tracta de la campanya 
‘No emprenyis!’, que pretén pro-
moure l’ús del servei gratuït de 
recollida de mobles i volumino-
sos i evitar així el seu abandona-
ment a la via pública. 
“La presència de mobles al 
carrer és un continu motiu de 
queixa”, ha reconegut l’edil, tot 
afegint que l’esforç de neteja que 
fa l’Ajuntament ha d’anar acom-
panyat de la col·laboració ciuta-

dana. “Cal conscienciar tothom 
per evitar que els carrers esti-
guin bruts”, ha dit.

Difusió. La campanya consisteix 
en la instal·lació de cartells de 
grans dimensions al mobiliari 
urbà i d’altres més petits als ac-
cessos als edifi cis, així com la dis-
tribució de material informatiu 
pels equipaments. 
L’eslògan ‘No emprenyis!’ pre-
tén incidir en les molèsties de 
mobilitat i seguretat que provoca 
l’ocupació de les voreres per mo-
bles i voluminosos. La campanya 
recorda que abandonar aquests 
elements a la via pública o als 
espais oberts sense edifi car està 
sancionat amb multes de 90 a 120 

euros. “Hi ha persones que són 
impermeables a aquests missat-
ges, per això seguirem actuant 
contra l’incivisme per la via 
sancionadora”, ha dit Sánchez.
Les persones que necessitin el ser-
vei de recollida de mobles i volu-
minosos han de trucar al 900 150 
140 (de dilluns a divendres, de 9 a 
14h) o enviar un correu a l’adre-
ça mobles.montcada@fcc.es. La reco-
llida es fa a la nit, a partir de les 
20h. “Fem aquest horari per tal 
d’evitar que el material roman-
gui moltes hores al carrer”, ha 
indicat l’edil. Un altre punt on els 
particulars poden portar els mo-
bles vells és la Deixalleria (polígon 
la Ferreria) el lloc on van a parar 
les andròmines recollides al carrer.

Pilar Abián | Montcada

Campanya per promoure el servei de 
recollida de mobles i voluminosos
L’abandonament d’andròmines al carrer és un dels principals problemes d’incivisme
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El regidor Jordi Sánchez, a la dreta de la imatge, acompanyat del tècnic de Serveis Municipals Juli MauriL’Ofi cina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), per mitjà d’un 
conveni entre la Diputació i el Col·legi d’Advocats de Sabadell, ofereix 
fi ns a fi nal d’any un nou servei d’assessorament respecte les clàusules 
terra i altres clàusules abusives en préstecs i/o crèdits hipotecaris. El 
servei es prestarà tres dilluns al mes a la Casa de la Vila, de 15 a 19h. 
Per concertar una visita, cal acudir a l’OMIC (av. Unitat, 6). Aquest ser-
vei consisteix en visites concertades i individualitzades a càrrec de dos 
lletrats del Col·legi d’Advocats de Sabadell. A banda d’atendre les con-
sultes i fer l’assessorament, en el cas que l’afectat decideix anar a la via 
judicial i, sempre i quan compleixi els requisits, també serà assessorat 
en relació a la justícia gratuïta. Més informació, al telèfon 935 726 474 
(Ext. 4740) al correu electrònic a omictecnic@montcada.org | SA

OMIC
Servei d’assessorament sobre clàusules abusives
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L’AV Reixac ha decidit posar en 
marxa una campanya de protes-
ta i sensibilització per demanar a 
l’Ajuntament que faci arribar ai-
gua potable a les seves cases, així 
com un servei de clavegueram i 
enllumenat als carrers. “Exigim 
de bones maneres a la nostra 
administració que compleixi 
el deure de donar als habi-
tants de Reixac el serveis bà-
sics que necessitem per viure 
com qualsevol altre ciutadà 
del municipi que paga els seus 
impostos”, ha declarat Josep 
Maria Trias, president de l’AV 
des del mes de març, qui es quei-
xa de la manca d’il·luminació als 
carrers i de la contaminació dels 
pous, que ha provocat que l’ai-

gua no es pugui fer servir ni per 
beure ni per cuinar. 
L’AV, que compta amb uns 25 as-
sociats, ja ha tingut dues reunions 
amb l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), però lamenta que 
només ha rebut per part de l’Ajun-
tament “bones paraules, però 
cap solució”. De moment, l’AV ha 
penjat pancartes reivindicatives a 
l’espera que l’administració “sigui 
sensible i ens doti d’uns serveis 
que, ara mateix, només té la 
zona de l’església”, diu Trias.

Resposta institucional. Des de 
l’Ajuntament, la situació que es 
viu a Reixac s’equipara a la d’al-
tres construccions que hi ha a 
Gallecs, Can Pomada, Vallençana 
Baixa i la Zona 21 que, tot i ser le-

gals, encara estan pendent de con-
solidar-se perquè les cases es van 
construir abans que els carrers. El 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC), considera que 
és “una vergonya” que a l’any 
2017 encara hi hagi barris del 
municipi sense els serveis bàsic i 
lamenta la manca d’actuació dels 
governs anteriors. L’edil es mostra 
predisposat a parlar amb l’AV Rei-
xac, però ha deixat molt clar que 
l’Ajuntament no pot actuar ni fer 
cap inversió, d’acord amb les lleis 
d’urbanisme: “Estem disposats 
a reunir-nos amb els veïns per 
liderar aquest procés i oferir el 
nostre assessorament, però les 
despeses d’urbanització les hau-
ran de pagar els residents”, ha 
dit Sánchez.

Rafa Jiménez | Reixac

L’AV Reixac reclama els serveis 
d’aigua potable i enllumenat públic
L’Ajuntament respon que aquest sector del municipi està pendent de ser urbanitzat
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Veïns del sector de Reixac, al davant d’una pancarta on es concreten les seves principals reivindicacions a l’administració local

El consistori ha obert la convocatòria per a vuit llocs de feina que es 
cobriran mitjançant plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de 
Barcelona: sis places d’auxiliar d’administració, una d’educador/a social 
i una altra per a un tècnic/a d’ocupació. Els requisits comuns per a tots 
els treballs és que les persones es trobin en situació d’atur i de recerca 
activa de feina, estar empadronades a la localitat –tot i no ser imprescin-
dible–, no haver participat en un pla d’ocupació del consistori montca-
denc en els darrers dos anys i ser demandant d’ocupació al registre del 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els contractes seran de jornada 
completa; de 6, 8 o 12 mesos en el cas dels auxiliars; 12 per al tècnic/a 
d’ocupació i 10 mesos per a la plaça d’educació social. Les persones 
interessades han d’anar a l’Ofi cina de Treball de la Generalitat de Ripo-
llet (Rambla Sant Jordi, 68) i inscriure’s a l’oferta que els interessi, fi ns 
al 26 de setembre. Per a més informació, consulteu el web municipal, 
montcada.cat | LR

TREBALL
Nous plans d’ocupació permetran l’Ajuntament 
contractar temporalment vuit persones

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació recupera les sessions 
informatives destinades a emprenedors. Amb el títol ‘Primers passos per 
emprendre amb èxit’ reprèn la trobada que fa de forma bimensual –la 
propera tindrà lloc el dia 20 setembre, a la sala multimèdia de la Bibliote-
ca Elisenda de Montcada, de 17 a 19h– amb l’objectiu de donar a conèi-
xer el servei d’emprenedoria i informar sobre els diferents recursos de 
què disposa i als que poden accedir les persones interessades a defi nir 
el seu projecte empresarial. Per participar en aquestes activitats cal ins-
cripció prèvia al correu electrònic montcadaempren@montcada.org | LR

 
Sessions informatives per a emprenedors

Sis anys després d’iniciar la 
seva lluita, la Favmir ha decidit 
replantejar les accions que està 
fent per reclamar la recupera-
ció del servei d’urgències conti-
nuat al CAP Montcada i altres 
millores. L’entitat reconeix que 
l’assistència a les manifestacions  
–ara mensuals però, al principi, 
setmanals– ha baixat conside-
rablement en els últims temps i 
considera que cal defi nir noves 
estratègies. Per aquest motiu, 
convocarà una assemblea gene-
ral el 21 de setembre –Casa de la 
Vila, 19h– oberta a la població. 
Així ho va anunciar el president 
de la Favmir, Antonio Cera, a la 
concentració que es va fer el 7 de 

setembre davant del CAP Mont-
cada, amb una discreta afl uència 
de públic. 
D’altra banda, la mostra sobre la 
lluita de la Coordinadora SAP-
Muntanya, que treballa per rever-
tir les retallades sanitàries, itinera-
rà pels diferents centres cívics del 
municipi després d’estar exposa-
da a la Biblioteca Elisenda durant 
el mes de juny. Ara es pot visitar 
al vestíbul de la Casa de la Vila.

Laura Grau | Montcada

SANITAT

La Favmir vol defi nir noves 
estratègies de lluita
La Federació farà el 21 de setembre una assemblea oberta 

Primera concentració del mes de setembre
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anuncis gratuïts                         
Tel. 935 726 474     
ae: som@laveu.cat

En venta. Se vende piso de 90 m2 

en la av. de la Unitat con 4 habita-
ciones y un amplio balcón. Precio: 
180.000 euros. Tel: 935 647 778. 
En venta. Dos tribunas al Camp 
Nou (2ªgraderia. Boca 304. Fila 27) 
y párking. Móvil 647 847 162. Pre-
cio 70.000 euros. 
En venta. Piso, 80 m², calle 
Provenza, para entrar a vivir, com-
pletamente reformado. Tel. 931 
149 386 / 666 407 607 (Isabel).
Alquiler. Plaza de párquing en 
la calle Bruc de Montcada Nova. 
Precio económico. Mari.  653 096 
595. 
Se ofrece. Refl exologia podal. 
Atención en domicilios. Tel. 602 
560 530. 
Alquiler. Plaza de garaje en av. 
Riera Sant Cugat, frente al INS La 
Ferreria. Tel. 650 921 166.
Clases. De alemán, particulares. 
Tel. 610 392 086.
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L’espai que hi ha al darrera del 
pavelló Miquel Poblet, entre 
els carrers Barcelona, Girona i 
Tarragona, acollirà l’any vinent 
una pista esportiva descoberta 
per a la pràctica de futbol sala, 
bàsquet, handbol i korfbal i un 
local polivalent que servirà com 
a lloc d’assaig i magatzem per 
als Castellers, la Colla de Dracs 
i Diables de Can Sant Joan i els 
grups de Geganters i Capgrossos 
i que també inclourà un rocò-
drom. El disseny per fer realitat la 
proposta més votada en el marc 
dels pressupostos participatius de 
l’Ajuntament, sobre una partida de 
250.000 euros, ja ha estat presen-
tat a les entitats promotores i ha 
rebut el seu vistiplau, de manera 
que el consistori ha encarregat la 
redacció del projecte executiu amb 
l’objectiu que les obres es puguin 
adjudicar abans d’acabar l’any.
“El disseny permetria, en el futur, 
cobrir la pista i ampliar el local”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 

Característiques. La sala poliva-
lent tindrà una superfície de 140 
m² i forma de prisma, amb un 
lluernari i una alçada d’11 metres 
en el seu punt més elevat i estarà 
forrada amb xapa seguint una es-
tètica industrial. 
Representants d’algunes de les 
entitats montcadenques impul-
sores del projecte han expressat 
la seva satisfacció per la proposta 
que ha fet l’estudi NAO amb la 
col·laboració dels Serveis Tèc-
nics Municipals. “Amb el pres-
supost ajustat que hi ha, el 
dibuix ens agrada força, molt 

més que el que vam veure en 
un inici”, ha reconegut Salvador 
Urpí, president dels Castellers. 
Per al representant de l’AEEK 
Montserrat Miró, Josep Segura, 
“la possibilitat que el projecte 
pugui crèixer en el futur co-
brint la pista és molt engresca-
dora i també el fet de connec-
tar l’espai esportiu amb l’illa 
cultural”. Si bé la pista estarà 
envoltada per una tanca, davant 
del local d’assaig s’habilitarà una 
plaça pública i, en cas que el pres-
supost ho permet, també s’hi ubi-
carà un parc de salut.

Pilar Abián | Redacció

Les entitats avalen el disseny de la 
pista esportiva i el local polivalent
El projecte executiu s’està redactant per adjudicar les obres abans de fi nal d’any
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Dibuix del projecte fet pels arquitectes de l’Estudi NAO Anna Fumadó i Francesc Puig
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La nova seu del magatzem 
d’aliments que gestiona Càritas 
Montcada amb la col·laboració 
dels Serveis Socials de l’Ajunta-
ment podria obrir les seves por-
tes abans d’acabar l’any, segons 
les previsions del consistori. Les 
obres d’adequació del local muni-
cipal situat a uns baixos de la pla-
ça Joan Fuster (Pla d’en Coll), en-
tre els carrers Alacant i Barcelona, 
s’estan fent en el termini previst i 
podrien acabar a l’octubre. 
L’equipament disposarà d’una su-
perfície d’uns 400 m2, que acollirà 
el magatzem i espais com la zona 
de recepció i la de classifi cació dels 
aliments, entre d’altres. 
Un dels principals canvis respec-
te les instal·lacions actuals, situa-
des a la Font Pudenta, serà que hi 
haurà la possibilitat de guardar i 
lliurar aliments frescos ja que el 
magatzem es dotarà d’una cam-
bra frigorífi ca.

Col·laboració fructífera. “Amb el 
nou local dignifi quem el servei 

que es presta i dotem les per-
sones usuàries i el voluntariat 
d’un espai en condicions per 
tal de preparar i lliurar els ali-
ments”, ha dit el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), qui, acompanyat d’una 
delegació de personal municipal 
i membres de Càritas, va visitar 
les obres el passat 7 de setembre. 
L’actuació l’està executant l’em-
presa Maheco, amb un pressu-

post de 260.000 euros aportats 
per la Fundació Mossén Josep 
Espinasa, col·laboració que Sán-
chez va destacar durant la visita. 
El projecte d’obres l’ha redactat 
el departament municipal de Pro-
jectes i Obres. 
Segons les dades del 2016, Càri-
tas va repartir un total de 5.592 
bosses d’aliments entre 445 famí-
lies del municipi amb pocs recur-
sos econòmics.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

La nova seu del magatzem d’aliments 
es podria obrir al mes de novembre
Les obres del local que gestionarà Càritas van d’acord amb el termini previst 
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Voluntaris de Càritas, el regidor i tècnics municipals van visitar l’espai el 7 de setembre
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.....També és notícia......................................
XARXA ELÈCTRICA
Ensurt per la caiguda inesperada d’un 
fanal al carrer Rocamora a fi nal d’agost
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L’Ajuntament ha reclamat a En-
desa que faci un inventari urgent 
dels pals i fanals de la llum que 
hi ha al municipi, després que el 
29 d’agost en caigués un a terra 
al passeig de Rocamora, a l’alça-
da de l’antic mercat municipal. Si 
bé el succés no va causar danys 
personals, sí va originar una puja-
da de la tensió que va malmetre 
desenes d’aparells elèctrics. 
L’alcalde accidental, Òscar Gil 
(ICV-EUiA), va instar els afectats 
“a reclamar a la companyia la re-
posició o la reparació dels bens 

malmesos a través de les assegu-
rances de la llar” i els va adreçar 
a l’OMIC per ser assessorats. 
El fanal caigut presentava signes 
evidents de corrosió a la base. El 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC), va assenyalar 
que “tot i que el manteniment 
d’aquests elements és respon-
sabilitat de la companyia, seran 
revisats també per tècnics mu-
nicipals per substituir els que 
estiguin en mal estat”. Endesa 
s’haurà de fer càrrec de les des-
peses derivades de l’incident | LG

EFEMÈRIDE
Lafarge inaugura una mostra sobre la història de 
la cimentera que ja ha estat criticada pels ecologistes
L’exposició, titulada ‘D’Asland a LafargeHolcim, 
cent anys de ciment’, s’inaugurava el 14 de 
setembre –en el moment de tancar aquesta 
edició–  i està feta de forma conjunta amb el 
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya (mNACTEC). L’exposició mostra 
el procés de fabricació del ciment, les me-
sures que s’hi han incorporat per complir les 
normatives mediambientals i les últimes inno-
vacions tecnològiques. La inauguració inclourà 
una conferència a càrrec de l’historiador Jaume Alcázar, de la Fundació 
Cultural Montcada. Cap membre del govern municipal assistirà a l’acte 
en considerar que la cimentera és un focus de contaminació i que, com 
a tal, hauria de ser traslladada a un altre emplaçament. D’altra banda, 
el Grup de Medi Ambient-Ecologistes en Acció ha criticat durament en 
un comunicat el consistori el fet que l’exposició de Lafarge es faci en un 
equipament públic. “És una indecència que en unes dependències de 
l’Ajuntament, celebri 100 anys de perjudici en la salut de la població”, 
diu el col·lectiu que torna a exigir un cop més al govern local que sancioni 
i tanqui temporalment la cimentera per “incomplir el límit de les emis-
sions de soroll” | LG

SINISTRE
Dos membres d’una mateixa família moren en 
un accident múltiple de trànsit registrat a l’A-2
Dos veïns del municipi, J.F.M, de 41 anys, i el seu fi ll d’1 any van ser les víc-
times mortals d’un accident múltiple que va tenir lloc el 21 d’agost, al punt 
quilomètric 463 de l’A-2, a l’altura de Lleida (Segrià) en sentit Barcelona i en 
què també va resultar ferida greu la mare del nadó. En el sinistre es van veu-
re implicats un camió, dues furgonetes –una de les quals conduïa el mont-
cadenc– i cinc turismes. El sinistre ha causat commoció al municipi on la 
parella és força coneguda per haver gestionat durant anys el Pub Boulevard 
de Carretera Vella, la sala Mama Mandawa, la discoteca Mundo Caníbal de 
Cerdanyola i actualment, ‘El Jardinet’ de l’Àpat, al carrer Montiu | LR

L’Ajuntament arranjarà el camí 
d’entrada i sortida a la urbanit-
zació de Can Pomada, al Pla de 
Reixac. L’actuació, amb un pres-
supost de 40.000 euros, és pos-
sible gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona, en el 
marc del programa complemen-
tari de millora de camins muni-
cipals d’àmbit no urbà, una con-
vocatòria a la qual el consistori ja 
es va adherir per tal de condicio-
nar alguns accessos situats a la 
Serralada de Marina. Els treballs 
consistiran en el condicionament 
del camí mitjançant sauló com-
pactat, està previst que comen-
cin en breu i els executarà l’em-
presa Endeaboc. 
“Es tracta d’una intervenció ne-
cessària per millorar l’entrada i 
sortida a aquest sector, però és 
una mesura provisional perquè 
Can Pomada, com moltes altres 
zones, malauradament, ha de 
consolidar la seva urbanització 
i legalització”, ha indicat el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). L’Ajuntament 
s’ha reunit amb l’AV de Can Po-
mada aquesta setmana, per ex-
plicar-li el projecte d’arranjament 
del camí | LR

L’Ajuntament arranjarà 
el camí d’accés al 
nucli de Can Pomada
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‘EL REC COMTAL ES MOU!’
El projecte de dinamització de l’espai natural 
situat entre Can Sant Joan i Vallbona que s’ha 
fet aquest estiu ha tingut una bona acollida

Un total de 5.040 alumnes 
–3.452 d’infantil i primària i 
1.588 de secundària– ha comen-
çat el nou curs escolar al munici-
pi, una xifra que ha crescut res-
pecte l’any passat en un centenar 
d’estudiants. Segons fonts de la 
Regidoria d’Educació, aquest 
estiu s’ha registrat un increment 
important de matrícula viva –la 
inscripció romandrà oberta du-
rant tot el curs–, amb l’arribada 
d’una seixantena d’alumnes, un 
fet que agreuja la massifi cació de 
les aules d’anys anteriors. La ma-
joria de cursos es troba al límit 
de la seva capacitat i, en molts ca-
sos, se supera la ràtio màxima de 
25 persones per classe. “Un dels 
nostres objectius durant aquest 
curs és demanar més personal 
al Departament d’Ensenya-
ment perquè es pugui millo-
rar l’atenció a l’alumnat”, ha 
comentat la regidora d’Educació 
de l’Ajuntament, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA). 

A secundària, l’ampliació de re-
cursos per donar resposta a l’aug-

ment de la demanda de places ha 
començat a ser una realitat amb 
la creació de dos nous grups de 
1r i 2n d’ESO a l’INS La Ribera, 
una petició del Consell Escolar 
Municipal que el consistori va 
traslladar als Serveis Territorials. 

Altres objectius. La Regidoria 
d’Educació continuarà enguany 
amb la implementació del Pla 
Educatiu d’Entorn, un projecte  
que realitza en col·laboració amb 
el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat amb l’objectiu  
de millorar el rendiment acadè-
mic i fomentar la implicació de 
les famílies en la vida escolar. 
“Volem seguir apostant per 
aquesta iniciativa després dels 
bons resultats aconseguits el 
curs passat ”, ha indicat Sego-
via, qui ha anunciat que un dels 
projectes que es volen dur a ter-
me aquest curs és l’obertura dels 
patis de les escoles El Turó, El 
Viver i Elvira Cuyàs després de 
l’horari lectiu com espai de joc. 
“Hem acabat el procés partici-
patiu i ara haurem de trobar 
la millor manera perquè sigui 
una realitat”, ha dit l’edil.
D’altra banda, el consistori posa-
rà en marxa la tercera edició del 
Consell dels Infants, un òrgan de 
partipació format per alumnes 
del cicle superior de primària que 
elaboren propostes per millorar 

la ciutat. El Ple de l’Ajuntament 
sotmetrà a aprovació a la sessió 
ordinària de setembre la norma-
tiva de funcionament que van 
redactar els consellers i conselle-
res del curs passat. Enguany, el 
consistori plantejarà al nou Con-
sell el tema de l’estalvi energètic 
perquè pugui elaborar les seves 
propostes. Aquest curs també 
presentarà novetats el programa 
de transició Escola-Treball (Dil-
tet), amb la realització d’un taller 
de reciclatge al primer trimestre, 
un altre de jardineria al segon i 
un sobre cuina al tercer.

NOU CURS ESCOLAR

Sílvia Alquézar | Redacció

L’increment de la matrícula viva agreuja 
el problema de la massifi cació a les aules
A secundària, la Generalitat ha creat dos nous grups a l’INS La Ribera per donar resposta a l’increment de la demanda de places

Un total de 5.040 
alumnes d’infantil, 
primària i secundària 
inicia el nou any lectiu 

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

Alumnes de la classe de 4t C de l’escola Reixac escolten la seva mestra en el segon dia de l’inici del nou curs escolar

Les EBM comencen el curs amb 260 infants

Un total de 260 infants de 0 a 3 
anys va començar a principi de 
setembre el nou curs escolar als 
cinc centres de la xarxa d’Escoles 
Bressol Municipals (EBM). Tots 
els grups estan tancats, excepte 
el de nadons de l’EBM Camí del 
Bosc, a Can Cuiàs, i de l’EBM 
Can Sant Joan, on encara que-
den places vacants. A l’EBM Mit-
ja Costa no s’ha pogut obrir per 
falta d’inscripció, tot i que l’Ajun-
tament ha avançat que el grup es 
crearà en el moment que hi hagi 

la matrícula mínima. D’altra ban-
da, a les EBM s’ha implementat 
per primer cop el sistema de tari-
fació social, gràcies al qual les fa-
mílies paguen la quota en funció 
de la seva situació familiar i eco-
nòmica. Entre els nous projectes 
que es posaran en marxa aquest 
curs a la xarxa d’EBM cal desta-
car l’aula multisensorial del cen-
tre de Can Sant Joan que, segons 
les previsions municipals, entrarà 
en funcionament durant el primer 
trimestre del curs | SA
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‘CONTROLES?’

El Kursaal acollirà una mostra 
sobre la prevenció de drogues
Promoguda per la Diputació, l’exposició s’adreça a adolescents, famílies i professionals

L’Espai Kursaal acollirà del 29 de 
setembre al 24 d’octubre l’expo-
sició ‘Controles?’, una nova eina 
educativa impulsada per la Dipu-
tació de Barcelona en l’àmbit de 
la prevenció de les conductes de 
risc i les drogodependències. La 
mostra, adreçada a adolescents, 
famílies i professionals, té per 
objectiu proporcionar informació 
sobre diferents tipus de substàn-
cies i treballar els factors de pro-
tecció per evitar el consum. 
Mitjançant la interacció i les no-
ves tecnologies, els tècnics pro-
mouran actituds responsables 
entre el jovent treballant habili-
tats per a la vida i, en el cas de 
les famílies, es refl exionarà sobre 
l’estil educatiu dels pares i mares 
per prevenir el consum entre els 
seus fi lls. De forma complemen-
tària a l’exposició, el programa 
‘Controles?’ proposa diverses ac-
tivitats de suport a la visita dels 
estudiants per realitzar a l’aula 
que permeten treballar de forma 
completa la temàtica. 

Visites programades. La mostra, 
gestionada al municipi pel Punt 
d’Assessorament en drogues de 
l’Ajuntament (PASSA) i la Re-
gidoria d’Educació, Infància i 
Joventut, organitza visites adre-
çades a les famílies, que tindran 
lloc els dies 9 i 10 d’octubre, de 
9.30 a 11.30h i de 15 a 17h. El 

consistori també ha previst una 
visita destinada al professorat 
de secundària, programada el 3 
d’octubre, de 15.30 a 17h. Les 
persones interessades es poden 
inscriure enviant un correu a 
l’adreça electrònica passa@montca-
da.org o bé trucant al telèfon 633 
334 753. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’exposició Controles? s’inaugurarà el 29 de setembre, a les 19h, a l’Espai kursaal

D
B

L’Escola d’Adults de Montcada 
i Reixac ha ampliat durant tot 
el mes de setembre el període 
de matriculació a l’oferta for-
mativa del centre, situat al car-
rer Reixagó de Can Sant Joan. 
L’Escola imparteix cursos per 
obtenir el graduat en ESO i 
preparar l’accés als cicles for-
matius de grau mig i superior. 
Per a les persones que ja han 
superat l’educació secundària, 
el centre disposa de tres cursos 
d’anglès i quatre d’informàtica 
de diversos nivells. 

Altres cursos. L’Escola d’Adults 
també ofereix classes d’inicia-
ció a les llengües catalana i cas-
tellana i el curs previ a l’ESO 
adreçat a persones que neces-
siten adquirir una base abans 
d’incorporar-se al curs de gra-
duat. Per tramitar la preinscrip-
ció i la matrícula, les persones 
interessades han d’adreçar-se 
al centre amb l’original i foto-
còpia del DNI i la targeta sa-
nitària. Per a més informació, 
podeu trucar al 935 643 001. 

L’Escola 
d’Adults amplia 
el període de 
matriculació
Sílvia Alquézar | Montcada

L’Espai Jove Can Tauler ha tor-
nat a obrir les portes per dur a 
terme la programació de tardor, 
amb tota mena d’activitats gra-
tuïtes. El primer acte programat 
es fa el 15 de setembre, amb un 
‘Scape Room’, que consisteix a 
sortir de Can Tauler en 30 mi-
nuts després de desxifrar dife-
rents enigmes. La setmana del 18 
al 22 hi haurà un procés partici-
patiu amb el nom ‘(Des) Cons-
truïm Can Tauler’. Els dies 27, 28 
i 29 es farà un taller de consci-
ència política, una sessió per fer 
propostes per al mural del pati de 
l’equipament i cinema. 
Per a les activitats d’octubre, la 
inscripció es tancarà el dia 29 i 
el programa inclou sessions per 
dissenyar el nou logo de Can 
Tauler (els quatre primers di-
marts de mes), un taller de grafi ti 
participatiu els dijous 5, 19 i 26 
d’octubre i cinema, tots els di-
vendres del mes. Al novembre hi 
haurà un taller de rap i rima, els 
dimarts; acroyoga, els dijous; i ci-
nema, el divendres. La inscripció 
serà oberta fi ns al 20 d’octubre.

Oberta la 
inscripció a 
les activitats
de Can Tauler
Rafa Jiménez | Redacció
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‘EL REC COMTAL ES MOU!’

Balanç molt positiu del 
projecte per dinamitzar 
i preservar el Rec Comtal
El programa d’activitats va cloure el 2 de setembre 
amb una festa i la presentació d’un decàleg de civisme

El Rec Comtal ha estat escena-
ri aquest estiu d’un programa 
d’activitats destinat a implicar el 
veïnat de Can Sant Joan i Vall-
bona en la conservació d’aquest 
espai natural recuperat recent-
ment pel Consorci del Besòs i 
els ajuntaments 
de Montcada i 
Barcelona arran 
de les reivindi-
cacions veïnals. 
Dos educadors i 
quatre monitors 
de la Fundació 
Jovent s’han encarregat de co-
ordinar les activitats amb una 
vessant educativa, ambiental i de 
cohesió social. El programa, amb 
el lema ‘El Rec Comtal es mou!’, 
el van dissenyar entitats veïnals 
i socioculturals de Montcada i 
Nou Barris i ha comptat amb el 
suport de la Taula comunitària, 
òrgan que agrupa tots els agents 
implicats en la promoció d’aquest 
espai, entre els quals hi ha les AV 
de Can Sant Joan i Vallbona, l’As-
sociació de Comerciants de Can 
Sant Joan, el CEAV, La Horda i 

l’UAB, entre d’altres. El Consor-
ci ha sufragat el programa amb la 
col·laboració dels dos consistoris 
implicats. 
Durant els caps de setmana de 
juliol i agost, es van fer tallers 
de testos, xapes, clauers i caixes 
niu, jocs tradicionals, xerrades, 

exposicions i 
documentals. 
“Hem acon-
seguit atrau-
re un públic 
intergenera-
cional i in-
tercultural i 

hem treballat aspectes com la 
convivència i el respecte de 
l’entorn”, ha explicat l’educador 
Raül Argüelles, que s’ha mostrat 
agraït amb la col·laboració d’en-
titats com La Horda, que va fer 
un taller de caixes niu; el Museu 
Municipal, que va projectar un 
documental sobre la Casa de les 
Aigües, i persones a títol indivi-
dual com l’artista polonesa Anna 
Gawlowska, que va promoure 
un collage col·lectiu, i el graffi ter 
Paco, que va dirigir un taller per 
a infants i joves.

Experiència enriquidora. Una de 
les propostes més interessants 
per refl exionar sobre els usos que 
ha tingut el Rec en el passat va 
ser la tertúlia que es va fer el 30 
de juliol amb la participació de 
dones grans de Vallbona i Can 
Sant Joan, que van explicar les 
seves experiències quan hi ana-
ven a rentar la 
roba perquè a 
casa seva encara 
no disposaven 
d’aigua corrent. 
“Crec que totes 
aquestes acti-
vitats han con-
tribuït a conscienciar els veïns 
que el Rec és de tots i de totes 
i que l’hem de cuidar perquè 
continuï sent un espai de tro-
bada net i digne”, ha afegit Ar-
güelles. Aquest és l’objectiu del 
decàleg de civisme que han ela-

borat els participants a les activi-
tats i que es va presentar el 2 de 
setembre a la festa de cloenda del 
programa. Antonio Alcántara, de 
l’AV de Can Sant Joan, ha remar-
cat que s’han fet avenços impor-
tants per canviar la relació de les 
persones amb el Rec, tenint en 
compte que era un projecte pilot i 

que només ha 
durat dos me-
sos. “Encara 
queda molta 
feina per fer 
i la nostra 
voluntat és 
continuar les 

accions com a mínim durant 
quatre anys en corresponsabi-
litat amb les administracions”, 
ha afegit Alcántara, qui ha des-
tacat que el projecte ha generat 
quatre llocs de feina per a joves 
dels dos barris, complint-se així 

un altre dels objectius relacio-
nats amb l’economia social. La 
regidora d’Educació, Infància i 
Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA), també ha valorat molt 
positivament el projecte pilot 
“perquè ha posat en evidència 
les potencialitats del Rec com a 
espai d’acció socioeducatiu, do-
nant cabuda a gent de diferents 
edats i cultures”. En aquest sen-
tit, l’edil ha dit que treballarà per 
tal que el Consorci del Besòs 
mantingui la seva aposta pel pro-
jecte del Rec Comtal.
La Taula Comunitària es reuni-
rà el 19 de setembre al Casal de 
la Mina (18.30h) per fer balanç 
del programa i pensar noves ini-
ciatives que facin d’aquest espai 
un motor de dinamització del 
territori des de la cultura, l’edu-
cació, la història, el medi ambient 
i l’economia social.

Laura Grau | Can Sant Joan

Els assistents a la cloenda del programa ‘El Rec Comtal es mou!’ es van fer una foto de família el dia de la festa, el passat 2 de setembre
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MONTCADA RÀDIO

L’esport i la política guanyen 
protagonisme a l’emissora local
‘Viu l’Esport’ i ‘Montcada Opina’ són les dues grans novetats al 104.6 de l’FM

Montcada Ràdio (104.6 FM) re-
cupera aquesta temporada el pro-
grama ‘Viu l’Esport’, presentat 
pel periodista  Rafa Jiménez. Els 
dilluns i els divendres, en emis-
sions que es fan a les 13.05 i a 
les 19.05h després del butlletí in-
formatiu, aquest espai radiofònic 
repassa tota l’actualitat esportiva 
dels clubs i els esportistes locals, 
donant veu als seus protagonis-
tes. 

Altres novetats. El retorn del 
‘Viu l’Esport’ no és, però, l’única 
novetat a la graella de l’emissora 
municipal. En la franja horària de 
programes especialitzats elaborats 
per persones col·laboradores s’es-
trena l’espai de política ‘Montcada 
Opina’, que Oliver Hernández i 
Míriam de Saint Germain condu-
iran cada dimecres, de 21 a 22h. 

A més, Juan Sánchez serà el nou 
presentador de ‘Montcada Nostàl-
gia’, un espai musical que s’emetrà 
cada divendres, de 20 a 21h.   
La programació arrenca el 18 de 
setembre amb una graella forma-
da per una vintena de programes 

especialitzats, que s’emetran de di-
lluns a divendres, de 19 a 0h. Hi ha 
repeticions durant els caps de set-
mana i també es poden escoltar a la 
pàgina web montcadaradio.com, tant a 
la secció de ràdio online com de 
ràdio a la carta. 

Sílvia Alquézar | Redacció

El periodista Rafa Jiménez presenta i dirigeix l’espai ‘Viu l’Esport’
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La Taula Comunitària 
ha organitzat diverses 
iniciatives els caps de 
setmana de juliol i agost

Les entitats es 
mostren satisfetes i 
volen que el projecte 
tingui continuïtat 

El programa del músic de La Pegatina s’emet els divendres

Rubén Sierra estrena 
espai a l’emissora ICat

Rubén Sierra, de La Pegatina, va 
estrenar el 8 de setembre a l’emis-
sora ICat FM el programa musical 
‘Casa Babylon’, que s’emet els di-
vendres de 22 a 23h. En aquesta 
nova aventura radiofònica, el mú-
sic està acompanyat del perio-
dista musical Marc Isern. L’es-
pai segueix la línia de Mestizoo, 
el programa que Sierra va dirigir 
a Montcada Ràdio durant onze 
anys i que va dir adéu la tempora-
da passada. “Estic molt orgullós 
del meu pas per  l’emissora del 
meu poble, on he après tot el 
que sé del món de la ràdio”, ha 
dit el músic. 
‘Casa Babylon’, que també es pot 
escoltar per la sintonia de Montca-
da Ràdio, fa una acurada selecció 
de músiques del món i de fusió 
que es fan a Catalunya i els seus 
referents internacionals. Un altre 

membre de La Pegatina, Adrià 
Salas, també té un espai setmanal 
a ICat FM, els dimecres, com a 
col·laborador al programa ‘Els ex-
perts’. Els dos músics compagina-
ran aquestes col·laboracions amb 
les actuacions de La Pegatina, que 
clourà la seva World Tour 2017 
amb tres concerts a la Sala Apolo 
a fi nal de setembre. 

Laura Grau | Redacció

‘CASA BABYLON’

Rubén Sierra en una actuació de La Pegatina
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Coincidint amb la inau-
guració del seu nou local 
al carrer Clavell, l’Esglé-
sia Evangèlica va presen-
tar el 9 de setembre l’en-
titat ‘El teu refugi’, que 
té per objectiu ajudar la 
ciutadania de Montcada 
que tingui qualsevol ti-
pus de necessitat per millorar la seva qualitat de vida. L’associació és 
oberta totes les tardes, de dilluns a divendres, de 17 a 20h, per oferir 
un espai d’oci socioeducatiu a través d’activitats i tallers adreçats a 
infants, joves i adults. També funciona com aula d’estudi, amb suport 
i assessorament de persones voluntàries en diferents matèries. D’altra 
banda, ‘El teu refugi’ farà a l’octubre una campanya solidària amb les 
persones refugiades de Síria  | SA

NOVA ENTITAT
L’Església Evangèlica presenta ‘El teu refugi’

El bisbe auxiliar de Terrassa, 
Salvador Cristau, va presentar el 
nou  sacerdot de la parròquia de 
Terra Nostra durant la missa que 
va ofi ciar el passat 3 de setem-
bre. A la foto, el nou rector del 
barri (dreta) amb el bisbe auxiliar 
en acabar l’ofi ci religiós | SA

PRESENTACIÓ
Andrés Ramírez, nou mossèn de Terra Nostra

La cinquena edició tindrà 
lloc el cap de setmana 
del 30 de setembre i l’1 
d’octubre, i es tornarà a 
fer al carrer Guadiana. 
Dissabte i diumenge, de 
12 a 15h, s’oferiran ta-
pes i begudes a partir d’1 
euro. Dissabte, de 20 a 
23h, se celebrarà la Nit 
Gastronòmica que permetrà degustar plats més elaborats al preu mà-
xim de 4 euros. De moment, hi ha confi rmada la participació d’un total 
de 12 negocis vinculats a la restauració. Les inscripcions es poden for-
malitzar fi ns al dia 20 al correu electrònic info@gastronomiareixac.es | RJ

GASTRONOMIA
Oberta la inscripció per participar a la fi ra que 
organitza l’Associació Gastronòmica Reixac 

El programa d’activitats s’adreça a joves de 12 a 20 anys

‘La Muntanyeta Viu!’ 
inicia nova temporada

CAN SANT JOAN

Amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer de 
mama en el marc de la cursa Pink Run Mir prevista el 22 d’octu-
bre, l’entitat Sin teta hay paraíso organitza el 29 de setembre una 
festa solidària a la discoteca Kactus de Montcada (23h). L’entrada 
costa 10 euros i inclou una consumició. Part de la recaptació es 
destinarà a l’associació local. Entre els assistents se sortejaran di-
versos regals com una escapada de cap de setmana per a dues 
persones i una cata de vins | SA

PINK RUN MIR
Festa solidària de ‘Sin teta’ a la discoteca Kactus

El programa ‘La Muntanyeta 
Viu!’, coordinat des de la Regi-
doria de Serveis Socials, inicia-
rà el 18 de setembre una nova 
temporada. El projecte, gestionat 
per l’empresa Iniciatives i Progra-
mes, ofereix a infants i joves de 
12 a 20 anys un espai per desen-
volupar les seves inquietuds. Les 

activitats són gratuïtes i es fan 
de dilluns a divendres, en hora-
ri extraescolar, a diferents espais 
de Can Sant Joan. “El calendari 
d’activitats s’elabora a partir 
de les propostes dels partici-
pants i és molt variat, ja que 
es fan tallers, esports i sortides, 
entre d’altres”, ha explicat la 
responsable del projecte, Trini-

dad Llamas, qui ha comentat que 
l’objectiu és treballar les relacions 
socials i valors com la solidaritat 
i l’amistat. Les persones interes-
sades a participar es poden posar 

en contacte presencialment amb 
els educadors socials de ‘La Mun-
tanyeta Viu!’, que es troben a la 
primera planta de l’Espai Kursal, 
o bé a través del correu electrònic 

lamuntanyetacsj@gmail.com o del te-
lèfon 677 010 892. La Muntanye-
ta Viu! és una iniciativa que va 
néixer en el marc del Pla de Barris 
d’aquest sector de Can Sant Joan.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els joves del programa ‘La Muntanyeta Viu!’ van fer l’any passat un taller de grafi ti a l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan
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‘VACANCES EN PAU’

Els infants sahrauís tornen a casa 
després d’un estiu ple d’emocions
Les famílies locals d’acollida fan una valoració molt positiva de l’experiència

Saleh Selma, Naha Brahim i 
Luha Bachir, tots tres de 10 
anys, van tornar a principi de 
setembre amb les seves famílies 
als campaments de refugiats de 
Tinduf, al desert algerià, després 
de passar un estiu ple d’emocions 
en el marc del projecte Vacances 
en pau que promou l’Associació 
Catalana d’Amics amb el Poble 
Sahrauí (ACAPS) amb el suport 
d’entitats i ajuntaments. Montca-
da i Reixac ha comptat enguany 
amb la participació de tres famíli-
es, que durant els mesos de juliol 
i agost han acollit els infants sah-
rauís. El projecte s’ha pogut recu-
perat aquest any al municipi grà-
cies a la implicació del consistori i 
l’entitat Montcada Solidària, que 
s’han compromés a donar conti-
nuïtat a la iniciativa, i el suport 
de l’ACAPS Sant Cugat, que ha 
estat l’entitat de referència per a 
les famílies montcadenques.

Valoracions. “És una experièn-
cia molt recomanable per a 
tothom i ens agradaria poder 
acollir un altre infant l’any vi-
nent”, asseguren Carles Vilalta 
i Anna Riera, que han acollit la 
nena Luha Bachir. Era la prime-
ra vegada que sortia dels campa-
ments de refugiats i, segons co-
menta la parella, ha descobert un 
univers totalment nou per a ella 
com la platja, el mar i les munta-
nyes. “És increïble la capacitat 
d’aprenentatge dels infants”, 
ha dit Vilalta, qui anima d’altres 
famílies del municipi a participar 
en la iniciativa “perquè t’adones 
de l’important que és per a la 
canalla passar l’estiu amb les 
famílies d’acollida i no haver 
de patir les dures condicions 
del desert”.
Per a Albert Garcia i Laia Her-
nández, que han acollit Saleh, 
l’experiència ha estat molt inten-
sa i positiva. “És un aprenentat-

ge per a tothom, una experièn-
cia que no oblidarem mai a la 
vida”, ha explicat Hernández, 
qui no descarta repetir la inicia-
tiva l’any vinent.
D’altra banda, Patrícia Pellicer 
i el seus pares, Antonia Repiso 
i Jaume Pellicer, que han acollit 
Naha Brahim,  també s’han mos-
trat molt satisfets de la seva par-
ticipació al projecte Vacances en 
pau. “Ha estat una experiència 
molt gratifi cant i positiva tant 
per a la nena com per a nosal-
tres. Es creen uns lligams afec-
tius molt forts”, ha manifestat 
Patrícia. 
Després de l’experiència viscuda, 
les tres famílies montcadenques 
han expressat el seu desig de 
conèixer personalment la reali-
tat dels campaments de Tinduf i 
participar en alguna de les cara-
vanes per la pau que organitzen 
regularment les entitats d’ajut al 
poble sahaurí.

Sílvia Alquézar | Redacció

Luha Bachir, acollida per la parella Carles Vilalta i Anna Riera, ha gaudit al màxim de les colònies solidàries que ha passat a Catalunya
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L’11 de setembre vam celebrar la Diada sacsejats encara per 
una gravíssima crisi econòmica, social, nacional, democràtica 
i enmig de la crisi migratòria més greu a Europa des de la Se-
gona Guerra Mundial, en què centenars de milers de persones 
fugen de la fam i la guerra per demanar asil a Europa. També 
encara colpits pels terribles atemptats del passat 17 d’agost a Barcelona i Cambrils. Volem mos-
trar la nostra solidaritat amb les famílies i amistats de les víctimes de les persones ferides, així com 
reconèixer als diferents serveis públics de seguretat i d’emergències per la seva magnífi ca actua-
ció. És només des de la unitat i des dels valors de la pau, la solidaritat i el respecte a la diversitat 
com hem de continuar treballant per crear vida, esperança i un món millor.
La Diada és un dia que recorda a la ciutadania que els drets i les llibertats es guanyen quotidia-
nament, que no s’han de donar per guanyades. L’encaix de Catalunya a l’Estat és qüestionat per 
la majoria de la ciutadania, una majoria molt àmplia i diversa. Una majoria social que rebutja el 
procés de recentralització del govern de l’Estat, els atacs contra la llengua i la cultura catalana, 
així com l’actual marc autonòmic. No podem oblidar el relat que explica perquè ens trobem en 
aquesta situació i perquè s’ha format aquesta àmplia majoria ciutadana. Des de l’elaboració del 
nou Estatut d’Autonomia al 2006, ple d’entrebancs i incomprensions i, posteriorment, la Sen-
tència del Tribunal Constitucional al 2010, hem viscut mobilitzacions ciutadanes de rebuig al 
bloqueig de les aspiracions legítimes de recuperar les regnes del nostre futur com a societat i com 
a país. I aquest bloqueig continua plenament vigent avui, impulsat per un govern de l’Estat que 
ha apostat exclusivament per la passivitat i la via judicial com a resposta a un problema polític. I 
només des de la política es pot respondre a les aspiracions de la societat catalana.
Estem en un moment molt complicat, amb un debat polític i social de màxima intensitat, que hem 
de saber gestionar amb la saviesa i el cap fred, pensant en el futur i en el benestar de la ciutadania. 
Hem de continuar promovent i enfortint aquells espais de trobada que busquen la suma d’allò divers 
i comparteixen un objectiu comú, perquè som més fortes quan hi som totes. Som més fortes quan 
sumem i no dividim.

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. 

La Diada

Óscar Gil

El PSC de Montcada, com tots els i les socialistes catalans hem 
volgut aprofi tar la Diada Nacional per reiterar que l’encaix de 
Catalunya amb la resta d’Espanya té solució. És possible de-
fensar els drets de Catalunya en una Espanya democràtica i 
respectuosa amb la diversitat nacional. Els problemes són reals 
i són de fons. Sabem que és possible, però no fàcil. Cal que es produeixi un canvi d’actitud i, 
fi ns i tot, de llenguatge per part de tots. Hem de tornar al respecte de la llei i al llenguatge de la 
negociació i del pacte. Nosaltres, socialistes catalans, volem ajudar a construir aquesta solució. 
Per això, davant l’atmosfera de tensió propiciada per la fugida endavant dels uns i la incapacitat 
de proposar solucions dels altres, diem que aquest ambient de confrontació no ens porta enlloc, 
que s’han d’impulsar negociacions entre els dos governs sobre les qüestions concretes més ur-
gents relacionades amb la dotació d’infraestructures, el fi nançament de la Generalitat i el respecte 
a les competències en matèria, entre d’altres, de llengua, cultura i sistema de fi nançament de 
l’autogovern. Que s’ha de plantejar al Congrés dels Diputats l’obertura del debat sobre la reforma 
constitucional que necessita Espanya i construir, a Catalunya, un acord bàsic entre els diversos 
sectors polítics, socials i econòmics, que permeti desbloquejar la situació i reprendre el camí del 
pacte que tants bons resultats ha donat històricament a la societat catalana.
Perquè la Diada Nacional, l’11 de setembre, és un símbol: el de la unitat del poble de Catalunya, 
siguin quins siguin els seus ideals i les seves opinions polítiques, al voltant dels anhels col·lectius 
de justícia, de llibertat i d’autogovern. La Diada constitueix la representació de tot allò que ens 
uneix, per damunt de les lògiques discrepàncies d’una societat plural i democràtica. Volem 
que la Diada –com la senyera– segueixin sent els símbols d’aquesta unitat civil que les nostres 
institucions d’autogovern han de preservar amb cura i tenacitat.
Però, lamentablement, per alguns altres el procés està per davant de tot. I aquests han optat per 
la via de la il·legalitat, la confrontació directa, la conculcació de drets democràtics i la posada en 
risc de les nostres garanties; davant un nyap, una pantomima, que volen anomenar referèndum, 
i s’han volgut apropiar, a més, la celebració que a tothom ens representa.

No volem canviar els nostres símbols

M. Carmen Porro

Aquesta setmana hem viscut de nou la gran manifesta-
ció de la Diada Nacional de Catalunya. Un any més, mi-
lers i milers de persones, fi ns a més d’un milió d’arreu 
del nostre país han sortit al carrer d’una forma pacífi ca, 
cívica, festiva, plena d’il·lusió i reivindicativa per recla-
mar ser un país lliure dins d’Europa.
Molta gent de Montcada, com fa ja més de 6 anys, es va desplaçar fi ns a Barcelona per 
participar d’aquesta gran manifestació, però aquest any hi havia una gran diferència i era 
el convenciment i la determinació que dintre de pocs dies podrem realitzar el Referèndum. 
I Montcada, com no podia ser d’un altre manera, també tindrà les urnes en els espais 
electorals de sempre per poder participar lliurement del Referèndum.
El 9N ja ho vàrem fer, vàrem omplir escoles i urnes de vots, i ara l’1-O també ho hem de 
tornar a fer, omplir les urnes de llibertat i democràcia. 
Hi ha gent que ha treballat molt i des de fa molts anys per aconseguir que arribi aquest 
moment decisiu per al nostre país, però avui encara no ho tenim tot fet, encara no és el 
moment d’enyorança, encara ens queden uns últims dies per dialogar, per convèncer, per 
argumentar i per fer que el màxim de gent expressi lliurement el seu vot i sentiment.
Com deia, ens queden ja molts pocs dies i a Montcada tothom anirà realitzant diferents 
actuacions pel municipi. Aquí tothom té cabuda i tothom està convidat a sumar els seus 
esforços i refl exions per tal de poder guanyar amb prou rotunditat i fer que el nostre país 
esdevingui un República Catalana lliure i sobirana dins d’Europa.  
Ara, gràcies a tots vosaltres el dia 1O hi haurà Referèndum, però ara, i fi ns a aquest dia, 
sortim al carrer a convèncer i participar en el Referèndum. Per què a Montcada també hi 
haurà Referèndum.

Votarem

Joan Carles Paredes

Des de l’inici de la nostra formació, Podem, tant a la direcció 
nacional, com a Catalunya i a Montcada, hem reivindicat i 
defensat que el poble català tingui dret a decidir i a expressar 
la seva opinió sobre el seu futur. Tots els catalans i catalanes 
tenim dret a votar en un espai lliure, legal i amb les garanties 
pròpies de qualsevol votant en unes eleccions democràtiques.
En Podem i en Círculo Montcada sempre hem estat convençuts que l’única postura raonable que podem 
prendre és la de legitimar la manifestació política de l’1 d’octubre a Catalunya. No és el referèndum 
que haguéssim desitjat, però entenem que com a partit plenament democràtic no podem permetre 
que el govern espanyol segueixi vetant la llibertat d’expressió i el dret democràtic del poble català.
Respecte el posicionament que Podem (a Catalunya) prendrà sobre l’1-O, hem d’esperar als 
resultats de la propera consulta dels dies 15 al 18 de setembre en la qual tots els inscrits i ins-
crites votarem SÍ o NO a la següent pregunta: “Creus que Podem Catalunya ha de cridar a la 
participació i a la mobilització ciutadana el proper 1-O?”.
No serà fi ns al dia 19, quan sapiguem què n’opinen les nostres bases, que ens posicionarem a 
favor o en contra de cridar a la participació i a la mobilització ciutadana. De manera que lamen-
tem profundament que hi hagi persones que, responent al seu individualisme i als seus propis 
interessos personals, duguin temps fent campanya i prenent decisions sense haver escoltat la 
veu dels nostres inscrits i inscrites. A Podem Montcada i Círculo complim tots els acords i pro-
meses que vam fer abans d’arribar al govern. Tenim un acord d’investidura que hem complert, 
defensem el lliure dret a vot dels catalans i catalanes, com vam dir des del primer moment i no 
prenem decisions ni fem declaracions o comunicats sense haver consultat les bases i sense 
seguir la directriu de la majoria, tant per l’1-O com per les decisions pròpies a nivell municipal. 
Som una agrupació nova en el panorama polític, però ens enorgulleix mantenir-nos, un cop 
més, fi dels als nostres principis. Desitgem que el proper 1 d’octubre el poble català tingui la 
possibilitat de decidir sobre el seu futur, però sense por i amb total llibertat democràtica.

Pel dret a decidir

Mar Sempere

Opinió
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

La ciutadania de Montcada i Reixac podrà exercir el seu 
dret a vot en llibertat i amb garanties en el referèndum 
d’autodeterminació convocat per la Generalitat el proper 
1 d’octubre. Amb Esquerra Republicana en el govern mu-
nicipal, i tal i com quedà recollit en l’acord d’investidura 
signat amb els companys de govern, es reconeix al poble català com a subjecte polític i jurídic, 
amb la sobirania democràtica necessària per fer efectiu l’exercici del dret a decidir, per poder 
escollir el nostre futur polític amb llibertat i sense límits. Estem donant compliment al compro-
mís pel que hem treballat des de sempre: posar el nostre futur polític dels catalans en mans 
de la ciutadania.
Això no només va d’independència. S’està posant en joc el dret a decidir de tots els ciutadans, 
s’està posant en perill la democràcia. De nou en la darrera Diada s’ha deixat una cosa molt 
clara: la gent està disposada a sortir al carrer. Una mobilització d’un volum que mai no s’ha 
vist a Europa. 
Tenim a punt la resposta democràtica davant un Estat immobilista que nega recursos al benes-
tar de les persones i que els deixa en mans de l’elit que construeix AVEs, o Castors o operadores 
de telefonia o grans companyies elèctriques que actuen amb la prepotència de nous senyors 
feudals, on una minoria política immobilista imposa les decisions que ens corresponen a tots. 
L’1 d’octubre és la resposta democràtica gestada des de baix, en defensa de la llibertat, la 
dignitat i la justícia. 
Volem una República catalana on les lleis contra de la pobresa energètica, la llei d’impostos als 
habitatges buits, la llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, la llei de creació d’impostos a la 
producció d’energia nuclear o la llei d’acollida no puguin ser suspeses pel Tribunal Constitucio-
nal. Davant d’aquest estat que bloqueja i no ens permet progressar només hi cap una resposta 
les urnes, el referèndum i l’1 d’octubre. 

A Montcada, l’1 d’octubre votarem

El 8 de septiembre, la alcaldesa de Montcada i Reixac ha 
cometido, a buen seguro, el error más grave que pueda 
cometer un cargo público. La señora Laura Campos ce-
dió a las presiones de ERC y para salvar (de momento) su 
puesto de alcaldesa mostró su apoyo a la consulta ilegal 
del próximo 1 de octubre.
Dicha consulta es más propia de un catálogo de Ikea, las papeletas son imprimibles desde 
casa y las urnas parece ser que también serán desplegables. Lo dicho, propio de un catálo-
go de Ikea, más que de algo serio y ajustado a ley.
Pues bien, la alcaldesa que debería ser de todos los montcadenses decidió saltarse la ley, 
así tal cual, y ahora, por supuesto, les exigirá a todos ustedes que paguen su IBI cuando 
toca, que paguen sus multas de tráfi co cuando toca, que no se salten los semáforos en 
rojo... y a los cargos públicos nos pedirá que acatemos las normas marcadas en los plenos 
(por ejemplo).
La señora Campos, según parece, es la que decide qué leyes se acatan y cuáles no, así tal 
cual, porque ella lo vale. Sinceramente alcaldesa, ha patinado usted, y de forma grave. Ya 
se lo hemos dicho, pero se lo reitero, Cs no dará ni el más mínimo apoyo a este gobierno que 
se pone del lado de los que quieren saltarse la ley, de esta parte del gobierno que quieren ser 
los ‘tontos útiles’ de los secesionistas. 
Usted ha dinamitado todos los puentes y solo usted será la responsable de la ingobernabi-
lidad de Montcada i Reixac.
Por cierto, me hubiera gustado contar con su preocupación y condena al ataque sufrido 
por nuestra sede el 9 de septiembre, pero no ha tenido ni siquiera la decencia de ponerse 
en contacto con Cs para condenar dicho ataque y mostrar su apoyo. Por sus hechos la 
conoceréis, señora Campos.

Laura Campos, fuera de la ley

Fernando Almansa

Estos días estamos asistiendo al mayor de los esperpentos 
políticos que un ser humano puede imaginar. Por desgracia 
ciertos personajes están dispuestos a saltarse las leyes y, por 
tanto, la democracia, a cualquier precio y hacer todas las 
trampas posibles para cargarse nuestra convivencia y nuestro 
estado de derecho. Estos independentistas han tenido la poca 
vergüenza de acudir al Sr. Otegi para pedirle su apoyo: no para que pida perdón por los mu-
ertos en los atentados de Hipercor y de Vic, sino para invitarlo a la triste fi esta de la estelada. 
Hay que ser inmoral y mezquino para caer tan bajo! Pero claro, estamos hablando del Govern 
de la Generalitat que de un plumazo y al más puro estilo Nicolás Maduro, se ha dedicado a 
despreciar al Consell de Garanties Estatutàries, al informe del Lletrat Major y del Secretari Ge-
neral del Parlament, a incumplir y violar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía 
de Catalunya, a impedir a la oposición participar en el debate de una ley claramente ilegal... 
Aunque ciertamente todas estas barbaridades no les pueden ni les van a salir gratis. 
Según se acerca la fecha del 1 de octubre, es cada vez más evidente que no habrá referén-
dum, y ellos lo saben. El teatro que puedan montar no pasará de una butifarrada de domingo 
que no servirá para nada más. Bueno sí, para que en el extranjero se continúen riendo durante 
una buena temporada. Tanto es así, que en estos momentos la acción estratégica, logística e 
intelectual de los separatistas consiste en buscar un buen escondite para las urnas de cartón 
y pedir a los votantes que se impriman las papeletas en casa, para intentar esquivar a la justi-
cia. ¡Vaya nivel! Y en Montcada nos encontramos con que la alcaldesa dice haber ordenado la 
apertura de los colegios el próximo 1-O. Dice, porque no ha fi rmado nada, porque no se debe 
atrever a poner en riesgo su cargo y su sueldo. El PP le hemos advertido de que ceder espacios 
atentaría contra la legalidad y signifi caría incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. 
Espero que no ponga en riesgo a todos los funcionarios de Ayuntamiento de Montcada en un 
ataque de insensatez. Que todo el mundo tenga claro que no habrá ningún referéndum el 1 
de octubre.

No mientan más: no habrá ningún referéndum

Eva García

D’aquí a l’1- O encarem un dels reptes més importants dels últims 40 anys. 
Per primera vegada en 300 anys hem decidit recuperar la sobirania i ho 
farem mitjançant la democràcia i l’exercici del dret a l’autodeterminació.
Ja estem veient aquests dies que aquest repte, aquesta revolució, que cadas-
cú ho anomeni com bonament li plagui, no serà fàcil: els últims dies hem vist a 
la Guardia Civil registrant impremtes o mitjans de comunicació, o les ja habituals prohibicions del 
Tribunal Constitucional. La involució democràtica de l’estat espanyol és imparable, estan embogits 
en la seva deriva autoritària i antidemocràtica, estan afl orant tots els tics franquistes d’un estat que 
no va fer net durant la transició, i els mateixos franquistes que cantaven el Cara al Sol van continuar 
copant les més altes instàncies de l’estat en democràcia. El tot o res. Volem el referèndum. Desobeïm 
perquè si no no guanyarem. Ells tenen un estat, nosaltres la determinació i la gent. Perquè si per-
dem, tot el pes de la venjança caurà sobre la societat catalana siguin o no siguin independentistes.
Davant de la por; la il·lusió. 
Tenim la determinació de fer un referèndum, ja sabem que no serà el referèndum que ens agra-
daria però no perquè nosaltres ho haguem volgut –com alguns malintencionadament ens volen 
fer creure–, obviar que l’Estat espanyol el vol impedir, sigui com sigui  no ho fa fàcil precisament.
Com no podia ser d’una altra manera a Montcada i Reixac s’obriran les escoles amb normalitat; 
en cas contrari el frau del govern municipal hagués estat imperdonable. Formarem part com 
a poble, de la normalitat democràtica com en el 95% dels municipis catalans i ho celebrem.
Des de la CUP Montcada i Reixac mirem al futur i volem el referèndum perquè participar vol dir 
prendre partit, tenim l’oportunitat de construir un nou estat modern i social, trencant fi nalment 
amb el franquisme i la monarquia imposada pel franquisme. Tenim l’oportunitat de crear un estat 
que garanteixi el dret a la salut, a l’acollida de persones migrades, a tenir un sostre, a la igualtat 
de drets, a una feina digna, a estimar la terra, i a poder-ho decidir tot. Ningú garanteix poder fer 
efectives totes aquestes prerrogatives, però poder tenir l’oportunitat d’intentar-ho és molt més del 
que podem aconseguir a l’estat espanyol.

Referèndum sí o sí

Jordi Sánchez

Opinió
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Policía de proximidad
Como viene siendo habitual y sin que 
las autoridades locales tomen cartas 
en el asunto, la calle Doctor Buxó es 
un auténtico caos en las horas de en-
trada y salida del colegio Reixac. Si 
bien es cierto que la calle tiene la par-
ticularidad de no tener salida, la pre-
sencia policial para resolver la pro-
blemàtica es nula. Esto hace que los 
vecinos que disponemos de un vado 
para la entrada y salida de nuestros 
coches particulares nos veamos inva-
didos diariamente por vehículos que 
estacionan frente a nuestro domicilio 
y en muchas ocasiones abandonan el 
lugar.
El pasado 7 de junio sobre las 08:45h 
me encontré de nuevo con la proble-
mática comentada anteriormente. El 
motivo de la salida de mi vehículo fue 
urgente ya que por motivos persona-
les me tuve que desplazar al hospital. 
Viendo que había un vehículo estacio-
nado en el vado decidí llamar a la  Po-
licia Local.  Al cabo de unos minutos 
se personó el agente de proximidad y, 
de forma ‘milagrosa’, apareció la pro-
pietaria/conductora. Me dirigí al agen-
te de proximidad para informarle de la 
problemática diaria que tenemos los 
vecinos de la calle y sin mediar pala-
bra y de forma literal me contestó: ̈ Ca-
ballero, en Montcada hay 3000 vados 
y yo no voy a hacer de centinela en 
su vado.  Este es el problema de vivir 
en una calle con un colegio¨.  Podía 
esperar muchas respuestas pero esa, 
ciertamente, no me la esperaba de un 
agente de policia de proximidad. Y, 
acto seguido, ofreció a la conductora 
la posibilidad de estacionar su vehícu-
lo en el vado de mi vecino dando por 
solucionado el problema.
Cabe recordar que la Unidad de Proxi-
midad de la Policia Local entró en fun-

cionamiento el noviembre del 2009. El 
servicio nació con el objetivo de mejo-
rar el servicio ofrecido a la ciudadanía 
y adaptarlo a las nuevas necesidades 
del municipio, potenciando el acerca-
miento a las personas y la participa-
ción ciudadana y de las entidades. Es 
una auténtica vergüenza el servicio 
ofrecido por el agente ya que no se 
ajusta en ningún caso a la visión cer-
cana de la policia de proximidad hacia 
los ciudadanos. Si el problema, como 
citaba el agente en cuestión, es ̈ vivir en 
la calle de un colegio y disponer de un 
vado¨ cuando el Ayuntamiento me co-
bre el próximo recibo le recordaré que, 
más que de un vado, dispongo de una 
zona de carga y descarga de pasajeros.

D.L.M.
Montcada

Un barrio de ‘mierda’
Esa es la impresión que te llevas 
de Mas Duran cuando caminas por 
cualquiera de sus calles. Todas es-
tán llenas de excrementos de perro y 
es prácticamente imposible caminar 
con la cabeza levantada para no pisar 
alguna. No hay un árbol que no esté 
rodeado de más cagadas y el parc de 
la Llacuna es directamente un mega 
pipican donde no se puede ni pasear. 
El colmo son los parques infantiles 
donde también te encuentras los 
mismos regalos y donde rápidamen-
te te invitan a marchar a casa. Una 
situación lamentable y asquerosa 
que supera los límites de la vergüen-
za ajena.Y lo peor de todo es que el 
Ayuntamiento no hace absolutamen-
te nada por solucionar este serio pro-
blema. Es un pasotismo absoluto que 
uno corrobora día tras día.
Colocar cuatro carteles de una su-
puesta campaña y esperar que 
todo cambie es una actitud muy 

ilusa y despreocupada. Prime-
ro, deberían ser más responsa-
bles y mantener las calles limpias 
y decentes, pues es su obligación. 
Y segundo, deberían tomar medidas 
serias hacia los que hacen que ten-
gamos un barrio tan asqueroso, pues 
es un tema que se les ha ido de las 
manos totalmente. Mientras no sea 
así, seguiremos viviendo en un barrio 
de mierda.

Alberto Bueno
Mas Duran 

Vols cantar a la Coral?
Per tal de augmentar el nombre dels 
seus membres, la Coral Mare de Déu 
del Turó convida a totes les persones 
que puguin estar interessades a fer-
se membres del nostre grup, a pre-
sentar-se a les audicions de noves 

veus que tenim programades pels 
dies 19 i 26 de setembre, a les 20h, 
a la seu de la Coral (plaça de l’Esglé-
sia, 1). Participar en la nostra Coral 
implica conviure amb un grup de 
persones que, com vosaltres, també 
gaudeixen cantant, fent intercanvis 
amb altres corals de tot l’estat i també 
de l’estranger. Per a participar-hi, els 
candidats han de tenir 16 anys com 
a mínim. No és obligatori tenir conei-
xements bàsics musicals, però seria 
desitjable.
Assagem tots els dimarts al vespre 
de 21’30 a 23’30h. Vine i porta els 
teus amics!, t’ho agrairan. Per a infor-
mació addicional podeu contactar a 
través del correu coralmdt2016@hot-
mail.com o bé al telèfon 627 071 600.

Josep Capella
Coral Mare de Déu del Turó

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
1 d’octubre
Comença un nou curs polític 
en un marc d’absoluta incer-
tesa. Desconeixem quina serà 
l’evolució de la principal no-
tícia amb què obrim aquesta 
edició. A data d’avui, sabem 
que el govern municipal està 
complint amb el full de ruta 
que va establir quan va signar 
el pacte d’investidura i els tres 
grups municipals que formen 
part de l’executiu –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– es van com-
prometre que, en cas de la 
convocatòria del referèndum, 
aplicarien les mesures que 
dictessin les institucions ca-
talanes. Per aquest motiu, no 
posarà impediments a què la 
Generalitat instal·li les urnes 
als espais habituals. La resta 
de partits que aposten per la 
independència donen suport 
a una decisió que, contrària-
ment, ha estat durament cri-
ticada per les formacions que 
qualifi quen la votació d’‘il-
legal’ i que adverteixen sobre 
les conseqüències d’incomplir 
la resolució del Tribunal Cons-
titucional. Polítics, Mossos i 
Policies Locals estan avisats 
que tothom que col·labori 
amb el referèndum haurà de 
donar comptes a la justícia, 
fi ns i tot per la via penal. 
L’advertiment també ha arri-
bat als mitjans. De moment, 
perquè no emetin cap anunci 
electoral. Ens preocupa, però, 
que això vagi més enllà. Com 
a periodistes, confi em que no 
es coarti la llibertat de prem-
sa i que poguem seguir in-
formant sobre el que passi al 
nostre municipi com hem fet 
sempre, des del respecte a to-
tes les opcions polítiques.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 29 de setembre

Brutícia al voltant de l’estació de Manresa

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat

A l’estació de Montcada–Man-
resa, direcció Barcelona, hi ha 
una mena d’espai-passadís de 
poc més d’un metre d’ampla-
da, entre l’andana i les viven-
des que tenen entrada per la 
Carretera Vella, que  és molt 
fàcil de saltar-hi i poder entrar 
directament pel balcó o fi nes-
tres sobretot del primer bloc. 
Això seria un problema pels 
veïns, però és que aquest espai 
està ple d’escombraries, troncs 
i bastant brossa de fullaraca 
seca, fàcil de poder-se incen-
diar... No sé si aquest espai 
correspon a Rodalies, i/o als 
veïns o bé a l’Ajuntament, però 
crec que s’hauria de prevenir 
i fer la gestió a qui correspon-
gués. Tampoc entenc que els 

veïns, que són els més afectats, 
no s’hagin ‘bellugat’. A veure si 
aquesta imatge i l’escrit poden 
alertar als seus responsables.
E.R. Montcada
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15 l divendres
Visita. Gabriel Rufi án i Teresa Jordà, di-

putats d’ERC al Congrès. Hora: 11.30h. 

Lloc: Cruïlla del Soterrament.

Inauguració. Festa Major de Can Cuiàs, 

amb una cercavila. Hora: 18h (veure la 

resta d’actes a la pàgina 26).

16 l dissabte
Acte polític. ‘Sí vol dir prendre partit’, 

amb el regidor Josep Galván i la dipu-

tada Mireia Vehí, de la CUP, i l’activista 

Manolo Zapatero. Hora: 19h. Lloc: Pla-

ça de l’Església.

17 l diumenge
Medi Ambient. Taller Biosòs de la Juga-

teca Ambiental. Hora: 11h. Lloc: Parc 

de les Aigües de Montcada i Reixac. 

Activitat gratuïta.

18 l dilluns
Activitat familiar. ‘Canta’m un conte’. 

Hora: 17h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Acte polític. Alba Vergés, diputada de 

JxSí i Secretària de Salut i Benestar 

d’ERC Hora: 19h. Lloc. Local d’ERC 

(Major, 37).

20 l dimecres
Activitat familiar. ‘Contes a Cau d’orella’. 

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Acte polític. Trobada de l’ANC i partida-

ris del Sí. Hora: 19.30h. Lloc: Plaça de 

l’Església.

21 l dijous
Assemblea. De la Favmir sobre la sani-

tat pública. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 

Vila.

Inauguració. Fotografi es de Montcada i 

Reixac dels anys setanta, vuitanta i no-

ranta de Santi Romero. Hora: 19.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

22 l divendres
Jornada. De donacions de sang. Hora: 

De 16 a 21h. Lloc: Casa de la Vila. Orga-

nitza: Banc de Sang i Teixits.

27 l dimecres
Hora del conte. ‘Benvingut a casa, 
Hache’ ,  a càrrec d’Alícia Molina. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda

Xerrada. ‘Les pensions a Catalunya’, a 
càrrec de Miquel Vinyals, president del 
Col·legi d’Actuaris de Catalunya. Hora: 
19.45h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: 
Cercle Cultural.

28 l dijous
Política. Ple municipal de setembre. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

29 l divendres
Cinema. Projecció del documental 
‘Every day Rebellion’, de Riahi Brothers. 
Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can Tauler 
(acte inclós al Dia Internacional de la 
Pau)

Hora del conte. ‘Contes posats de cap 
per avall’, a càrrec de Clara Gavaldà. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Inauguració. ‘Controles?’, mostra sobre 
prevenció de drogodependències entre 
els joves. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

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

15 16 17

22 23 2419 20 2118
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

V.Nieto

J.Relat Rivas DuranV.Nieto

27 2928

J.Relat J.Relat

30 1

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

25 26
J.Vila C.Pardo C.Pardo

29 DE SETEMBRE, 17H
ESPAI JOVE CAN TAULER

CLUB CINEMA JOVEAgenda
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‘Every day rebellion. El arte del cambio’
Dia Internacional de la Pau

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

‘CONTROLES?’

Prevenció de 
drogodependències
Fins al 23 de juny

EXPOSICIÓ
D’ASLAND 
A LAFARGE, 
CENT ANYS DE 
CIMENT
Fins al 15 d’octubre

EXPOSICIÓ
Fotografi es 
de Montcada 
Santi Romero

21 de setembre, 19.30h
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CURSOS I TALLERS MUNICIPALS
Les inscripcions a l’oferta de la nova temporada 
es poden fer fi ns al 29 de setembre

Des que es van posar a la venda, 
a principi de setembre, ja s’han 
venut més de 300 entrades dels 
diferents espectacles de la nova 
temporada i una trentena d’abo-
naments al preu de 45 euros per 
veure quatre de les propostes. En-
guany la programació de les sales 
montcadenques, la professional i 
l’amateur, es presentarà per pri-
mera vegada en una gala conjunta 
–en anys anteriors només es feia 
la presentació de la mostra teatre 
Montcada a Escena protagonit-
zada per grups locals. Durant la 
gala també es lliuraran els Premis 
Dalmau de Teatre, un dels quals 
s’escull per votació popular (veure 
requadre).

Propostes. Juan Gómez ‘Chicue-
lo’ –un dels guitarristes més 
rellevants del panorama actual 
del fl amenc– i el pianista Marco 
Mezquida obriran el calendari el 
7 d’octubre al Teatre Municipal 
amb ‘Chicuelo-Mezquida’, una 
fusió de jazz i fl amenc coproduï-
da pel prestigiós Taller de Músics 
i Fira Mediterrània de Manresa. 
‘Muñeca de porcelana’, amb José 
Sacristán i Javier Godino, es po-
drà veure el 28 d’octubre al Teatre 
Municipal. Es tracta d’un muntat-
ge que refl exiona sobre les elits i 
el poder i suposa una oportunitat 
única de veure un dels actors més 
importants del teatre i del cinema 

espanyol dels últims 50 anys. El 
4 de novembre, l’Auditori Muni-
cipal (19h) acollirà un concert de 
música clàssica, ‘Danzas de fu-
ego’, amb Duarte i Salazar Duo. 
El dia 12, el Kursaal rebrà un any 
més el Cor Gospel Gràcia, que 
oferirà el concert solidari amb els 
drets humans. Un altre plat fort 
és el monòleg ‘#quenonosfrun-
janlafi esta’, de l’hu mo  rista David 
Guapo. Serà el 24 de novembre, 
al Teatre Municipal. La fi  de tem-
porada arribarà el 30 de desem-
bre al Teatre Municipal, que aco-
llirà el concert de Nadal a càrrec 
de l’Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat titulat ‘Festival de valsos i 
danses 2017-2018’. El públic fami-
liar podrà gaudir de dos especta-
cles: ‘Aquarel·la’, de la companyia 
Fes-t’ho com vulguis (8 d’octubre, 
Kursaal), un muntatge visual que 
juga amb els colors, la llum, els 
sons i la paraula; i ‘Martina i el 
bosc de paper’,  del grup L’Hor-
ta Teatre’ (12 d’octubre, Tea tre 
Municipal), amb unes originals 
titelles. 

Mostra teatral. L’onzena edició de 
Montcada a Escena arrencarà el 8 
d’octubre amb l’estrena de ‘La paz 
perpetua’, de Dèria Teatre, a l’Au-
ditori Municipal. La Jove Finestra 
Estràbica representarà ‘Il Grande 
Canovaccio’, obra inspirada en la 
comèdia de l’art (22 d’octubre, 
Kursaal); el Taller de Tea tre re-

presentarà ‘Seqüències’, (29 d’oc-
tubre, Kursaal);  Tea troia’t estre-
narà ‘Revolta de bruixes (5 de 
novembre, Teatre Municipal); El 
Trapecio, ‘Amor de don Perlim-
plín con Belisa en su jardín’ (26 
de novembre, Kursaal); Tea345 
tornarà a representar ‘Yerma’ (2 
de desembre, Teatre Municipal); 
Teatrac estrenarà la comèdia 
‘Ceba’ (16 de desembre, Kursaal) 
i Sayuc, ‘Más allá del oeste’ (13 de 
gener, Kursaal). Tancarà el cicle 
l’Aula de Teatre els dies 20 i 21 
de gener al Teatre Municipal amb 
l’obra col·lectiva ‘El somni’.

Laura Grau | Redacció

La programació de la nova temporada 
es presenta en una gala el 29 de setembre
Chicuelo, José Sacristán i David Guapo són algunes de la propostes que conviuran amb els muntatges de Montcada a Escena

ESPECTACLES

Chicuelo & Mezquida obriran la programació de la nova temporada
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Oberta la votació al millor espectacle
Els espectadors habituals de les 
sales montcadenques han re-
but a casa seva una butlleta per 
poder votar el que considerin el 
millor espectacle professional 
de la temporada passada. A di-
ferència d’anteriors edicions, no 
només es podran votar obres de 
teatre sinó també els concerts. 
Aquest canvi suposa que el pú-
blic tindrà 18 opcions diferents, 
entre les quals hi ha una gran 
diversitat de disciplines i for-

mats. Les butlletes també es 
poden trobar a la taquilla de 
l’Auditori Municipal. Entre tots 
els participants a la votació se 
sortejaran dos vals amb dues 
entrades gratuïtes cadascun 
per a qualsevol dels espectacles 
de la nova temporada. La pro-
posta més votada rebrà el Pre-
mi Dalmau al millor espectacle 
professional de la temporada 
2016-2017. El període per votar 
fi nalitzarà el 22 de setembre | LG

David Guapo s’ha convertit en un xouman de gran projecció

D
R
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Més de 5.000 fotografi es inte-
gren el fons fotogràfi c que San-
ti Romero (Montcada i Reixac, 
1959)) i la seva família han cedit 
a Montcada Comunicació, el de-
partament municipal que gesti-
ona La Veu, laveu.cat i Montcada 
Ràdio. Les imatges refl ecteixen 
l’evolució urbanística, social i 
cultural del municipi des de fi nal 
dels setanta, quan va començar a 
treballar per a La Veu –en la seva 
primera etapa– fi ns als noranta. 
El fons també inclou abundant 
material de la seva faceta com a 
fotògraf de diferents publicacions 
de partits d’esquerres i sindicats 
com Treball, del PSUC, Avant, del 
PCC i Lluita obrera, de CCOO.

Valor històric. La gerent de Mont-
cada Comunicació, Pilar Abián, 
ha agraït a Romero i a la seva 
família la cessió del material 
amb el compromís de posar-lo 
a disposició del públic en un 

futur. “Creiem que és un fons 
de gran valor perquè testimo-
nia els canvis que ha sofert la 
nostra ciutat des de la transició 
política fi ns a la dècada dels 
noranta”, ha afegit Abián, qui 
ha destacat la tasca de les dues 
persones que van digitalitzar els 
negatius, Sara Abadia i M. Ánge-
les Hernández, en el marc d’un 
pla d’ocupació de l’Ajuntament. 
Part del material, al voltant d’una 
seixantena de fotografi es, es po-
drà veure a la Casa de la Vila a 
partir del 21 de setembre en una 
exposició que ha organitzat la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
amb la col·laboració de l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada 
i Reixac (Afotmir). Aquesta serà 
la segona exposició de Romero a 
Montcada. La primera va ser al 
2008 amb les imatges que va fer 
per il·lustrar els microrelats del 
llibre ‘Microbis’, editat per Mont-
cada Comunicació amb motiu 
del concurs literari ‘El Basar’.

Laura Grau | Redacció

Santi Romero cedeix 
a Montcada Comunicació 
una part del seu arxiu
La Casa de la Vila acollirà una selecció del material

FOTOGRAFIA

Festa de Carnaval de 1990, una de les imatges de l’arxiu de Santi Romero que s’exposaran a partir del 21 de setembre a la Casa de la Vila
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Fotògraf vocacional des dels 14 anys
Amb només 14 anys, Santi Ro-
mero va sentir la màgia de la fo-
tografi a gràcies a la càmara que 
li va regalar un oncle seu. Va de-
cidir estudiar a l’Escola Superior 
d’Imatge i Disseny, a Barcelona, 
i obrir-se pas com a fotògraf de 
premsa. Va aconseguir publicar a 
diaris d’informació general com El 
Periodico, El País, L’Avui i Diari 
de Sabadell, a més de ser col-
laborador fi x del Diari de Barce-

lona i L’Observador fi ns al 1994. 
També va treballar a La Veu de 
la Ciutat –premsa comarcal de 
Sabadell– com a fotògraf i redac-
tor corresponsal de Montcada i 
Reixac. Del 2006 al 2012 va fer 
tasques de fotògraf per a La Veu, 
especialment per a la secció d’es-
ports. Al 2009 va il·lustrar el llibre 
‘Sang verda’, editat pel CD Mont-
cada. Actualment es troba retirat 
per motius de salut | LG
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Coincidint amb la Copa del Món 
de Canoe Eslàlom i fi ns al 24 de 
setembre, el Centre Cívic El Pas-
seig de la Seu d’Urgell acull ‘Pho-
tovisió 2017’, una selecció de 75 
imatges preses per socis de l’Agru-
pació Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir) en competicions 
de piragüisme disputades al Parc 
Olímpic del Segre. El president de 
l’entitat, Cosme Oriol, ha explicat 
que ja fa anys que acudeixen a la 
Seu per fer fotografi es artístiques 
dels palistes. De fet, va ser ell ma-
teix qui va començar a prendre 
imatges per afi ció ara fa més de 
vint anys durant unes vacances 
de Setmana Santa a l’Alt Urgell 
i, posteriorment, s’hi van sumar 

més fotògrafs fi ns a acumular un 
ampli arxiu que deixa testimoni 
de les competicions que ha acollit 
el Ràfting Parc des dels seus ini-
cis. Una de les imatges de la mos-

tra, d’Isidre Humet, que té com 
a protagonista el palista interna-
cional de K1 Samuel Hernanz, va 
rebre un premi internacional de 
fotografi a esportiva.

TERRA NOSTRA

L’AV es planteja concentrar els actes 
de la festa en un sol cap de setmana
Durant el pregó del grup Els Titelles, es va retre un homenatge al veí Joaquim Castellví
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FOTOGRAFIA

L’Afotmir exposa una mostra sobre 
el piraguïsme a La Seu d’Urgell
Es tracta d’una sèrie d’imatges preses per una quinzena de socis al Parc Olímpic del Segre 

Laura Grau | Redacció

Membres de l’Afotmir, al Centre Cívic El Passeig, de la Seu d’Urgell, on s’exposa la mostra
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El grup Els Titelles va conduir l’acte d’homenatge a Joaquim Castellví, al centre de l’escenari, amb ún número inspirat en el torero ‘Bombita’

L’actuació de L’Espingari, el pas-
sat 11 de setembre a la plaça del 
Poble, va posar el punt fi nal a la 
festa major de Terra Nostra, que 
va arrencar el dia 1 i va oferir un 
ampli programa d’activitats per 
a totes les edats repartides entre 
els dos caps de setmana. “Estem 
contents amb la participació, 
però ens plantegem concen-
trar els actes en un sol cap de 
setmana per motius logístics 
i de capacitat organitzativa”, 
ha explicat el president de l’AV 
de Terra Nostra, Xavier Brosa, 
qui ha destacat la campanya de 
prevenció del ‘botellón’ que ha 
promogut l’Ajuntament durant 
les nits de la festa. Un dels actes 

més entranyables del programa 
va ser l’homenatge que l’AV va 
retre al veí Joaquim Castellví du-
rant el pregó, que va ser conduït 
pel grup Els Titelles. Membres 

de la junta li van lliurar una pla-
ca en agraïment a la seva impli-
cació en la vida del barri i la seva 
tasca al capdavant de l’Agrupa-
ció Sardanista de Terra Nostra.

Laura Grau | Redacció

La Festa Holi que es va celebrar el 10 de setembre va ser una de les novetats del programa festiu
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SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Oberta la matrícula per a l’oferta del nou curs 17-18
El SLC, ubicat a la quarta planta de la Casa de la Vila, ofereix cur-
sos per a les persones que volen aprendre a parlar en català amb 
fl uïdesa i correcció (Inicial, Bàsic i Elemental) i per a les que volen 
escriure’l adequadament (Intermedi i Sufi ciència). També ofereix 
cursos de perfeccionament (Superior). Per complementar l’oferta 
general, ofereix cursos d’aspectes concrets de la llengua (especialit-
zats). També s’organitzen clubs de lectura en català i pràctiques de 
conversa. Tota la informació es pot consultar a la pàgina del Consorci 
de Normalització Lingüística Vallès Occidental 3 | LR

BIBLIOTECA ELISENDA
Es posa en marxa un nou club de lectura de teatre
La Biblioteca Elisenda s’ha afegit a la 
iniciativa del Teatre Nacional de Cata-
lunya i el Servei de Biblioteques de la 
Generalitat per impulsar la lectura de 
textos teatrals que són representats al 
propi TNC i altres sales. Els membres 
del club es reuniran un cop al mes a 
l’equipament del Pla d’en Coll –els di-
mecres, de 19 a 20h– per comentar 
l’obra escollida en una tertúlia dirigida 
per Joaquim Armengol (a la foto), crític de literatura al diari Ara, 
sotsdirector de la revista digital Proscenium i editor de la publi-
cació cultural ‘El procés’. Per participar en aquest programa, cal 
inscriure’s prèviament a la biblioteca o omplir el formulari al seu 
web. Els participants gaudiran de descomptes del 15% per assistir 
a les representacions del TNC i a algunes obres de la programació 
municipal. La primera lectura proposada és ‘Islàndia’, de Lluïsa 
Cunillé | LG

TB

FOTOGRAFIA
‘Pinzellades fotogràfi ques’, de Francesc Soriano 

La Casa de la Vila va acollir durant l’estiu la mostra ‘Pinzellades fo-
togràfi ques’,  del montcadenc Paco Soriano, formada per una sèrie 
de fotografi es de diferents indrets de Montcada, Catalunya i l’Estat 
espanyol tractades amb programes d’imatge per obtenir un efecte 
pictòric. Soriano, de 85 anys, és el soci més veterà de l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada (Afotmir), entitat que va qualifi car com 
“autèntica universitat de la fotografi a, on tothom comparteix els 
seus coneixements” durant l’acte d’inauguració, fet el 25 de juliol, 
amb l’assistència de l’alcaldessa Laura Campos i el president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol (a la fotografi a). Tots dos van posar Soriano 
com un  exemple d’envelliment actiu i esperit inquiet | SA
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FESTA MAJOR DE CAN CUIÀS
El programa festiu tindrà lloc del 15 al 17 de setembre
La Festa Major de Can Cuiàs arrenca el dia 15 a les 18h amb una 
cercavila pels carrers del barri i un espectacle d’animació i pallassos. 
A partir de les 22h hi haurà un correfoc i una discoteca mòbil. El pro-
grama s’allargarà fi ns al 17, amb activitats per a totes les edats, entre 
les quals destaquen el festival de talents ‘Tu sí que vales’ –el dia 16, a 
les 18h– i la festa de l’escuma –el 17, a les 12h. La Xic Can Cuiàs col-
labora en l’organització de la segona edició del concurs de decoració 
de balcons. El jurat que triarà el millor disseny està format per repre-
sentants de l’Ajuntament, l’associació Andròmines i una artesana. Un 
dels premis serà atorgat per votació popular a través del Facebook de 
l’entitat. El programa l’organitzen l’AV i el Grup de Dones del barri | LR
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Actuació de fi  de curs dels alumnes del cursos de guitarra de l’Aula de Música feta el 30 de juny

Les inscripcions, obertes fi ns al 29
Els jubilats i les persones que estiguin en situació d’atur gaudiran de descomptes

Fins al 29 de setembre romandrà 
obert el termini per apuntar-se 
a l’oferta de cursos i tallers per 
a la nova temporada que orga-
nitza l’Ajuntament als diferents 
equipaments i centres cívics del 
municipi.  Una de les novetats 
en l’àmbit de la formació musical 
és la introducció del violí com a 
instrument als cursos que es fan 
a la Casa de la Vila i al Kursaal. 

També continuaran les classes 
d’instruments de vent que van 
començar l’any passat (saxo, 
fl auta travessera i clarinet). Al 
Centre Cívic Can Cuiàs s’oferirà 
un curs sobre guitarra elèctrica 
i monogràfi cs de balls llatins i 
tornaran el tallers de manuali-
tats infantils per a infants de 5 
a 8 anys. Al Centre Cívic la Ri-
bera, s’oferiran monogràfi cs de 
manualitats per a adults, que in-

clouran tècniques com el decou-
page i l’scrapbooking,  i un taller 
d’estimulació de la memòria per 
a gent gran. Aquest taller tam-
bé es realizarà al Centre Cívic 
l’Alzina, on les persones majors 
de 65 anys podran practicar 
gimnàstica de manteniment. Hi 
ha descomptes per als jubilats i 
les persones en situació d’atur i 
preus especials per matricular-se 
a més d’una activitat. 

Laura Grau | Redacció

Itaca Band ha suspès la gira ‘Ex-
plosiva’ arran dels fets que es van 
produir el 22 d’agost a la Festa 
Major de Sants, quan un grup de 
persones va impedir que actués 
a l’escenari amb crits i pancartes 
acusant els membres del grup 
d’“agressors masclistes”. Tot i el 
comunicat posterior, on la banda 
va desmentir les acusacions i va 
deixar clar que no existia cap de-
núncia formal, els atacs d’alguns 
col·lectius feministes contra el 
grup van continuar a través de 
les xarxes socials, especialment 
contra el cantant, Albert Garcia. 

Antecedents. En un segon comu-
nicat, la banda va explicar que 
l’origen de les acusacions rau en 
uns fets que van ocòrrer en una 
discoteca de Cerdanyola al juny 
de 2014, quan el cantant i una 
colla d’amics van entrar als lava-
bos de dones per fer una broma 
a unes amigues, acció que va 

molestar altres usuàries dels ser-
veis i que va ser motiu de discus-
sió. “Entenem que va estar mal 
fet, però això no suposa que es 
vexès o s’agredís ningú amb vi-
olència, ni molt menys pel fet 
de ser dona”, diu al comunicat. 
El grup, obert al diàleg en tot 
moment, ha buscat l’ajuda de 
media dors per tal de trobar una 
sortida a la situació, que pot po-
sar en perill la continuïtat de la 
gira de la banda.

POLÈMICA

El grup nega l’acusació d’‘agressor masclista’ al seu cantant

Laura Grau  | Redacció
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Juan Claudio Cifuentes , més co-
negut com ‘Cifu’ (París, 1941-Ma-
drid, 2015), està considerat com 
un dels grans divulgadors del 
jazz a Espanya. Guardonat amb 
la Medalla d’Or al Mèrit en Be-
lles Arts i amb un Premi Ondas 
honorífi c, va treballar durant 
40 anys en diferents emissores 
de ràdio i va ser el presentador 
del programa ‘Jazz ente amigos’, 
que TVE va emetre entre 1984 i 
1991. Per recordar la seva fi gura, 
Andreu Fàbregas, crític de jazz, 
presentador de ‘Camps de Cotó’ 
a Montcada Ràdio i amic perso-
nal de ‘Cifu’, va organitzar el 8 
de setembre un acte al Cafè de 
Montcada que va comptar amb 
Antoni Juan Pastor, autor del 
llibre ‘Juan Claudio Cifuentes. 
Una vida de jazz, una vida con 
swing’. Pastor, que és metge de 
professió i un gran apassionat 
del jazz, defi neix ‘Cifu’ com “un 
gran de la cultura a Espanya”. 
Després de la seva mort, Pastor 
es va posar en contacte amb la 

família del presentador per fer-
li la proposta d’escriure aquesta 
obra que recull entrevistes amb 
persones que el van conèixer 
i que fa un recorregut per tota 
la seva vida, aportant una gran 
quantitat de documentació amb 
dades i fotografi es sobre el jazz 
que provenen de l’arxiu personal 
del divulgador. Andreu Fàbre-
gas, que és un dels entrevistats, 

va defi nir Cifuentes com “un 
mestre i un amic” i  va elogi-
ar la seva qualitat humana, així 
com la infl uèn cia que va tenir 
entre molts afi cionats al jazz. “Jo 
mateix puc dir que em vaig 
animar a fer el programa de 
ràdio gràcies a ell”, va dir Fà-
bregas, que va reunir una trente-
na de persones al Cafè de Mont-
cada amb motiu de la xerrada.

Rafa Jiménez | Montcada

Antoni Juan Pastor i Andreu Fàbregas, durant la presentació del llibre al Cafè Montcada

MÚSICA

Afi cionats al jazz reten homenatge 
al crític i erudit Juan Claudio Cifuentes
L’acte el va organitzar Andreu Fàbregas, director del programa de ràdio ‘Camps de cotó’
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Itaca Band suspèn la gira 
arran del boicot d’alguns 
col·lectius feministes

CURSOS I TALLERS MUNICIPALS

La banda, al concert de Valls del 12 d’agost
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La segona fase de les tasques de 
consolidació de la masia de Can 
Sans, situada a Terra Nostra, co-
mençarà aquesta tardor. Abans 
Serveis Culturals serà l’empresa 
encarregada de l’actuació per un 
import d’11.000 euros. La inter-
venció consistirà en la neteja de 
la part superior dels murs, per 
tal d’eliminar-ne la vegetació i 
les humitats; un tractament de 
consolidació per tal d’omplir 
esquerdes i la construcció d’una 
coberta protectora a la part de 
dalt del mur. El contracte inclou 
la catalogació de les possibles 
restes que hi puguin aparèixer 
durant l’actuació.

Origens. Al 2014, una intervenció 
arqueo lò gica va corroborar que 
Can Sans era una masia d’origen 
medieval. A l’època moderna es 
va convertir en un hostal dona-
da la seva ubicació estratègica, 
a prop de la carretera que anava 
cap a Sabadell. Al 1808, l’edifi ci 
va ser cremat per les tropes fran-
ceses i, més tard, restaurada pels 
seus propietaris | LR 

El Ple de juliol va aprovar de 
forma provisional el Pla Especial 
Urbanístic de Protecció i Catà-
leg del Patrimoni arquitectònic, 
històric i ambiental de Montca-
da i Reixac. L’aprovació és va fer 
de forma unànime, però va anar 
acompanyada de dures crítiques 
del president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), a la 
gestió del catàleg que va fer el 
govern anterior durant el seu 
primer mandat per considerar 
que “va anteposar els interes-
sos especulatius a la defensa 
dels elements patrimonials”. 
L’edil va relatar un llarg i acci-
dentat procés de tramitació ple 
d’irregularitats durant el qual 
van desaparèixer quatre fi txes 
de l’inventari. “Suposem que 
la seva presència al document 
era una nosa per especular”, va 
assenyalar l’edil republicà.
 
Progrès. Tots els grups munici-
pals van votar a favor del punt i 
van coincidir a lamentar la pèr-

dua de patrimoni que va supo-
sar la gestió de l’anterior govern 
i confi ant que el catàleg sigui el 
punt de partida per conservar 
el patrimoni i evitar la seva de-
gradació. La regidora socialista 
Lupe Lorenzana va sumar-se 
a les crítiques del regidor d’Ur-
banisme, assenyalant que “ni 
l’actual grup municipal ni la 
direcció del partit compar-
teixen les formes d’actuar de 
les persones que van prendre 

aquelles decisions”, en referèn-
cia a l’etapa del socialista César 
Arrizabalaga. 
El Pla inclou un total de 117 ele-
ments catalogats, que es classifi -
quen en 4 conjunts i 66 elements 
arquitectònics, 22 elements de 
jaciments, 16 de patrimoni natu-
ral i 9 d’ambiental i paisatgístic. 
Espais com el Turó, la Casa de 
les Aigües i la Mina i el Reixagó 
són considerats Béns d’Interès 
Nacional (BIN).

Laura Grau | Montcada

PLE DE JULIOL

Nou pas per disposar del catàleg 
del patrimoni arquitectònic local
Amb l’aprovació provisional del document, es desencalla una tramitació iniciada al 1999

Aquesta tardor 
començarà la 
segona fase de 
consolidació de 
Can Sants El Museu Municipal Les Ma-

leses ha començat a preparar 
el número 18 de la seva revista 
Monte Catano. La publicació es 
troba en la fase de selecció d’ar-
ticles de persones investigadores 
que estiguin interessades en què 
les seves recerques es donin a 
conèixer. De periodicitat anual, 
té per objectiu difondre estudis 
i assaigs d’investigació històrica, 
antropològica i científi ca. El seu 
àmbit d’estudi és, preferentment, 
local i comarcal, tot i que també 
inclou una secció oberta a d’al-
tres temàtiques. 

Origens. Els treballs candidats 
han d’estar documentats a ni-
vell bibliogràfi c, han de ser in-
èdits i no poden superar les 30 
pàgines. Un cop presentada la 
revista públicament, el Museu 
la intercanvia amb 150 institu-
cions de Catalunya i de l’Estat 
espanyol, i també de l’estranger. 
Les persones interessades poden 
posar-se en contacte amb el Mu-
seu a través del telèfon 935 651 
122 i el correu electrònic museu-
municipal@montcada.org | LR 

El Museu busca 
articles per a 
la seva revista 
‘Monte Catano’ 

Visita teatralitzada a la Casa de les Aigües, un dels elements inclosos al catàleg del patrimoni
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ATLETISME
Carlos Cera (UltraJam) es proclama 
subcampió de Catalunya de curses de 
muntanya de la FECC

El CD Montcada, que a l’abril de 
2018 celebrarà el seu 95è aniver-
sari, inicia una nova etapa a nivell 
institucional i esportiu. Fruit de la 
unifi cació del seu planter amb el 
de l’EF Montcada, i la consegüent 
creació del nou Futbol Base Mont-
cada, el club verd només tindrà 
aquesta temporada un equip sè-
nior. El femení no s’ha creat i no-
més mantindrà un cadet, que, tot 
i que també serà gestionat pel FB 
Montcada, defensarà l’escut i els 
colors verds per poder continuar a 
Primera Divisió. A nivell esportiu, 
el club es mostra il·lusionat amb el 
seu retorn a Segona després de dos 
anys per oblidar, en què no es van 
poder evitar dos descensos seguits 
de Primera a Tercera Catalana. 
El president de l’entitat, Modesto 
‘Tato’ Sanchís, va mostrar el seu 
optimisme durant la presentació 
que es va fer el 26 d’agost a l’esta-
di de la Ferreria abans d’un amis-
tós contra la Muntanyesa i que va 
comptar amb la presència del regi-
dor d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC), i de Toni Sánchez i Manuel 
Colete, directius del FBM. 
Després d’agrair la tasca feta la 
passada temporada, Sanchís va ex-
pressar que l’objectiu és “fer una 
bona campanya i que tothom 
estigui orgullós de l’equip”, tot 
assegurant que la plantilla ho farà 
possible amb “treball, disciplina i 
il·lusió”. En el mateix sentit, l’en-

trenador dels verds, José Antonio 
Montes, i el capità, Daniel Menén-
dez Cabrera, van garantir el seu 
esforç i van fer una crida a l’afi ció 
perquè doni el seu suport a l’equip. 
“Comencem un nou any ple d’il-
lusió, amb ganes de fer-vos gau-
dir i de tornar-vos la confi ança; 
ens hem reforçat bé, però neces-
sitem que anem junts de la mà”, 
va dir el capità.
En nom de l’Ajuntament, el regi-
dor d’Esports va encoratjar el CD 
Montcada a lluitar per l’ascens a 
Primera Catalana i es va felicitar 
per la unifi cació del futbol formatiu 
al municipi, posant fi  a la polèmi-
ca viscuda les últimes temporades. 
“Per fi  a Montcada es parlarà 
de futbol, no de rivalitats i això 
també benefi ciarà el primer 
equip”, va dir Serratosa. 

Socis. Amb l’objectiu d’augmentar 
el nombre d’associats, els verds ofe-
reixen enguany un carnet general 
de 60 euros per a tota la temporada 
i de 30, per als jubilats. També hi 
ha preus especials per a persones 
en atur i es permet el pagament 
fraccionat en dues quotes. D’altra 
banda, les famílies dels nens que 
pertanyen al FB Montcada poden 
fer-se socis del club per una quo-
ta anual de 40 euros. Aquest car-
net permetrà l’accés a l’estadi de 
La Ferreria a qualsevol dels dos 
progenitors per assistir als partits 
del primer equip. 

CD MONTCADA

Després de la creació del FB Montcada, el club que presideix Modesto Sanchís només comptarà amb un sènior i un cadet  

Els verds afronten il·lusionats la temporada 
del retorn a Segona i del seu 95è aniversari
Pilar Abián | La Ferreria

El CD Montcada va debutar amb 
bon peu en el seu retorn a Se-
gona Catalana, aconseguint una 
clara victòria el 2 de setembre al 
camp del l’Agrupació Sant An-
dreu de la Barca (0-4) amb gols 
d’Arché (2), Berjano i Guerrero. 
Una setmana després, els verds 
no van tenir una estrena positiva 
a casa, perdent per 2 a 4 contra 
la Unifi cación Llefi à. Berjano i 
Alejandro Escruela van aconse-
guir els gols locals | RJ

> Un triomf i una 
derrota per començar
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La cordialitat al futbol local es va fer palesa el 26 d’agost amb la presència de dos directius del FB Montcada a la presentació del CD Montcada
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Paco Hidalgo va debutar en par-
tit ofi cial a la banqueta de l’UE 
Sant Joan-Atlètic el 3 de setem-
bre amb una goleajada contra el 
CF Lloret (4-2). Els de Can Sant 
Joan van remuntar un primer gol 
en contra i li van donar la volta 
al marcador gràcies a tres accions 
d’Antonio García, Uri Martínez i 
Marc Pilar. Martínez, amb un 
segon gol al 89’, va deixar el re-
sultat en el defi nitiu 4 a 2. “Les 

sensacions han estat bones. El 
primer partit ha estat total-
ment diferent als que havíem 
disputat a la pretemporada. 
Hem vist porta amb facilitat, 
però encara tenim molta fei-
na a fer per adaptar-nos a les 
dimensions del nostre estadi”, 
va dir Hidalgo després del debut. 
Una setmana més tard, i en un 
camp més gran com el Poliespor-
tiu Olimpia, l’UE Sant Joan va 
dominar la primera part a casa 

d’un ex Tercera Divisió com el 
CE Sabadell B, avançant-se en el 
marcador amb un altre gol d’Uri 
Martínez. Finalment, dos penals 
en contra van provocar la pri-
mera derrrota dels montcadencs 
per 2 a 1. “L’àrbitre ens ha tret 
del partit després del descans, 
però em quedo amb la imat-
ge del meu equip a la primera 
part, jugant amb criteri i amb 
les idees molt clares”, ha co-
mentat el tècnic. 

Rafa Jiménez | Redacció

Va debutar amb victòria contra el Lloret (4-2) i va dominar, tot i perdre, a Sabadell (2-1)

Bones sensacions en l’inici del segon 
projecte de l’UE Sant Joan a Primera

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Els jugadors de l’UE Sant Joan-Atlètic van poder celebrar un total de quatre gols durant el debut del 3 de setembre a casa contra el CF Lloret (4-2)
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FUTBOL. TERCERA CATALANA

Robert Villa està protagonit-
zant un bon inici com a nou 
entrenador de l’UD Santa Ma-
ría. Després de la disputa de les 
dues primeres jornades, l’equip 
de Terra Nostra es manté in-
victe gràcies a la victòria contra 
el CF La Torreta (3-1) i l’em-
pat al camp de l’UD Lourdes 
(1-1). “L’equip m’ha sorprès 
gratament perquè encara no 
ha perdut cap partit després 
d’enfrontar-se amb dos ri-
vals complicats”, ha dit Villa, 

qui no es planteja un objectiu 
concret per aquesta temporada 
“perquè no pensem en una 
posició determinada sinó en 
competir cada setmana”. 

Sènior B. El nou equip de l’UD 
Santa María que entrena José 
Antonio Torres debutarà el 17 de 
setembre al grup 8è de Quarta 
Catalana al camp de l’UE Saba-
dellenca B. El primer partit a l’es-
tadi de la Ferreria serà el dia 23 
contra el Can Mas Ripollet (18h).

Triomf contra La Torreta (3-1) i empat davant del Lourdes (1-1)

Quatre punts en dos partits 
per a l’UD Santa María

L’UD Santa María va començar la lliga amb una victòria contra el CF La Torreta a la Ferreria
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ATLETISME

Carlos Cera, de l’equip Team 
Inverse-UltraJam, s’ha procla-
mat subcampió de Catalunya 
de Curses per Muntanya de la 
Federació d’Entitats Excursio-
nistes de Catalunya (FECC) 
després de ser segon a la prova 
nocturna de 21 quilòmetres de 
la 13a Burriac Atac!, que es va 
disputar el 9 de setembre a Vi-
lassar de Mar. 
Cera va recórrer els 21 quilò-
metres (+1.200 metres de desni-
vell) amb un temps d’1 hora, 59 

minuts i 29 segons, quedant-se 
a 28” del guanyador, David 
Adán (CE Pontsicà). El tercer 
calaix del podi va ser per a En-
ric Niubó (Associació La Mas-
sa). 
L’atleta montcadenc, que ha 
guanyat als últims dos anys el 
Campionat de Catalunya de 
muntanya de la Federació Ca-
talana d’Atletisme, ha assolit el 
seu gran objectiu d’aquesta tem-
porada que era pujar al podi al 
campionat de la FECC | RJ 

L’atleta va ser segon a la Burriac Atac! de Vilassar de Mar 

FUTBOL SALA

El Broncesval aspira a la 
part alta de la classifi cació
Inicia la lliga el 23 de setembre contra el Premià de Mar

El femení del FB Montcada de-
butarà el 16 de setembre al camp 
del CF Igualada B, en la que serà 
la primera jornada del grup 2n 
de Primera Divisió. L’equip ha 
incorporat cinc jugadores joves: 
Patricia Soriano, Sara López i 
Noelia Hiya, provinents del CD 
Montcada; Marta Pérez (Can 
Boada) i Anna Toyas. “Aquestes 
incorporacions ens permeten 
disminuir la mitjana d’edat 
i introduir saba nova, fet que 
sempre és motivador i garan-
teix la continuïtat de l’equip”, 
ha indicat Antonio Moya, qui 
seguirà tenint l’ajuda al cos tèc-
nic d’Oliver León | RJ 

FUTBOL

Carlos Cera, subcampió de 
Catalunya amb la FECC

Carlos Cera, el primer per l’esquerra, amb els seus companys de podi del Campionat de Catalunya

Saba nova per 
al femení del 
FB Montcada

“Lluitarem per estar a la 
part alta de la classifi cació”, 
aquest és l’objectiu que s’ha 
fi xat Álex Fernández, l’entre-
nador del primer equip del FS 
Montcada que el 23 de setem-
bre iniciarà una nova parti-
cipació al grup 1r de Tercera 
Nacional amb el debut al pa-
velló Miquel Poblet contra el 
FS Premià de Mar. Amb la fi ta 
de millorar els resultats de la 
passada temporada –sisè amb 
15 victòries, 2 empats i 13 der-

rotes–, l’equip va començar la 
pretemporada el 17 d’agost i 
durant la seva preparació ha 
disputat quatre amistosos amb 
un balanç de dues victòries –
contra el FS Sant Sadurní (4-3) 
i el Plaisance All Star francès 
(4-3)–, un empat –contra el CE 
Alheña (8-8)– i una derrota –
contra el FS Barceloneta (5-2). 
El dia 16, els montcadencs dis-
putaran l’últim amistós contra 
el CES Bosco Rocafort al pa-
velló Miquel Poblet (18h) | RJ 
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Antonio Moya, amb les seves jugadores

Álex Fernández es dirigeix als seus jugadors durant una entrenament d’aquesta pretemporada
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.....Minut i resultat....................................
HANDBOL
El primer equip del 
CH La Salle afronta 
una nova temporada 
marcada pel canvi 
generacional

El sènior A del CH La Salle inicia aquesta temporada un nou cicle sota 
la direcció de Pau Lleixà, que ha substituït Jaume Puig. El primer equip 
lassal·lià, que afronta un nova participació al grup D de Primera Estatal, 
debutarà el 16 de setembre a la pista de l’H. Sant Esteve Sesrovires. 
Fins a l’arribada del primer partit ofi cial, els montcadencs van disputar 
un total de cinc amistosos amb un balanç de tres victòries –contra l’H.
Calella (27-23), l’H. Parets (24-28) i l’H. Poblenou (34-30)– i dues derro-
tes –contra l’H. Bordils (39-24) i el FC Barcelona B (24-28). Amb la reti-
rada d’homes com Xavi Benítez, Manel Gámiz i Chus Jiménez, La Salle 
compta enguany amb una plantilla rejovenida, motiu pel qual Lleixà es 
marca com a principal objectiu mantenir la categoria. “Els canvis gene-
racionals són complicats i més quan comences un nou cicle, per això 
hem d’anar pas a pas, guanyant experiència i confi ança”, ha afegit el 
tècnic. Els fi txatges d’aquesta temporada han estat Marc Fàbregas, Xavi 
Martín, David Heredia i Raúl Giménez | RJ
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Gran èxit de participació a la primera edició de l’Open 
Caloret que va organitzar el CTT La Unió a l’agost

José Martín va ser el guanyador de les dues jornades de l’Open Calo-
ret que el CTT La Unió va organitzar els dies 8 i 24 d’agost a les seves 
instal·lacions. El torneig, que se celebrava per primera vegada, va ser un 
èxit pel que fa a la participació, ja que gairebé va duplicar el nombre de 
jugadors previst inicialment, que era de 24. El primer dia en van jugar 36 
i el segon, 42. “Estem molt satisfets de l’elevada participació i del nivell 
dels jugadors”, ha indicat el responsable de l’entitat, Paco Aguado | PA

TENNIS DE TAULA
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Miguel Ángel Ganella parla amb els seus jugadors en un entrenament

BÀSQUET

El primer equip de l’UB MiR prepara la seva segona par-
ticipació al grup 3r de Tercera amb un nou projecte que 
liderarà Miguel Ángel Ganella. De la temporada passada, 
continuen cinc jugadors i han pujat des del sènior B Martí 
Velasco i Toni Montoya. Els fi txatges han estat Ivan Man-
rubia (Badia), Pol Muntada (Sabadell Sud), Marc Jané 
(CB Cerdanyola) i Josep Sánchez. Miquel Bachot, que ha 
deixat el SESE Barcelona de Copa per culpa d’uns pro-
blemes als genolls, formarà part del cos tècnic, tot i que 
també tindrà fi txa de jugador. L’equip debutarà el 16 de 
setembre a la pista de l’AE Minguella de Badalona | RJ 
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El GrupoUno CTC de l’UB MiR inicia un 
nou projecte amb la màxima ambició

ATLETISME
José Serrano (UltraJam) fi nalitza la cursa de 102 
quilòmetres de l’Ultra Trail del Mont Blanc 
L’atleta montcadenc va participar 
entre el 28 d’agost i el 3 de se-
tembre a la prestigiosa Ultra Trail 
del Mont Blanc amb sortida des 
d’Itàlia i arribada a França. Serrano 
–a la foto– va fer la prova de 102 
quilòmetres (+6.100 metres) en 
25 hores, 59 minuts i 24 segons. 
D’altra banda, Iván Díaz va guanyar 
la cursa que es va disputar el 26 
d’agost a la Festa Major de Roda de 
Barà mentre que Eva Pupim va ser 
la millor dona a la cursa de la Festa 
Major de Ripollet del dia 27 | RJ

MONTCADA CAMINA 2017
Una vintena de participants, a l’excursió de 14 
quilòmetres entre Vallbona i Torre del Baró

Un total de 22 persones va participar el 3 de setembre a l’excursió de 
14 quilòmetres entre Vallbona i Torre del Baró que es va organitzar en 
el marc del Montcada Camina 2017 que promouen el Centre Excur-
sionista El Cim, el CEAV i el Centre Excursionista de Can Cuiàs amb la 
col·laboració de l’IME. La propera sortida es farà el 8 d’octubre amb 
una excursió a la Serralada de Marina | RJ     

ANIVERSARI
Joan Navarra, promotor del ciclisme al municipi, 
celebra els 100 anys rodejat de la seva família
Nascut a Vallençana al 1917, Joan Navarra va celebrar el seu aniversari 
el 4 d’agost. Navarra va ser el fundador i únic president del Club Ciclista 
Montcada, un dels més antics de Catalunya, i ha rebut nombrosos reco-
neixements, com la insígnia d’or i brillants de la Federació Espanyola i 
Catalana de Ciclisme i la medalla de forjador de l’esport català que atorga 
la Generalitat. També va estar molt vinculat al CD Montcada, entitat de la 
qual va arribar a ser president durant un any, del 1959 al 1960 | RJ
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El Roller Can Cuiàs obté dos podis a la categoria 
femenina al primer Trofeu Nacional Almassora

Jeanne Lucero i Noelia Lumbre-
ras –ambdues a la foto–, de l’equip 
de velocitat del Roller Can Cuiàs, 
van aconseguir la primera i la se-
gona posició respectivament a la 
primera edició del Trofeu Nacional 
Roller Almassora (Castelló) que es 
va disputar el 2 de setembre i que 
era puntuable per a la Interlliga de 
Comunitats | RJ
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Cs critica el repartiment 
que es fa entre les entitats
Cs ha criticat la gestió del regidor 
d’Esports, Salva Serratosa (ERC), 
en considerar que incompleix un 
dels punts de l’acord que van sig-
nar el govern municipal –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– i la formació taronja 
per aprovar els pressupostos de 
l’Ajuntament. En un comunicat, 
l’edil Óscar Pérez denuncia que 
Serratosa no ha dut a terme la re-
distribució de les partides destina-
des a les subvencions de les enti-
tats esportives. “Ambdues parts 
crèiem que es feia un repartiment 
injust dels diners públis. Li exigim 
que ens entregui la documentació 
sol·licitada i compleixi el pacte 
signat”, ha dit Pérez. En resposta 
a les crítiques, el regidor d’Esports 
ha comentat que es va reunir amb 
Pérez el 26 juliol per explicar-li la 
nova proposta de subvencions que 
es pretén aplicar al 2018 | SA

SUBVENCIONS

Arriba una nova edició 
de la caminada del CEAV
L’1 d’octubre se celebrarà la 8a Ca-
minada Popular Vila de Montcada 
amb una excursió a Gallecs que 
sortirà des del Parc de la Llacuna 
(8h). Les inscripcions estan obertes 
fi ns al 29 de setembre i es poden 
fer els dimarts i dijous, de 18.30 a 
20.30h, a la seu de CEAV (Bateria, 
29-31), al correu ceavmontcada@
gmail.com o a la tenda Atmo (Mon-
tiu, 12). El preu és de 8 per als fe-
derats i 11 per a la resta  | RJ

SENDERISME
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FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Jaime Martínez debuta amb un 
empat a la banqueta del juvenil A 
Els montcadencs van jugar el seu primer partit el 9 de setembre contra el B. Rocafort (2-2)
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FUTBOL

El juvenil verd es queda sense 
l’ascens i s’integra al FB Montcada
L’entitat que gestiona el futbol formatiu ha creat 26 equips per aquesta temporada

Segons ha confi rmat la Federació 
Catalana de Futbol, el juvenil del 
CD Montcada, que la tempora-
da passada va ser segon al grup 
30è de Segona Divisió, no podrà 
jugar a Primera ja que no s’han 
produït les renúncies que eren 
necessàries. D’aquesta manera, 
aquest juvenil formarà part de 
l’estructura del nou FB Montca-
da, que ha confeccionat un total 
de 26 equips per a la propera 
temporada: tres juvenils, tres 
cadets –un d’ells continuarà de-
fensant els colors del CD Mont-
cada per mantenir-se a Primera–, 
tres infantils, sis alevins, sis ben-
jamins, tres pre-benjamins i un 
debutat, així com l’escoleta. A la 
secció femenina, només s’ha po-
gut crear el cadet, que depenent 

de les edats de les jugadores, serà 
infantil o juvenil. 
Pepe Muñoz, coordinador del FB 
Montcada, està satisfet amb la 
quantitat d’equips que s’han con-
feccionat, tenint en compte que la 
unifi cació es va tancar al mes de 
maig, que els espais per entrenar 

són limitats i que s’han barrejat 
els jugadors provinents d’ambdós 
clubs per fer equips més competi-
tius. “Per fi  tenim un futbol for-
matiu unit, sente polèmiques 
entre vermells i verds, i trebal-
larem millor per agafar catego-
ries”, ha dit Muñoz.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET

Paula Orenes continuarà 
jugant als Thunderbirds

Paula Orenes, de 18 anys, ha re-
novat la beca d’estudis a l’Escola 
Universitària Casper College, 
als Estats Units, on continuarà 
formant part de l’equip femení 
del centre, els Thunderbirds, per 
segona temporada seguida. Els 
bons resultats acadèmics i espor-
tius de la jove, que està estudiant 
Enginyeria Química, li han per-
mès continuar gaudint d’aquest 
ajut, que podrà renovar dos cur-
sos més | LG 

Ha renovat la beca a l’Escola Universitària Casper College

Orenes, amb la samarreta dels Thunderbirds

El derbi entre juvenils del CD Montcada i l’Escola ja no es tornaran a disputar després de la unifi cació

HANDBOL PLATJA

Les ‘noies cocodril’, 
campiones de Catalunya

El conjunt Harresi Kaigan, 
format majoritàriament per 
jugadores del CH La Salle i en-
trenades pel montcadenc Àlex 
Expósito, es va proclamar 
campió de Catalunya d’hand-
bol platja en la categoria cadet, 
en el torneig que es va dispu-

tar l’últim cap de setmana de 
juliol a La Roca del Vallès. 
D’altra banda, la montcaden-
ca Amanda Biescas ha quedat 
campiona de Catalunya amb 
el conjunt de La Roca en la 
categoria infantil a la mateixa 
competició | RJ 

Amanda Biescas (La Roca) va guanyar a la categoria infantil
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Les jugadores i el tècnic del Harresi Kaigan i Amanda Biescas, amb les copes guanyades a la Roca 

HANDBOL

Josep Quirós acaba sisè 
amb Espanya als FOJE

Josep Quirós va acabar sisè amb 
la selecció espanyola promesa al 
Festival Olímpic de la Joventut 
Europea que es va disputar del 22 
al 29 de juliol a Györ (Hongria). 
Després de no sumar cap triomf 
a la primera fase, l’equip espanyol 
va vèncer a Hongria (26-24). En 
el partit per al cinquè lloc, els nois 
de M. Ángel Velasco van perdre 
contra Dinamarca (28-29) | SA 

Els promeses va sumar un triomf i van encaixar quatre derrotes

Quirós, amb la selecció espanyola promesa
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HANDBOL

El juvenil masculí del CH La Salle 
es queda fora de Lliga Catalana
L’equip d’Alejandro Gómez va perdre els tres partits de la fase classifi catòria

El juvenil masculí del CH 
La Salle no jugarà aquesta 
temporada a Lliga Catalana ja 
que va perdre la fase classifi ca-
tòria que es va disputar entre 
el 8 i el 10 de setembre. L’equip 
que entrena Alejandro Goméz 
–a la foto– va perdre els tres 
partits que va jugar contra l’H. 

Gavà (27-24), l’H. Palautordera
(24-40) i l’H. Sant Cugat (48-
15) i ara intentarà entrar a 
Primera. El cadet masculí  –al 
grup A– i els cadets i infantils 
femení –ambdós al C– dis-
putaran entre el 15 i el 17 de 
setembre les seves respectives 
fases per accedir a Lliga | RJ

Jaime Martínez, al costat dels jugadors de la banqueta, durant el debut contra el Bosco Rocafort

El montcadenc Jaime Martínez, 
que la temporada passada va 
entrenar el FS Sant Cugat, ha 
assumit el repte de dirigir el ju-
venil A del FS Montcada, que 
està integrat al grup 5è de Lliga 
Nacional. Martínez va debutar 
el 9 de setembre amb un empat 
al pavelló Miquel Poblet contra 
el CES Bosco Rocafort (2-2). Els 
montcadencs visitaran el 17 de 
setembre la pista del vigent cam-
pió, el FC Barcelona | RJ
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Núria Soler
Compromesa. Núria Soler ha conegut de primera mà el drama de les persones que s’arrisquen 
a morir ofegades al mar per tal de fugir de la fam, la misèria i la violència dels seus països d’origen. 
Aquesta montcadenca de 40 anys, metgessa de professió, va participar el passat mes de juliol a 
una de les missions de l’ong Proactiva Open Arms, que es dedica al rescat de persones al Mediter-
rani. Soler va formar part de la primera expedició del vaixell Open Arms, una vella nau que l’ong ha 
tornat a posar en circulació. Van ser quinze dies de treball intens i esgotador per salvar la vida de 
centenars de persones que volen arribar a Europa amb l’esperança d’un futur millor i que, malau-
radament, veuen com el seu somni queda truncat per les polítiques de rebuig dels governs de l’UE.

‘He vist el patiment gravat 
a les mirades i a la pell’

Per què va decidir ser activista  
d’Open Arms?
Vaig conèixer una noia que va estar 
a un camp de refugiats a Grècia i, 
a partir del que em va explicar, em 
vaig començar a interessar pel tema. 
També em va impactar un reportatge 
sobre Proactiva Open Arms al progra-
ma de televisió ‘Salvados’. A tot això, 
casualitats de la vida, un company 
de feina em va comentar que estava 
apuntat com a metge voluntari per 
participar en alguna missió de l’ong. 
No m’ho vaig pensar dues vegades i 
vaig trucar per oferir-me.
En què va consistir la seva feina al 
vaixell Open Arms?
Principalment he fet de metgessa, 
atenent les persones rescatades i la 
pròpia tripulació. També ens tocava 
fer tasques d’identifi cació de la gent 
recollida, netejar, cuinar i vigilar si 
trobàvem més barques a la deri-

va. Estic agraïda a Open Arms per 
deixar-me formar part d’aquesta 
missió. L’equip ha estat increïble!
Com va anar la travessia durant els 
quinze dies de la missió?
Vam sortir de Malta el 3 de juliol i, 
tot just arribar davant de les costes 
de Líbia, en aigües internacionals, 
vam haver de remolcar fi ns al port 
de partida un vaixell d’una ong ale-
manya amb problemes mecànics. 
Després vam tornar a salpar cap a 
la zona SAR (Search and Rescue) 
de Malta que, perquè us feu una 
idea, equival a la distància entre 
Barcelona, Saragossa i València. 
L’endemà d’arribar-hi, ja vam loca-
litzar una barcassa amb 403 perso-
nes a bord. Si no les haguéssim tro-
bat, en poques hores haurien mort.
En quin estat de salut es trobaven?
Molt malament. Estaven desespe-
rats perquè portaven moltes hores 

a la deriva amuntegats en un espai 
petit. Entre les persones rescatades 
hi havia menors sols i una família 
marroquina amb una nena amb hi-
drocefàlia que volia arribar a Euro-
pa perquè la seva fi lla pugués rebre 
tractament mèdic. També hi havia 
moltes dones, la majoria de les 
quals arriben embarassades des-
prés d’haver sofert violència sexual.

Què és el que més li ha impactat?
Veure en primera persona la deses-
peració i el patiment gravats a les 
seves mirades i la seva pell. Pre-

fereixen arriscar-se a morir ofegats 
enmig del mar en embarcacions 
precàries, abans que patir les situa-
cions límits de les tortures, la guerra 
i la gana als seus països d’origen. 
Tot plegat em fa molta pena i ràbia 
perquè, quan els deixem a port, ens 
agradaria que fossin acollits digna-
ment i puguessin engegar una vida 
com la nostra. Tothom hauria de te-
nir aquest dret. 
El servei de rescat que fan ongs 
com Open Arms no el fa l’UE?
No. Cap estament europeu està 
fent tasques de salvament i, si no 
estiguéssim nosaltres, moririen tots 
ofegats. Als nostres vaixells sem-
pre ens acompanyen periodistes 
perquè volem denunciar la situació 
actual. El Frontex –l’Agència Euro-
pea per a la Gestió de la Cooperació 
Operativa a les Fronteres Exteriors 
dels Estats membres de l’UE– i les 

administracions europees no estan 
fent res per donar compliment als 
Drets Humans i, en concret, al de 
l’auxili i la vida. Fins i tot hi ha una 
corrent d’opinió que critica el nos-
tre treball i ens acusa de connivèn-
cia amb les màfi es. Per a ells, els 
naufragis són mesures dissuasòries 
contra l’arribada de més refugiats.
Què podem fer per ajudar?
Es poden fer donatius a través del 
web de l’ong www.proactivaope-
narms.org, que es fi nancia amb 
les aportacions ciutadanes. Davant 
l’immobilisme dels Estats, les en-
titats no governamentals només 
estem posant un pegat enmig 
d’aquesta catàstrofe humanitària 
que està passant en el mateix mar 
on nosaltres anem de vacances. No 
podem donar l’esquena a aquesta 
realitat i deixar que es morin enmig 
del Mediterrani.

‘Els Estats i la Unió 
Europea no estan fent 
res per solucionar 
aquesta catàstrofe 
humanitària’ 

activista d’Open Arms

A títol personal
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