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SUPORT MUNICIPAL
L’Ajuntament ha participat activament en la lluita 
de l’alumnat afectat de l’INS La Ferreria per 
aconseguir que la formació segueixi a la ciutat

INS LA FERRERIA

La comunitat educativa anuncia noves mobilitzacions per demanar la continuïtat dels estudis de Documentació Sanitària 

La comunitat educativa de 
Montcada ha protagonitzat di-
verses mobilitzacions durant el 
mes de març davant la negativa 
dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament del Vallès Occidental 
de fer marxa enrera en la deci-
sió de traslladar a Terrassa el 
cicle de Documentació Sanitària 
que s’imparteix a l’INS La Fer-
reria des de fa més de 10 anys. 
L’alumnat i el professorat afec-
tats, amb el suport de l’Ajun-
tament i de diversos sindicats, 
s’han manifestat dues vegades –
el 7 i el 13 de març– davant de la 
seu del Departament d’Ensenya-
ment a Sabadell per demanar la 
continuïtat dels estudis al centre 
montcadenc. 
L’última protesta, que va con-
gregar al voltant d’un centenar 
de persones, es va fer coincidint 
amb la celebració del Consell 
Escolar Territorial. En acabar la 
sessió plenària, 
la directora dels 
Serveis Terri-
torials, Carme 
Vigués, es va 
entrevistar amb 
una delegació lo-
cal, formada per 
represen tant s 
dels sindicats, 
docents, alumnes i la regidora 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA). 

Propostes. La comunitat educati-
va de Montcada va traslladar el 
seu malestar a la responsable dels 
Serveis Territorials, que tenen 
la competència en l’àmbit de la 
Formació Professional (FP). “Li 
hem dit que s’ho repensi amb 

l’objectiu de trobar consensos 
i treballar conjuntament un 
mapa equilibrat de l’FP a la 
comarca”, va proposar l’edil 
com a resposta als arguments 
d’Ensenyament de traslladar a 
Terrassa el cicle de Montcada 
perquè a la zona nord de la co-
marca no existeix oferta pública 
de la branca sanitària. 
Els sindicats han denunciat que 
no tenen constància de l’existèn-
cia del pla estratègic de l’FP en 
què Serveis Territorials es basa 
per prendre la decisió i han plan-
tejat, com a solució al confl icte, 
l’ampliació de l’oferta educativa 
als centres que ho requereixin, 
sense l’eliminació de cicles als 
instituts que funcionen amb èxit 
com és el cas de l’INS La Ferre-
ria, que no té cap problema per 
cobrir les places de Documenta-
ció Sanitària. “El Departament 
no ha tingut en compte l’esforç 
de tot un equip de professio-

nals que du-
rant 11 anys 
hem treballat 
intensament 
per oferir un 
cicle de quali-
tat, amb una 
inserció labo-
ral molt ele-
vada, gairebé 

del 100%”, va explicar el coor-
dinador del cicle al centre local, 
Enrique Donraval. Segovia tam-
bé va expressar el seu desconcert 
davant dels projectes del Depar-
tament a l’INS La Ferreria, “on 
té previst construir noves aules 
i, alhora, decideix eliminar un 
cicle de formació professio-
nal”. Per la seva banda, l’alum-
nat afectat i l’Ampa s’han mos-

trat indignats amb la decisió dels 
Serveis Territorials, que només 
resta pendent de la confi rmació 
del Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat. L’única 
concessió que ha fet Serveis Ter-
ritorials és que l’alumnat que ha 
començat el cicle a Montcada el 
podrà acabar a l’institut local, 
per tant, a la propera preinscrip-
ció només s’ofertaran places de 
segon curs. “Encara ens queda 
una escletxa d’esperança per-
què la decisió sigui revocada, 
per tant, convocarem noves 
mobilitzacions per fer sentir 
la nostra veu davant d’una de-
cisió que considerem injusta”, 
va explicar Iris Pino, portaveu 
de l’alumnat, qui va avançar 
que es manifestaran novament 
a Montcada i convocaran una 
concentració davant la seu del 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, a la 
Via Augusta de Barcelona. 

Sílvia Alquézar | Sabadell

Serveis Territorials es manté ferm en 
la decisió de traslladar el cicle a Terrassa

Montcada demana 
obrir un període de 
diàleg per treballar un 
mapa equilibrat de la 
Formació Professional 
al Vallès Occidental

L’alumnat afectat del cicle de Documentació Sanitària es va manifestar els dies 7 i 13 de març davant dels Serveis Territorials, a Sabadell

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 

Les sol·licituds es poden presentar 
del 13 al 24 d’abril al centre escollit
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El Departament d’Ensenya-
ment ja ha fet públiques les 
dates per formalitzar les preins-
cripcions d’infantil, primària i 
secundària obligatòria per al 
curs vinent. Les sol·licituds es 
podran presentar als centres 
escollits en primera opció del 
13 al 24 d’abril. Enguany, el 
Departament ha decidit reduir 

el calendari per donar resposta 
a la demanda reiterada de di-
ferents sectors de la comunitat 
educativa. L’endarreriment de 
les dates facilitarà que un ma-
jor nombre d’alumnes nouvin-
guts o que es trobin en situació 
de canvis, puguin participar en 
el procés de preinscripció de 
forma ordinària | SA
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HOMENATGE
L’Ajuntament s’uneix per primer cop a 
la commemoració del Dia europeu en 
memòria de les víctimes del terrorisme

El col·lectiu de jubilats que cada 
dilluns, a les 12h, es concentren 
davant de l’Ajuntament per ex-
pressar el seu malestar per la min-
sa pujada de les pensions aplicada 
pel govern central –del 0,25%– ha 
fet una crida a la ciutadania per-
què se sumi a la protesta conjunta 
que es farà el 17 de març a Bar-
celona. La mobilització, convoca-
da per la Coor dinadora Estatal 
en Defensa del Sistema Públic de 
Pensions –que agrupa centenars 
de plataformes i marees pensionis-
tes–, es fa arreu del país en defensa 
de pensions “dignes”. La concen-
tració tindrà lloc a les 11h, a la pla-
ça d’Urquinaona. 

Demandes. Entre les reivindica-
cions del moviment destaquen 
l’exigència de revaloració de les 
pensions segons l’IPC, la recupe-
ració del poder adquisitiu perdut 
i el pagament d’unes retribucions 
dignes amb un mínim de 1.080 
euros. També es planteja la dero-
gació de les dues últimes reformes 
de pensions, la del PSOE i la del 
PP, entenent que han estat les que 
han provocat la caiguda present i 
futura de les pensions públiques.

Els pensionistes 
criden a la 
mobilització 
del 17 de març

Pilar Abián | Redacció

Activistes concentrats davant de l’Ajuntament
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El pressupost d’enguany creixe-
rà un 9% respecte al del 2017, 
passant de 41,9 a 45,7 milions 
d’euros, un increment que no 
serà real, ja que el tancament del 
passat exercici superarà amb es-
creix la xifra inicial. Aquesta és 
una de les dades que ha avançat 
el  president de l’Àrea Econòmi-
ca, Óscar Gil (ICV-EUiA), abans 
del Ple extraordinari que es farà 
el 22 de març (Casa de la Vila, 
19.30h) per debatre els comptes 
municipals. 

El fet que l’aprovació del pressu-
post encara estigui pendent, tot i 
ser mitjan de març, respon a di-
versos factors, segons l’edil. D’una 
banda, a la nova manera de fer de 
l’actual executiu respecte mandats 
anteriors. “Nosaltres no ens limi-
tem a pujar totes les partides un 
2 o un 3%, com es feia abans, sinó 
que estem fent un treball acurat 
,vinculant les despeses a  progra-
mes concrets”, ha explicat Gil, tot 
afegint que l’altre factor diferencial 
és “la voluntat de fer afl orar el 
deute amagat per ajustar els nú-

meros a la rea litat”. El president 
de l’Àrea Econòmica assegura que 
al novembre, l’executiu ja disposa-
va de la informació pressupostària 
requerida a tots els departaments 
però que faltaven 1,5 milions d’eu-
ros per quadrar els números. Un 
dels principals problemes que té el 
consistori, segons Gil, és la manca 
de liquidesa derivada del paga-
ment de les expropiacions feta al 
2015 amb un romanent en posi-
tiu que, en part, era fi ctici. “Van 
disposar d’uns ingressos que se 
sabia del cert que mai es cobra-
rien”,  assegura l’edil. Aquesta 
operació va deixar la caixa buida 
i va obligar a contractar una pòlis-
sa per valor de 5 milions d’euros. 
“Perquè s’entengui, és com si 
una família tira de Visa pensant 
que ingressarà uns diners que li 
deuen, però que mai no arriben 
i no hi ha manera d’eixugar el 
deute que, a més, va sumant in-
teressos”, explica Gil.

Via tutelada. Després de dema-
nar assessorament a la Diputació, 
l’única via per sanejar les arques 
passa, segons l’edil, per fer afl orar 
i refi nançar part del deute que fi ns 
ara quedava ocult. En concret, els 
diners a retornar a l’AMB, en con-
cepte del pagament de les expro-
piacions de zones verdes, i els que 
es deuen a l’empresa FCC per la 
construcció de la nau de la Brigada 
i els contenidors soterrats. “Això 

ens permetrà fer un préstec 
a llarg termini amb la banca 
privada i retornar els diners 
més còmodament, disposant 
de més liquidesa”. Aquesta 
operació elevarà el deute de la 
corporació al 80% –actualment 
se situa per sobre del 60%–, xi-
fra que obligarà a què hi hagi 
una tutela fi nancera per part de 
la Generalitat en el control de la 
despesa de la corporació. 
“Presentem un pressupost tre-
ballat, responsable i transpa-
rent que, en comptes d’amagar 
els problemes, els fa afl orar”, as-
senyala Gil. En estar en minoria, 
el govern necessitarà suports de 
l’oposició per aprovar els comp-
tes. L’edil té previst reunir-se amb 
tots els grups i recollir les seves 
propostes, malgrat reconèixer que 

les partides estan molt ajustades i 
que hi ha poc marge de maniobra.

Prioritats. Tot i les difi cultats fi -
nanceres, el govern aposta per 
incrementar la despesa social. 
“Quan vam entrar al govern 
el pressupost de l’Àrea era 
de 6 milions d’euros i per al 
2018 serà de 7”, ha destacat la 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo). També aug-
mentarà el capítol 1, fruit de la 
incorporació dels plans d’ocu-
pació que hi ha previstos, de la 
internalització d’algunes places 
i de l’aplicació del nou conveni 
col·lectiu. Les inversions pujaran 
a 5,6 milions i els pressupostos 
participatius seran bianuals –en-
guany es votaran els projectes 
que s’executaran al 2019.

Pilar Abián | Montcada

Óscar Gil (ICV-EUiA), acompanyat de la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere (Círculo)

El govern vol fer afl orar el deute ocult 
per ajustar els comptes a la realitat

Óscar Gil: ‘Presentem 
enguany un pressupost 
treballat, responsable 
i transparent, que no 
amaga els problemes’
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El 22 de març, l’executiu presentarà en sessió extraordinària la proposta de pressupost per al 2018
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V JORNADES PEL SOTERRAMENT

Les V Jornades pel soterrament 
de l’R2, organitzades per l’Ajun-
tament i la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST) els 
dies 6 i 7 de març, van donar veu 
a municipis que comparteixen 
amb Montcada Reixac la lluita 
per aconseguir soterrar les vies 
que esquarteren els seus respec-
tius nuclis urbans. Representants 
de Sant Feliu de Llobregat, l’Hos-
pitalet i Múrcia van explicar en 
una taula rodona feta a l’Auditori 
les seves experiències particulars, 
coincidents en bona mesura amb 
la viscuda pel municipi montca-
denc. En tots els casos hi ha hagut 
l’incompliment dels compromisos 
per part de l’Estat. Ara Montcada 
i Reixac, Sant Feliu i l’Hospitalet 
tornen a tenir un nou conveni 
sobre la taula, signat pel ministre 
de Foment en persona, Íñigo de 
la Serna, i segons el qual d’aquí a 
dos anys es posaran en marxa els 
soterraments compromesos.

Cautela. L’experiència viscuda 
fa que, tant els ajuntaments com 
les diferents plataformes ciuta-
danes que s’han creat al voltant 
d’aquesta reivindicació, defugin 
del triomfalisme i parlin de “mo-
derat optimisme”. 
Per a l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), l’actual situa-
ció respon a “les complicitats 
–va dir– que, al costat de la 
Plataforma, hem estat capa-
ços d’anar teixint amb altres 
administracions”.  L’edil es va 
mostrar partidària de mantenir 
aquesta línia, de fer pinya amb 
les localitats afectades i de seguir 
fi l per randa que es concretin els 

acords signats. Manuel Leiva, re-
gidor de Sant Feliu de Llobregat; 
el tinent d’alcalde d’Espai públic 
i Urbanisme de l’Hospitalet, José 
Castro, i Manuel Piñar, de la pla-
taforma l’Hospitalet sense vies, 
van explicar la llarga lluita dels 
seus municipis pel soterrament 
de línies fèrries. Si bé els polítics 
parlaven del futur amb un cert 
optimisme, l’activista veïnal es va 
mostrar més aviat escèptic.
En nom de la PTJST, Ramon 
Bueno va qualifi car les ciutats re-
presentades a la taula com a mu-
nicipis agermanats. “Totes hem 
estat damnifi cades en haver 
estat enganyades pel Ministeri 
però, si anem plegades, serà 
més difícil que això torni a pas-
sar”, va dir. Contràriament al cas 
dels municipis catalans, l’arribada 
de la LAV a Múrcia està prevista 
en superfície, motiu pel qual la 
Plataforma Pro-soterramiento de 
la ciutat, nascuda fa 30 anys, està 
duent a terme des de fa sis mesos 
mobilitzacions diàries per recla-
mar que el Ministeri compleixi 
amb el conveni subscrit al 2006. 
La lluita d’aquest col·lectiu, “pa-
cífi ca i no violenta”, com va dir 
el seu representat, Joaquín Con-
treras, va rebre els elogis de tots 
els participants a la taula rodona. 

Auca i música. Després de la 
taula rodona, el dibuixant Carlos 
Azagra va presentar l’‘Auca del 
soterrament’ que mostra en vi-
nyetes la història de la reivindica-
ció a nivell local, un treball que es 
difondrà a tots els centres educa-
tius. L’acte el va tancar la cantant 
i saxofonista Irina Casado amb la 
interpretació de dos raps.

Pilar Abián | Montcada

Quatre municipis amb un objectiu comú, 
soterrar les vies que actuen com a barrera
Montcada i Reixac, Sant Feliu de Llobregat, l’Hospitalet i Múrcia comparteixen les seves experiències en una taula rodona
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Prop de 300 persones a l’homenatge a les víctimes del tren
L’esdeveniment va començar 
amb un minut de silenci en re-
cord de les 170 persones que 
han perdut la vida a les vies al 
seu pas pel municipi –les dues 
últimes, al 2017– i amb la lec-
tura d’un poema a càrrec de-
Gerard Vives i Nora Hendrikse, 
alumnes de l’INS Miró. Els par-
laments van anar a càrrec de 
l’alcaldessa, Laura Campos; el 
se cretari general d’Infraestruc-
tures i Mobilitat de la Genera-
litat, Ricard Font, i la membre 
del grup Teatroia’t, María Sán-
chez, en nom de la Plataforma 
Tracte Just. En acabar els par-
laments, la Colla de Diables de 
Can Sant Joan, els infants de 
diferents clubs esportius i els 
assistents van fer un recorre-
gut fi ns arribar al monòlit en 
record a les víctimes del tren 
on van dipositar 170 clavells 
blancs i espelmes | SA

Representants de diferents municipis que reclamen el soterrament de vies van participar a la taula rodona feta en el marc de les Jornades
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Primer homenatge del consistori 
a les víctimes del terrorisme L’associació Montcada Centre Co-

merç (MCC) inicia un nou cicle 
amb la renovació de la seva junta 
directiva i el nomenament de Mi-
riam Asbert com a presidenta, en 
substitució de Manuel Moreno, 
qui ha dirigit l’entitat durant els 
últims 8 anys. Asbert està acom-
panyada per vuit representants de 
comerços locals, dels quals cinc ja 
estaven en l’anterior mandat. El vi-
cepresident és Jordi Gómez, men-
tre que els càrrecs de secretari i tre-
sorer són per a Bernat Arjalaguer i 
Joan Asbert, respectivament, i com 
a vocals, Vicky Armengol, Helena 
Abril, Yolanda Ponce, Josep Ma-
resma i Xavier Saperas. 

Balanç i objectius. Asbert, de 
30 anys i llicenciada en Econò-

miques, agraeix la tasca del seu 
antecessor perquè, segons ha dit, 
“va assumir una entitat que te-
nia moltes pèrdues i l’ha dirigit 
molt bé”, i es planteja l’objectiu 
“de mirar cap al futur, apro-
pant-nos a la gent jove, i inten-
tar que el comerç local sigui la 
primera opció de la ciutadania 
a l’hora de comprar”, ha dit. 
Tot i reconèixer que no serà una 
tasca fàcil, la nova presidenta 
de l’MCC es mostra optimista 
perquè compta amb una junta 
directiva “potent i amb empen-
ta”. L’entitat està formada actual-
ment per 67 socis i els seus nous 
dirigents valoraran la idoneïtat 
de continuar organitzant algunes 
de les activitats que s’han fet als 
últims anys com ‘La botiga al 
carrer’.

Rafa Jiménez | Montcada

L’alcaldessa, durant la seva intervenció, acompanyada de portaveus i regidors dels diferents grups municipals del consistori
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La nova junta directiva està integrada per nou botiguers

COMERÇ LOCAL
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Reconeixement consistorial a l’agrupació local de Protecció Civil
L’Ajuntament va organitzar el passat 10 de març un reconeixement a l’agrupació local de Protecció Civil 
amb motiu del Dia Mundial de la Protecció Civil, que ofi cialment és l’1 de març. “Un dels nostres objec-
tius quan vam entrar a governar era donar suport real al voluntariat i, en aquest sentit, hem treballat 
perquè l’agrupació local sigui reconeguda per la Generalitat i perquè cada cop estigui més integrada en 
l’estructura de protecció civil del municipi”, va expressar la regidora de Serveis Generals i responsable 
de Seguretat Ciutadana, Montse Ribera (ERC), qui va agrair la tasca altruista de l’entitat. L’edil va explicar 
que el consistori està enllestint el pla de protecció civil de la ciutat i que comptarà amb l’agrupació per tal 
d’implementar-lo. Protecció Civil de Montcada i Reixac està integrada per una quinzena de voluntaris i fa 
intervencions bàsiques en emergències, en coordinació amb l’Ajuntament. La seu es troba a l’Hotel d’en-
titats de Can Sant Joan (Viver, sn, tel. 935 751 717) i el seu web és protecciocivilmontcadaireixac.org | LR

El 12 de març, l’Ajuntament va fer 
per primera vegada una concen-
tració amb motiu del Dia europeu 
en memòria de les víctimes del 
terrorisme, a les portes del consis-
tori. Amb aquest acte es donava 
compliment a la moció aprovada 
al Ple de juliol, per tal d’homenat-
jar cada any les víctimes en dates 
properes a l’efemèride, que és l’11 
de març, coincidint amb l’atemptat 
d’Al Qaeda a Madrid, l’any 2004, 
que va causar 193 morts i més de 
2.000 ferits. En nom del consistori, 
l’alcaldessa, l’ecosocialista Laura 

Campos, acompanyada de por-
taveus i representants dels grups 
municipals, va llegir un manifest 
en solidaritat amb totes les víctimes 
del terrorisme i les seves famílies. 
L’edil va condemnar “de forma 
rotunda i categòrica” tota expres-
sió de terrorisme, ja sigui nacional 
o internacional, i va rebutjar l’ús 
de la violència com a defensa de 
qualsevol idea o projecte. Campos 
va expressar, en nom del consistori, 
“la voluntat de continuar treba-
llant pel respecte de les persones 
que pensen, creuen i viuen de di-
ferents maneres i el compromís 

amb la cultura de la pau i la no 
violència”, va dir. 

Actuació musical. L’acte va acabar 
amb la interpretació d’un vals fl a-
menc de Sergi Vicente a càrrec del 
professor de guitarra clàssica de 
l’Aula de Música de l’Ajuntament, 
Javier Navarro, i amb dos minuts 
de silenci. A continuació, el col-
lectiu de jubilats que es concentra 
els dilluns per reclamar la pujada 
de les pensions va convidar els as-
sistents a fer un altre minut de silen-
ci en record del nen Gabriel Cruz, 
assassinat a Almeria.

Pilar Abián | Montcada

En compliment d’una moció aprovada pel Ple municipal el passat mes de juliol

DIA EUROPEU

Miriam Asbert assumeix 
la presidència de l’MCC

En el marc del procés de res-
tauració de l’espai que ocupava 
l’antiga pedrera de calcàries, La-
farge Holcim organitza una plan-
tada d’arbres el 25 de març, de 
10 a 14h. L’activitat, oberta a la 
població, es durà a terme amb la 
col·laboració de l’associació ACER 
i del Parc de Collserola. El punt de 
sortida serà el camí d’accés a la 
Font de la Mitja Costa, des del car-
rer Reixac, i els participants hau-
ran de fer un recorregut d’un qui-
lòmetre i mig fi ns arribar a la zona 
on es plantaran els arbres.Les ins-
cripcions es poden fer a través del 
correu electrònic relaciones.entor-
no@lafargeholcim.com | LR

Lafarge organitza 
una plantada popular 
d’arbres al Turó

Miriam Asbert, al centre de la imatge, amb la seva junta i la secretària de l’entitat, Elisabet Moreno
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Si arriba el foc, estàs preparat?

Publireportatge

teriors. El conjunt d’aquestes accions 
suposen una millora en la seguretat de 
persones i béns davant d’incendis fores-
tals i una millora de les condicions de se-
guretat que tindran els equips d’extinció 
en cas d’incendi.

 
Accions de conscienciació a la població 

La campanya, en la que  també hi 
participen els Agents Rurals i les Agru-
pacions de Defensa Forestal (ADF), 
comporta la realització d’accions adreça-
des a propietaris d’edifi cacions, ajunta-
ments, instal·lacions, parcel·les i veïns 
d’urbanitzacions, amb l’objectiu que tots 
preguin consciència del risc que suposa 
tenir edifi cacions o nuclis de població si-
tuats en zones properes al bosc en cas 
d’un incendi forestal.

En aquest sentit, en els municipis que 
ho sol·licitin es duran a terme xerrades a 
càrrec de personal tècnic de la Diputació 
de Barcelona i Agents Rurals, amb la fi -
nalitat de transmetre la idea que els ciu-
tadans són els primers responsables de 
la seva seguretat i, per tant, han de ser 
conscients del risc de viure en zones fo-
restals i de les mesures d’autoprotecció 
que tenen a l’abast per fer front als in-
cendis forestals. 

A més de les xerrades, també es pre-
veuen trobades als consells comarcals 
de la demarcació de Barcelona adreçades 
a alcaldes, regidors, tècnics municipals i 
responsables de les Agrupacions de De-
fensa Forestal (ADF). També es realitzarà 

una difusió massiva via EACAT a tots els 
ajuntaments de la demarcació de Bar-
celona del material informatiu que s’ha 
elaborat per la campanya.  Per la seva 
part, les ADF contribuiran a difondre el 
material de la campanya formada per ví-
deos, cartells i fl yers, a les xarxes socials 
i als seus territoris.

Ordenances reguladores pel mante-
niment de les franges de protecció

Una altra de les eines que la Diputa-
ció de Barcelona posa a disposició dels 
ajuntaments és el model d’ordenances 
reguladores d’establiment i prestació 
del servei públic de manteniment de les 
franges de protecció i parcel·les de les ur-
banitzacions i nuclis de població per a la 
prevenció d’incendis.

Amb l’aprovació d’aquestes ordenan-

ces, els ajuntaments disposaran d’uns 
instruments que els permetran procedir 
al cobrament del preu públic, als propie-
taris de la urbanització i nuclis de pobla-
ció, sufi cient per cobrir com a mínim el 
cost de manteniment a prestar per part 
de l’ajuntament.

L’import mitjà que s’ha calculat haurà 
de pagar cada propietari d’una parcel·la 
en una urbanització per al manteniment 
de la vegetació al voltant de la urbanitza-
ció i de les parcel·les interiors existents, 
està estimat entre 25 i 50 euros l’any, 
dependent de l’extensió de cada fi nca. 
D’aquesta manera, tant l’ajuntament 
com els propietari de les urbanitzacions, 
s’asseguren poder mantenir en condi-
cions optimes les seves parcel·les, de 
cara a evitar danys importants en els 
seus habitatges en cas d’incendi forestal.

Sota el lema “Si arriba el foc, estàs 
preparat?”, aquest hivern ha començat 
la campanya per fomentar les mesu-
res d’autoprotecció contra els incendis 
forestals a les urbanitzacions i habitat-
ges aïllats. Impulsada per la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat, també hi 
col·laborem els ajuntaments i els con-
sells comarcals de la demarcació de Bar-
celona, així com les Agrupacions de De-
fensa Forestal (ADF) i els Agents Rurals. 

Les accions parteixen de la necessitat 
d’una gestió forestal clara i continuada, 
que integri totes les mesures de preven-
ció necessàries per evitar danys a les 
persones i als nuclis de població en cas 
d’incendi. Tot plegat, tenint en compte la 
singularitat del territori, on la superfície 
forestal ocupa més d’un 60% del total. 

Partint d’aquesta realitat, i de la cons-
ciència que els focs s’apaguen sobretot a 
l’hivern, la campanya té com a principal 
objectiu crear consciència del risc, la ne-
cessitat i la importància de disposar de 
franges d’autoprotecció en tots els nuclis 
de població, urbanitzacions i cases aïlla-
des situades al costa del bosc.

A més, la Llei d’incendis forestals es-
tableix que en les urbanitzacions i nuclis 
de població s’han d’implantar mesures 
de prevenció d’incendis amb condicions 
tècniques específi ques, com són la crea-
ció d’una franja perimetral al voltant 
dels nuclis i un tractament de la vege-
tació a les parcel·les interiors d’aquests 
nuclis de població, per tal d’evitar tant 
danys personals en cas d’incendi.

Ajuts als ajuntaments per a l’obertura 
de franges de protecció

La Diputació de Barcelona destina 
tant recursos econòmics com tècnics 
per a que els ajuntaments puguin obrir 
les franges perimetrals de protecció i, 
també, per als treballs forestals a les 
parcel·les no edifi cades i a les zones ver-
des. Des del punt de vista econòmic, la 
Diputació dona ajuts als ajuntaments 
per a les obertures de franges perime-
trals, i en quant a recursos tècnics, ela-
bora projectes de reducció de la densi-
tat de l’arbrat i estassada del sotabosc 
tant en la franja perimetral com en les 
parcel·les públiques. En el període 2016-
2018, la Diputació de Barcelona ha des-
tinat a aquest programa un total de 
3.050.000 d’euros.

Les accions que es realitzen es centren 
en l’obertura de franges de protecció 
al voltant de les urbanitzacions i en el 
tractament de vegetació de les parcel·les 
interiors de les urbanitzacions de titula-
ritat pública. Els treballs es basen en la 
reducció de la massa i vegetació forestal 
creant franges perimetrals en els vials i 
en la neteja vegetal de les parcel·les in-

•La Diputació de Barcelona reforça les mesures d’autoprotecció en urbanitzacions contra 
incendis forestals

• La Llei d’incendis forestals obliga a disposar de franges perimetrals netes de vegetació al 
voltant dels nuclis de població situats a prop del bosc

Creació d’una franja de protecció en una urbanització de Cervelló.
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Aprovat el projecte per fer arribar la 
xarxa d’aigua a l’Estany de Gallecs

L’Ajuntament ha aprovat el pro-
jecte executiu per tal de portar 
l’aigua potable a la urbanització 
de l’Estany de Gallecs. El pla, 
redactat per la Diputació, preveu 
construir-hi una canonada de 2,5 
quilòmetres, que creua els termes 
municipals de Lliçà d’Amunt i 
Palau Solità i Plegamans, per 
abastar els habitatges del sector. 
L’actuació està pressupostada en 
296.000 euros, dels quals l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) 
en sufragarà 160.000. La resta, 
l’aportaran els propietaris de la 
seixantena de fi nques –unes qua-
ranta estan edifi cades–, dins dels 
costos d’urbanització del sector. 
L’Ajuntament avançarà els diners 
i s’encarregarà de la direcció de 
les obres. Una delegació muni-
cipal es va entrevistar el 14 de 
març, amb l’AV per presentar-li el 
projecte executiu.

Legalització del sector. “L’aigua 
és un servei bàsic que s’ha de 
garantir amb qualitat”, ha ex-
plicat el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC). A 
hores d’ara, el veïnat de l’Estany 
de Gallecs obté aquest subminis-

Pilar Abián | Redacció

El president de l’Àrea Territorial, a l’esquerra, es va entrevistar amb l’AV del sector el 14 de març per presentar el projecte executiu de l’actuació
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L’actuació la sufragaran l’ACA i els propietaris de les parcel·les de la urbanització

PLANEJAMENT

VISITA INSTITUCIONAL

L’Ajuntament demana a la Diputació la seva 
col·laboració per resoldre problemes urbanístics
L’Ajuntament va convidar a principi 
de març el diputat d’Urbanisme de la 
Diputació, Josep Ramon Mut, a una 
visita per tal que conegués la realitat 
urbanística de la ciutat, així com les 
seves diferents problemàtiques ter-
ritorials, especialment les urbanitza-
cions amb dèfi cits. Acompanyat del 
president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez, Mut va visitar el Bosc d’en 
Vilaró, la zona 21, Reixac i Vallençana baixa, barris sense serveis, 
amb carrers sense asfaltar, sense clavegueram ni il·luminació i amb 
edifi cacions fora de la llei, entre d’altres situacions. “Volem gene-
rar complicitats amb administracions que puguin col·laborar amb 
nosaltres en la consolidació d’aquests sectors i establir marcs de 
cooperació”, ha explicat Sánchez. L’edil ha avançat que la intenció 
del consistori és afegir-se a un programa de la Diputació adreçat 
a urbanitzacions amb dèfi cits. En el procés de desenvolupament i 
consolidació de planejament, la zona on s’han produït més avenços 
és l’Estany de Gallecs. A Vallençana baixa s’ha aprovat un pla de 
millora del sector i l’objectiu és continuar amb Can Pomada i Reixac 
i revisar i corregir la situació de la zona 21 de Terra Nostra | LR
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Entra en vigor la prohibició de fer foc en terrenys 
forestals, que es mantindrà fi ns a l’octubre
Des del 15 de març fi ns al 15 d’octubre estarà vigent la prohibició 
d’encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no, i 
en la franja de 500 metres que els envolta. Així ho estableix el Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Especialment no es poden cremar restes de poda i aprofi taments 
forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones fo-
restals, sense una autorització expressa de la Generalitat. També 
queda prohibit llençar objectes encesos o abocar escombraries i 
restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la 
causa de l’inici d’un foc | LR

Cap de setmana formatiu i reivindicatiu sobre 
el Rec Comtal a mitjan del mes d’abril
Amb el títol ‘El Rec Comtal, un bé comú’, la Taula Comunitària del 
Rec Comtal organitza els dies 14 i 15 d’abril diferents activitats. El 
programa inclou tres taules rodones, una passejada i un dinar de 
graella. Els interessats a participar-hi es poden inscriure telemàtica-
ment a través del correu recviu@gmail.com | LR

Crida per salvar l’eix riu 
Besòs-serralada Marina

La Taula de Medi Ambient ha 
plantejat la necessitat d’elaborar 
una Pla Director amb la implicació 
de totes les administracions per sal-
var l’espai natural comprès entre el 
riu Besòs i la serralada de Marina. 
El col·lectiu proposa fer un front 
comú, com s’ha articulat en d’altres 
reivindicacions històriques, per afa-
vorir una nova cultura de l’entorn. 
Aquestes són algunes de les conclu-
sions més destacades que la Taula 
pel Medi Ambient va presentar el 
6 de març, a la Casa de la Vila, du-
rant l’acte de valoració de la sortida 
d’observació del territori que va fer 
el dia 3, en el marc de les Jornades 
tècniques portes obertes al parc de 
la Serralada de Marina, adreçades 
a responsables polítics i tècnics que 
treballen en la gestió del territori. 

Sortida tècnica. La passejada va 
comptar amb la presència del pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), representants de la 
CUP, agents forestals i membres de 
l’ADF. L’itinerari va posar de relleu 
els enormes contrastos que existei-

xen a l’entorn fl uvial del riu Besòs 
i als accessos a la serralada de Ma-
rina, amb zones molt degradades i 
espais bucòlics propis d’imatges de 
postals. “El nostre objectiu amb 
aquestes jornades és demanar 
a les administracions  que pro-
tegeixin aquest gran patrimoni 
natural que tenim i prenguin 
mesures per recuperar l’entorn 
de manera sostenible”, va mani-
festar Daniel Aranda, de la Taula 
pel Medi Ambient. Per la seva ban-
da, Sánchez va agrair la tasca del 
col·lectiu i va afegir que “des de 
l’Ajuntament estem treballant 
en la línia d’intentar involucrar 
altres administracions”.
El recorregut va començar al parc 
fl uvial del riu Besòs, a l’alçada de 
la Casa de les Aigües, passant per  
la Torre dels Frares –una masia 
del segle XV molt deteriorada al 
costat de la carretera de la Roca– 
fi ns arribar al Pla del Besòs, la 
zona més degradada del parc 
fl uvial, amb abocaments incon-
trolats de deixalles i l’assentament 
il·legal d’horts, barraques i activi-
tats econòmiques marginals.

Sílvia Alquézar | Montcada

El col·lectiu proposa fer un front comú per preservar l’espai

TAULA PEL MEDI AMBIENT

trament mitjançant un pou. L’ar-
ribada de l’aigua al sector és un 
dels primers projectes que veurà 
la llum en el procés per aconse-
guir la seva legalització, que ja 

s’ha posat en marxa. L’estiu pas-
sat, el consistori va presentar una 
proposta per urbanitzar l’espai 
que va rebre el vistiplau de la ma-
joria dels propietaris. 

Bassa d’aigua situada enmig de l’assentament il·legal de barraques al Pla del Besòs
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Millores als escossells 
per la salut dels arbres
La intervenció també vol evitar que es malmetin les voreres

L’Ajuntament, en una actuació 
coordinada entre Brigada i Parcs 
i Jardins, ha ampliat els escossells 
d’arbres ubicats a diferents punts 
del municipi amb l’objectiu de mi-
llorar la salut i estat sanitari de les 
espècies vegetals i adequar la via 
pública al seu creixement, evitant 
que es malmetin les voreres. S’es-
tà actuant a la rambla dels Països 
Catalans, a l’olivera de la plaça de 
l’Església i, pròximament, al parc 

Salvador Allende i a l’avinguda 
Catalunya de Mas Rampinyo. 

Normativa. A Montcada Nova, les 
branques dels lledoners de la ram-
bla dels Països Catalans s’estaven 
assecant i l’obertura dels escos-
sells permetran que els entri més 
aigua i aire. Aquesta ampliació, a 
més, facilita la feina de podes i col-
locació d’adob al personal de man-
teniment dels parcs. En base a la 

normativa d’accessibilitat, s’ha ga-
rantit que, malgrat l’ampliació dels 
escossells, les voreres tenen un 
espai mínim d’1,80 metres i s’ha 
intentat mantenir les alineacions 
dels diferents elements de mobilia-
ri urbà (fanals, bancs, papereres...) 
per minimitzar l’impacte visual 
dels nous escossells. En necessitar 
més terra per omplir aquest espai, 
s’ha tingut cura que estiguin ben 
compactades per minimitzar el risc 
d’ensopegades i s’hi han col·locat 
jardineres al costat. 
“Fem aquesta campanya per mi-
llorar la salut dels arbres i vetllar 
per l’estat de les voreres”, ha ex-
plicat el regidor de Serveis Munici-
pals, Jordi Sánchez (ERC) | LR
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.....També és notícia...........
ACCIÓ REIVINDICATIVA
Entitats i partits sobiranistes organitzen una botifarrada destinada a 
recaptar fons per als familiars dels polítics i activistes presos i exiliats
L’activitat es farà el 18 de març, a 
partir de les 12h, al Casal de la Mina 
amb l’objectiu de recaptar fons per 
als familiars dels polítics i activistes 
presos o exiliats. Els tiquets, al preu 
de 7 euros, es poden adquirir a la 
Farmàcia Relat, Mestres Perruquers 
i les seus de les entitats organitza-
dores: ANC, Òmnium Cultural, CDR 
MiR, CUP, ERC i JxCat. Es preveu la 
presència del germà d’Oriol Junque-
ras, la germana de Jordi Cuixart, la 
dona de Joaquim Forn, la periodista 
Beatriz Talegón (ex PSOE), la diputada Jenn Díaz (ERC), Joan Canadell (ANC), Oriol Corral (CUP), Ramir 
de Porrata (Cercle Català de Negocis), Eduardo Reyes (president honorífi c de Súmate), Lourdes Ciuró 
(PDeCAT) i Albano Dante Fachín (ex Podem). També hi hauran les actuacions musicals dels grups Els 
Garlic Garlic i L’Espingari. La ‘botifarrada groga tindrà lloc una setmana després de la pintada del mural 
reivindicatiu que va fer el Comitè de Defensa de la República (CDR) local a la llera del riu Ripoll –imatge 
inferior– amb el lema ‘Llibertat, presos polítics’, un dels molts actes que es van celebrar arreu del territori 
per reclamar el desplegament efectiu de la República i que va culminar amb una manifestació pel centre 
de Barcelona convocada per l’ANC. El mural, però, va ser boicotejat en poques hores i tapat amb pintura 
negra en una acció que el CDR ha atribuït, a través de les xarxes socials, a “brètols intolerants” | LG

L’Ofi cina Municipal d’Atenció 
a les persones Consumidores 
va muntar una parada infor-
mativa el 14 de març al mer-
cat setmanal. Durant el 2017, 
el servei va atendre un total 
de 1.727 persones. L’OMIC 
està situada a la planta baixa 
de l’edifi ci de l’Ajuntament. 
El seu horari és dilluns, dime-
cres, dijous i divendres, de 9 a 14h, i els dimarts, de 10 a 13h i de 15 
a 18h. El correu electrònic, omic@montcada.org | SA

CONSUM
L’OMIC surt al carrer per visibilitzar els seus serveis 
coincidint amb el Dia Internacional del Consumidor

El PP de Montcada s’ha mostrat 
“sorprès” per la instal·lació d’una 
càmera de control fotogràfi c a 
l’avinguda de la Ribera a l’alçada 
del carrer Major per captar els 
vehicles que se saltin el semàfor 
en vermell. En un comunicat de 
premsa, el partit demana explica-
cions al govern sobre el motiu de 
la senyalització i les sancions als 
possibles infractors. D’altra banda, 
la formació també exigeix la retira-
da dels ressalts “que ja no donen 
servei i perjudiquen els vehicles 
dels veïns”. 
La regidora de l’Àrea Interna, 
Montse Ribera (ERC), ha respost 
els populars que el control sema-
fòric és una de les actuacions deri-
vades del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible, aprovat fa uns mesos. 
“Vam detectar que aquest és un 
punt confl ictiu, quant a accidents 
provocats per vehicles i bicicletes 
que passen en vermell”, ha ma-
nifestat l’edil. La mesura, però, no 
és defi nitiva. “Estarà en període 
de proves sis mesos i durant el 
primer, no es multarà ningú; pas-
sat aquest temps, es valorarà si 
el control es manté”, ha afegit Ri-
bera. L’aparell està connectat amb 
la Policia Local i permet la inter-
venció immediata dels agents en 
casos d’infracció greu | SA

El PP demana al govern 
explicacions sobre 
el control semafòric

Les màquines excavadores 
treballen a prop de l’empresa 
Klein, a la N-150, en el pro-
jecte de creació d’una rotonda 
i un vial d’accés exclusiu a la 
zona industrial de Can Cuiàs 
ja que, actualment, el polígon 
comparteix la mateixa entrada 
que hi ha per accedir a la zona 
residencial del barri. Es tracta 
d’una intervenció que impulsa 
l’Ajuntament i que es fi nancia 
amb una subvenció l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que as-
sumeix el 70% del cost de la infraestructura, mentre que el 30% restant 
va a càrrec de la junta de propietaris del polígon | PA

N-150
Comencen els moviments de terra per iniciar la 
construcció de la rotonda prevista a Can Cuiàs

Podem Montcada facilitarà als seus 
inscrits la participació en el procés 
per escollir la nova direcció a Ca-
talunya. El període de votacions 
tindrà lloc entre el 5 i el 9 d’abril i 
es podrà fer de forma telemàtica i 
presencial. Podran exercir el seu 
dret a vot les persones inscrites a 
l’organització. Podem Montcada 
disposarà d’urnes per votar al seu 
local, al carrer Clavell, 22 | LR

Els inscrits a Podem 
podran triar els nous 
càrrecs del partit
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L’Ajuntament contractarà un auxiliar administratiu durant sis mesos 
en el marc del programa complementari de Foment de l’Ocupació Lo-
cal que promou la Diputació de Barcelona. Les persones interessades 
s’han d’inscriure a l’OTG de Ripollet (rambla Sant Jordi, 68) abans del 
23 de març i poden consultar les bases al web montcada.cat. D’altra 
banda, el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament 
(Alt de Sant Pere, 73) ha programat durant el primer semestre de l’any 
diferents sessions formatives quant a alfabetització digital, tècniques 
de recerca de feina i orientació laboral. També oferta cursos per a atu-
rats o treballadors en actiu en l’àmbit de comptabilitat bàsica i avança-
da, nòmines i seguretat social i maneig de carretons. Exclusivament 
per a persones que actualment treballen, es faran dues accions forma-
tives sobre manipulació d’aliments (del 17 al 26 d’abril) i community 
manager (del 27 de juny al 25 de juliol) | PA

TREBALL I FORMACIÓ
Nova contractació en el marc d’un Pla d’Ocupació 
i oferta formativa per a aturats i treballadors en actiu
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ZUMBA 
El Teatre Municipal acollirà el 26 de març, 
de 20 a 22h, una masterclass amb dos 
dels millors instructors del món

La convocatòria de vaga té un seguiment irregular al municipi
La jornada de vaga convocada per 
diversos sindicats i col·lectius fe-
ministes el 8 de març va tenir un 
seguiment desigual al municipi en 
les seves dues modalitats. Els sin-
dicats majoritaris, CCOO i l’UGT, 
van convocar una aturada de 
dues hores, mentre que altres or-
ganitzacions feministes i sindicats 
com la CGT i l’USTEC van plan-
tejar una mobilització de tota la 
jornada. Segons fonts de CCOO, 
la incidència al teixit industrial 

del Vallès Occidental va ser d’un 
70%. A l’Ajuntament, un 35% del 
seu personal –el 24’5% dones i 
l’11% homes– es va sumar a la 
convocatòria, optant en un 27’4% 
per l’aturada parcial i en un 8% 
per la de tot el dia. El comitè 
d’empresa de l’Ajuntament, amb 
majoria de delegats de CCOO, ha 
proposat destinar els diners des-
comptats al personal que va parti-
cipar a la vaga a alguna entitat de 
caràcter social. En aquest sentit, 

Podem Montcada va fer un comu-
nicat en què anunciava que els 
seus regidors donarien el seu sou 
a una fi nalitat social. D’altra ban-
da, una de les empreses locals on 
el seguiment de l’aturada parcial 
va ser majoritari és Condis, ja que 
el 80% de la plantilla va participa-
ció a la mobilització. Pel que fa als 
centres educatius, la vaga va tenir 
un gran ressò entre l’alumnat de 
3r i 4t d’ESO i de batxillerat dels 
instituts públics | SA

Prop de mig miler de persones, la 
majoria dones, van participar el 
8 de març a la mobilització que, 
amb motiu de la vaga feminista, 
va convocar el Consell Munici-
pal de Dones, format per entitats 
locals i l’Ajuntament. La manifes-
tació, encapçalada amb dues pan-
cartes amb els lemes ‘Montcada 
Feminista. Si les dones parem, es 
para el món’ i ‘No a la violència 
de gènere. Ni una víctima més’, 
va començar davant de l’Ajunta-
ment i va fi nalitzar a la plaça de 
l’Església, passant pels passos a 
nivell dels carrers Pasqual i Boga-
tell i el carrer Major. 
Tant a la sortida com a l’arri-
bada, es va llegir, per part de 
representats de les diferents en-
titats feministes del municipi i la 
regidora de la Dona i Polítiques 
d’Igualtat, Jessica Segovia (ICV-
EUiA), un mani-
fest que defensa 
la igualtat de 
dones i homes a 
tots els àmbits de 
la societat. L’es-
crit justifi cava 
la convocatòria 
d’una vaga de cures, consum, 
laboral i educativa per “parar 
el món” i convertir-se en “una 
acció multitudinària que per-
meti avançar en la lluita de les 

dones” contra les violències mas-
clistes, les opressions relacionades 
amb la sexualitat i la discriminació 
salarial al món laboral. “Exigim la 
plena igualtat de drets, condici-
ons de vida i la total acceptació 
de les nostres identitats”, expres-
sava el manifest, que també critica-
va l’ús de la dona com a reclam pu-
blicitari, el fi nançament públic dels 
centres educatius que segreguen 
per qüestions de gènere, el dret de 
moviment de les dones migrades i 
que les tasques de la llar i de cura 
siguin reconegudes i retribuïdes. 

Performance. A la plaça de l’Es-
glésia també es van llegir alguns 
dels reclams feministes que es fe-
ien visibles en diferents pancartes 
individualitzades i es va confeccio-
nar el símbol de la dona amb pa-
raigües de color lila. La valoració 
del Consell de Dones va ser molt 

positiva. Per 
la seva banda, 
Segovia es va 
mostrar molt 
emocionada 
amb la respos-
ta de la ciu-
tadania “en 

una jornada històrica per rei-
vindicar els drets de les dones. 
Ha quedat demostrat que si les 
dones parem, el món s’atura”, 
va dir l’edil.

Rafa Jiménez | Montcada

La marxa va començar 
davant de l’Ajuntament 
i va fi nalitzar a la plaça 
de l’Església

Participants a la manifestació del 8 de març, amb cartells reivindicatius en defensa de la igualtat de gèneres i els drets de les dones
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DIA DE LA DONA TREBALLADORA

El Consell de Dones fa una valoració molt positiva de la primera protesta a nivell internacional en defensa dels drets de les dones

La manifestació feminista del 8 de març 
congrega prop de mig miler de persones 

L’Espai Jove Can Tauler va orga-
nitzar el 9 de març diverses activi-
tats per difondre entre el jovent els 
valors feministes i la lluita per la 
igualtat. El programa va comen-
çar amb un taller sobre afectivitat 
i sexualitat a càrrec dels agents de 
salut, que van fer dues sessions, 
una per a adults i una altra per 
a menors de 18 anys. Tot seguit, 
l’equipament va presentar el vi-
deo realitzat pel personal tècnic de 
l’Espai Jove titulat ‘Per què cal ser 
feminista?’. El reportatge recull 
els testimonis escrits de joves dels 

instituts, destacant sobretot les de-
núncies sobre la cosifi cació de la 
dona i la bretxa salarial. Durant la 
fi lmació també es posa de relleu la 
importància de respectar la lliber-
tat sexual. Les opinions del jovent 
es van recollir en el marc del Punt 
d’Informació i Dinamització als 
Centres Escolars de Secundària, 
que es fa regularment coincidint 
amb l’hora d’esbarjo.

Mural. Una altra de les propos-
tes per visibilitzar la lluita de les 
dones va ser la confecció d’un 

mural en contra de les violències 
masclistes, en el qual van parti-
cipar força joves. La jornada va 
cloure amb un concert feminista 
a càrrec de Nerea Armani, Lil 
Russian, Laia&Carla, Celia Cara 
i Marta i Pau. Les dinamitzadores 
de l’Espai Jove han fet una valo-
ració molt positiva de la jornada 
feminista, que va ser un èxit de 
participació. “És molt important 
implicar el jovent en aquesta 
lluita”, ha dit la regidora de Po-
lítiques d’Igualtat, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA) | SA  

L’Espai Jove va organitzar el dia 9 diverses iniciatives per difondre els valors feministes

Èxit de les activitats a Can Tauler

La cantant Lil Russian, durant la seva actuació al concert feminista de l’Espai Jove Can Tauler
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El grup Teatroia’t representarà 
el 16 de març al Kursaal (21h) 
l’obra ‘Revolta de bruixes’, escri-
ta pel dramaturg Josep M. Benet 
i Jornet. L’espectacle planteja la 
revolució d’un grup de dones de 
la neteja que decideixen organit-
zar-se i defensar les seves reivin-
dicacions d’una forma original. 
La recaptació –taquilla inversa– 
es destinarà a ajudar la família de 
la jove activista palestina Ahed 
Tamimi, empresonada pel go-
vern d’Israel. La proposta teatral 
s’emmarca dins del programa 
commemoratiu del 8 de març al 
municipi, organitzat pel Consell 
Municipal de Dones, que va co-
mençar el dia 3 amb la inaugu-
ració d’un grafi tti reivindicatiu 
pintat pel Grup de Dones de Can 
Sant Joan al carrer Bateria. 

Altres activitats. També s’han fet 
altres iniciatives com la piulada 
de poemes escrits per dones que 
van impulsar les biblioteques co-
incidint amb l’efemèride i una 
tertúlia literària, el 13 de març a 
l’Elisenda, centrada en la novel-
la de Gemma Ruiz ‘Argelagues’, 

sobre les dones i la revolució 
industrial i el documental ‘Les 
veus del tèxtil’, elaborat per Àn-
gels Casanoves a partir del testi-
moni de dones que van treballar 
a les fàbriques vallesanes (veure 
pàgina 16).
En el moment de tancar aques-
ta edició, el Consell de Dones 
tenia previst presentar el dia 15 
a la Casa de la Vila l’Escola Fe-
minista, que neix amb l’objectiu 
de difondre els valors feministes 
i la lluita per la igualtat entre ho-
mes i dones. La celebració del 8 
de març fi nalitzarà el dia 17 amb 
un sopar a un restaurant de la 
localitat.

L’entitat Kariatydes i la CUP orga-
nitzen el 16 de març una taula ro-
dona a la Casa de la Vila (19.30h) 
sobre el paper de la dona a la po-
lítica, en el marc de les I Jornades 
Feministes. El debat comptarà amb 
la presència de Maria Sirvent, di-
putada de la CUP; Laia Santís, 
regidora de l’Ajuntament de Vila-
franca del Penedès; i Mercè Terès, 
portaveu del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans. El programa 
continuarà l’endemà amb un taller 
d’autodefensa a l’Espai Jove Can 
Tauler (11h) i una xerrada sobre la 
menstruació al Casal El Brot (18h) 
a càrrec de Gemma Salvatella, as-
sessora de lactància i matriactivista. 
D’altra banda, el Cafè Colon acolli-
rà (20h) l’espectacle teatral ‘Dona-
foc, la dona que es crema’ de la 
companyia Les Fugitives, creat a 
partir de versos escrits per dones.  

Altres actes. Les jornades femi-
nistes van començar el 2 de març 
al Casal El Brot amb un cinefò-
rum sobre la pel·lícula ‘Requisi-

tos para ser una persona normal’, 
dirigida i protagonitzada per 
Leticia Dolera. D’altra banda, 
el programa va continuar el dia 
11 amb un taller de korfbal i jocs 
infantils, al carrer Major, a l’al-
çada del carrer Generalitat. La 
matinal va cloure amb una boti-
farrada popular, organitzada per 
l’Agrupament Escolta el Turó. La 
recaptació es destinarà al projecte 
La Murgueta que porta a terme 
el grup El Clan per ajudar una 
família montcadenca en risc d’ex-
clusió social.

8 DE MARÇ

Sílvia Alquézar | Montcada

En el marc de la celebració del 
8 de març, la secció local d’ERC 
va presentar la nova Assemblea 
de Dones, “un organisme lide-
rat i format només per dones 
que treballarà per feminitzar 
la política, la societat i el país 
dintre dels valors republicans”, 
va explicar la nova responsable 
de la Secretaria de la dona, Neus 
Vinyals. L’acte fundacional va te-
nir lloc a la Casa de la Vila el 9 
de març. L’Assemblea de Dones 
es reunirà el primer divendres de 
cada mes al local d’ERC, al car-
rer Major, i té la intenció d’incor-
porar-se al Consell Municipal de 
Dones, format per entitats locals 
de dones i l’Ajuntament. 

Declaracions polèmiques. A l’ac-
te no va assistir la directora de 
la Secretaria d’Igualtat de la Ge-
neralitat de Catalunya, Mireia 
Mata, perquè, segons va explicar 
la regidora republicana Mont-
se Ribera, estava en una reunió 
urgent relacionada amb els co-

mentaris masclistes del diputat 
del seu partit Lluís Salvadó. “No 
neguem que són uns comenta-
ris desafortunats, però hem de 
tenir en compte que s’emmar-
quen en una campanya de des-
prestigi contra la nostra forma-
ció i el procés sobiranista”, va 
dir Ribera, qui va destacar que 
ERC va ser la primera formació 
que va presentar una llista ‘cre-
mallera’ i que té el mateix nom-
bre de diputats que de diputades 

al Parlament de Catalunya, un 
total de 32. 
La presentació també va comp-
tar amb la participació de la jove 
montcadenca Hajar Youki, estu-
diant de Psicologia de 21 anys, 
qui va fer una crida “a la im-
plicació de dones de totes les 
edats a l’Assemblea per veure 
les necessitats del col·lectiu i ca-
minar juntes cap a una societat 
més igualitària entre homes i 
dones”.

El nou organisme es reunirà un cop al mes i s’incorporarà al Consell de Dones

ERC crea l’Assemblea de Dones amb 
l’objectiu de ‘feminitzar’ la política

D’esquerra a dreta, Hajar Youki, Neus Vinyals i Montse Ribera, durant la presentació de l’AD
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Laura Grau | Montcada

La taula rodona està prevista el dia 16 a la Casa de la Vila 

Debat sobre el paper de 
la dona a la vida política

Laura Grau | Redacció

L’entrada es destinarà a la campanya d’ajut a Ahed Tamimi

Teatroia’t porta la ‘Revolta 
de bruixes’ al Kursaal

Un cinefòrum va obrir les jornades el dia 2
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Una escena de ‘Revolta de bruixes’
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L’acte tindrà lloc el 10 d’abril a 
l’Auditori Municipal (19h). La 
quarta edició del certamen ‘Do-
nes veu a les dones?’, convocat 
per l’Ajuntament, ha comptat 
amb la participació de 37 treballs. 
El concurs premia textos d’un 
màxim de 200 paraules que mos-
trin la situació social de les do-
nes, les seves lluites, problemes 
i drets. Un dels principals ob-
jectius de la convocatòria és fer 
arribar al jovent l’apoderament 
de les dones en forma d’escrits 
breus. El certamen atorga tres 

premis de 200 euros cadascun. 
El jurat, que es reunirà el pròxim 
4 d’abril, està format per repre-
sentants d’entitats de dones del 
municipi i de l’Ajuntament. Els 
criteris de valoració seran l’origi-
nalitat, la fi delitat de la temàtica 
proposada i la capacitat d’impac-
te del relat. El certamen s’inclou 
dins dels actes de celebració del 
Dia de la Dona Treballadora que 
organitza el Consell de Dones. 
La Casa de la Vila acull fi ns al 31 
de març una exposició amb els 
treballs presentats | SA  

Lliurament de premis del concurs 
de microrelats del Dia de la Dona

La dona, protagonista 
a les exposicions de 
les dues biblioteques

Les biblioteques de Montcada han 
elaborat la mostra ‘La mirada de 
les dones’ per commemorar el 8 de 
març. Es tracta d’una tria d’obres 
que deixen palesa la importància 
de la dona en la nostra complexa 
societat, així com la seva particular 
mirada sobre el món, en un uni-
vers de percepcions inesgotables. 
Es pot visitar fi ns al 24 de març 
a l’equipament de Can Sant Joan 
i fi ns al 3 d’abril a l’Elisenda, que 
també té una mostra de títols in-
fantils sobre la temàtica | SA  
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L’Ajuntament ha posat en marxa 
el procés participatiu per fer un 
estudi sobre el grau d’amigabili-
tat de la ciutat amb la gent gran. 
El projecte, que compta amb el 
suport de la Diputació de Barce-
lona, s’emmarca en la xarxa Ciu-
tats Amigues de la Gent Gran, 
una iniciativa de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) per 
impulsar polítiques d’envelli-
ment actiu, a la qual es va adhe-
rir l’Ajuntament montcadenc al 
Ple del passat mes de juliol. L’es-
tudi, a càrrec de la cooperativa 
Spora Sinergies, té per objectiu 
recollir propostes per millorar la 
ciutat des de la perspectiva de la 
gent gran. 

Opinions. Hi ha previstes diverses 
reunions, durant les quals es de-

manarà l’opinió dels participants 
sobre diferents temes com els 
espais lliures, el transport, l’ha-
bitatge, el respecte a les persones 
grans, les activitats d’oci, la co-
municació, els serveis socials i la 
salut. Fins ara ja s’han fet dues 
trobades –els dies 6 i 13 de març, 
al Kursaal i al Teatre Municipal, 
respectivament. Les sessions 
inclouen l’esmorzar i es desen-
volupen de 9.30 a 12.30h. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a l’Ajuntament o bé a 
través del correu electrònic parti-
cipaciociutadana@montcada.org. Du-
rant el mes de març, el consistori 
ha previst convocar vuit grups 
de discussió, adreçats a perso-
nes majors de 60 anys. Les dates 
de les pròximes convocatòries 
són el 20 (Teatre Municipal), 21 
(Kursaal) i 22 (Casa de la Vila).L’equip Wassers, format per alum-

nes de primer de batxillerat de l’es-
cola La Salle, ha estat nominat per 
optar a la fi nal internacional de la 
First Lego League, que es disputa-
rà a Califòrnia. El conjunt local va 
participar el 10 de març a la fi nal 
estatal de la competició de robòtica, 
que va tenir lloc a Logronyo amb 
la participació de 55 equips provi-
nents de centres educatius d’arreu 
del territori espanyol.
Tots els equips seleccionats han 
de presentar una memòria sobre 
el seu projecte científi c. El jurat 
n’escollirà vint, que seran els que 
aniran a competir als Estats Units 

per a l’obtenció del premi First 
Global Innovation Award. El con-
junt Wassers –composat per Marc 
Grau, Arnau Rocamora, Aina Sán-
chez i Cèlia Solano– ja va disputar 
la fi nal estatal del curs passat. 

Projecte. L’equip montcadenc ha 
treballat una proposta perquè no es 
perdi l’aigua freda que surt a la dut-
xa abans que aquesta agafi  la tem-
peratura desitjada. “Siguin triats o 
no, els Wassers ja han guanyat la 
satisfacció pel reconeixement a la 
feina ben feta i un munt d’apren-
tatges”, ha manifestat Aitor Her-
náez, professor del Departament 
Científi c-tecnològic de La Salle.

Primària. L’equip Lego de Tronos, 
format per alumnes de 5è i 6è de 
l’escola Fedac Montcada, també va 
participar el 10 de març a la fi nal 
estatal de la First Lego League, des-
prés d’obtenir la classifi cació a la 
fase prèvia amb un projecte cientí-
fi c que proposa la construcció d’un 
robot amb intel·ligència artifi cial 
per netejar les voreres del riu Be-
sòs. El conjunt local va fer un excel-
lent paper a les diferents proves, tot 
i que no va obtenir cap guardó. “El 
més important d’aquesta experi-
ència no és la classifi cació, sinó 
les vivències positives que s’em-
porten els infants”, ha comentat el 
director, David González.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’alumnat de les escoles La Salle i Fedac es va fer una foto de família durant la fi nal estatal de la First Lego League, disputada a Logronyo
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Les escoles La Salle i Fedac Montcada han disputat el torneig estatal a Logronyo

La Salle, nominada per optar a la 
fi nal internacional de la First Lego

COMPETICIÓ DE ROBÒTICA

La masterclass va tenir lloc el 3 de març i va ser amenitzada per la 
monitora de zumba de La Unió de Mas Rampinyo, Giovanna Her-
vàs. La recaptació es destinarà a programes d’investigació sobre el 
càncer de mama de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona | SA

ZUMBA
L’entitat Sin teta hay paraíso recull un total de 378 
euros a la sessió solidària organitzada a La Unió 
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El Teatre Municipal acollirà el 26 de març una sessió 
de zumba amb dos dels millors instructors del món
La masterclass anirà a càrrec de Kass Martin i Steve Boedt, amb la 
col·laboració de l’equip d’instructors de zumba del municipi. La sessió 
tindrà lloc de 20 a 22h. Les entrades, al preu de 15 euros, es poden 
comprar als monitors de la xarxa ZIN de la ciutat. “L’esdeveniment 
s’emmarca dins la gira europea dels formadors dels monitors de 
zumba”, ha comentat un dels promotors de l’esdeveniment al munici-
pi, el montcadenc Jon Martin, que actuarà el 24 de març a Bèlgica en 
la masterclass més important d’Europa  | SA

La Confraria Verge dels Dolors organitza l’acte religiós, que comen-
çarà a la parròquia de Can Sant Joan, a les 19h, on tindran lloc 
l’ofrena fl oral i la missa. A continuació, la comitiva –amb les imat-
ges de la Verge dels Dolors i el Crist Natzarè– recorrerà diferents 
carrers del barri com Bateria, Masia, Molí, Reixagó i Besòs | SA

SETMANA SANTA
Can Sant Joan viurà la processó en honor de la 
Mare de Déu dels Dolors el 23 de març

GENT GRAN

En marxa el projecte de 
les ‘Ciutats amigues’
L’Ajuntament amplia el termini per participar en l’estudi

Sílvia Alquézar | Redacció

La iniciativa, organitzada per 
l’Ajuntament, s’ha posat en marxa 
al març amb una elevada assistèn-
cia que ha obligat a fer dues ses-
sions de cada activitat. El taller es 
fa els dimarts a la Casa de la Vila 

i s’adreça a famílies amb infants de 
0 a 3 anys. Les activitats són gra-
tuïtes i cal reservar plaça al correu 
educacio@montcada.org. La propera 
tindrà lloc el 17 d’abril i anirà sobre 
música i jocs de falda | SA

Èxit del taller ‘Amb els 5 sentits’

El 13 de març es va fer un taller de jocs
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Es farà en el marc del Pla de Desenvolupament Comunitari i es vol 
implicar el màxim nombre de veïns. El llibre es construirà en tres 
sessions, els dies 4, 9 i 16 d’abril, de 17.30 a 19 h, al Centre Cívic. 
Les inscripcions s’han de fer del 19 de març al 4 d’abril. El dia 19 
se celebrarà Sant Jordi a la Ribera i es podrà deixar un escrit al 
llibre gegant | SA

SANT JORDI
El Centre Cívic La Ribera construirà un llibre gegant  
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>Editorial

Segons fonts ofi cials, el 46% 
dels pensionistes cobren menys 
de 736 euros al mes, és a dir, 
perceben una pensió inferior 
al Salari Mínim Interprofessio-
nal, –735,89 euros. L’Institut 
Nacional d’Estadística situa el 
llindar de la pobresa a Espanya 
en 8.209 euros anuals. Avui dia 
hi ha 4,72 milions de persones 
majors de 65 anys amb ingres-
sos per sota d’aquesta xifra –
bona part, dones vídues– i el 
govern es permet el luxe d’aug-
mentar les pensions només un 
0,25%. Aquesta pujada, a més 
de ser vergonyosa, incompleix 
l’article 50 de la Constitució que 
estableix l’obligació de l’Estat a 
garantir, mitjançant pensions 
adequades i actualitzades, la 
sufi ciència econòmica dels pen-
sionistes i també altres normes 
de dret internacional que van en 
la mateixa línia. El 17 de març 
hi ha prou motius per a la mo-
bilització, fent palesa aquesta 
injustícia i en defensa d’un dret 
reconegut i legítim.

La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà el 13 d’abril

Pensions dignes

Carrer doctor Buxó
El 7 de juliol del 2016, es va presen-
tar una instància a l’Ajuntament amb 
la petició de prohibir l’accés al carrer 
Doctor Buxó dels vehicles que no si-
guin de residents avalada per 120 fi r-
mes d’afectats i, fi ns ara, no hem tin-
gut cap resposta. Hem de dir que els 
veïns continuem patint les incomodi-
tats diàries, tant del trànsit rodat com 
de l’ocupacio de guals per aparcar per 
part dels conductors que esperen la 
sortida dels seus familiars del col·legi 
Reixac i de l’escola de ball que hi ha al 
costat i on es fan classes durant tota la 
tarda i vespre. Els veïns estem farts de 
no poder entrar els cotxes als nostres 
pàrquings i, fi ns i tot, al nostre carrer 
que és sense sortida, per la saturació 
de vehicles aturats a qualsevol indret. 
Això provoca, d’altra banda, contínues 
batusses dialèctiques entre els afec-
tats i els conductors que recullen els 
seus fi lls de les escoles i que no fan 
cap bé a la mainada que els presen-

cia. Per tot això, els veïns demanem 
que l’Ajuntament senyalitzi el carrer 
com a direcció prohibida excepte per 
a residents i serveis.

R.A.R.
Montcada

Democràcia i llibertat 
Sense llibertat no hi ha democràcia i 
sense democràcia no hi ha llibertat. 
El passat 11 de març alguns veïns de 
Montcada van organitzar un vermut 
popular, mentre d’altres pintaven un 
mural a la paret del riu Ripoll. Va ser 
un acte reivindicatiu i, alhora, popular 
i participatiu. Hi van passar unes 300 
persones. Es van servir més de 400 
tapetes de botifarra amb pa amb tomà-
quet i es va completar un mural amb 
la frase: ‘Llibertat presos polítics’. Així, 
sense acusar ni anar en contra de nin-
gú. Era l’expressió de molta gent unida 
per un sentiment comú de pau i lliber-
tat. Al vespre, un parell de persones van 
perdre el temps a tapar amb pintura 

negra el text. Més tard, van reivindicar 
l’heroïcitat a Facebook, en nom de la lli-
bertat d’esborrar allò que no els agrada.
Aquest és un bon exemple del que 
representa la llibertat. Per a uns signi-
fi ca la possibilitat d’expressar les seves 
idees i les seves il·lusions, respectant la 
ideologia dels altres, entenent que és 
possible conviure amb opinions diver-
ses en una mateixa societat, escollint 
el govern de la majoria. D’això se’n diu 
democràcia i, del seu exercici, llibertat. 
Per a d’altres, la llibertat s’expressa 
sobreposant l’interès particular al 
col·lectiu, negant la diferència sense 
acceptar opinions oposades i destruint 
qualsevol expressió no compartida. 
D’això se’n diu intolerància i, del seu 
exercici, autoritarisme.
Quan la intolerància s’estén apareix el 
feixisme, el mateix que hem patit tants 
anys i que periòdicament sembla des-
pertar. És tasca de tothom adormir la 
bèstia per sempre, exercint la llibertat 
que ofereix la democràcia. Entitats, 

partits polítics i veïns ens hem de com-
prometre amb aquesta tasca, ja que és 
l’única eina que permet avançar en la 
justícia i el benestar de tots, en una so-
cietat sana i feliç.

Jordi Illa Subatella
Montcada

Fe d’errates 
A l’última edició, la carta titulada 
‘Drone a l’escola’ la vam atribuir 
erròniament als alumnes de sisè de 
l’escola Elvira Cuyàs, quan en rea-
litat correspon als de l’escola Mas 
Rampinyo. A la carta es denuncia-
va el fet que algun veí o veïna havia 
fet volar un drone sense permís per 
sobre de les instal·lacions del cen-
tre i que l’aparell roman a la direc-
ció del mateix a l’espera que el seu 
propietari el passi a recollir. Pre-
guem disculpes per les molèsties 
que l’errada hagi pogut ocasionar. 

Opinió
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EL DRAMA DELS REFUGIATS
‘El metge de Lampedusa’ porta al teatre 
la història del doctor italià Pietro Bartolo

La 17a campanya arqueològica 
al jaciment Les Maleses, feta el 
passat mes de juny, confi rma que 
una de les cases del poblat, bateja-
da com la Casa de l’aigua, és una 
infraes tructura única al territori 
ibèric català, que servia per a la 
recollida d’aigües pluvials per a ús 
públic. Ho van afi rmar les respon-
sables de les excavacions, Merce-
des Duran i Gemma Hidalgo, a 
l’acte de presentació dels resultats 
de la darrera intervenció al poblat 
–fet l’1 de març–, que també va 
comptar amb la presència de la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA); el 
representant del programa Con-
sortium for Advanced Studies 
Abroad (CASA), Juan José Rome-
ro, i la directora del Consorci del 
Parc de la Serralada de Marina, 
Cinta Pérez. 

Característiques. Les tres institu-
cions donen suport econòmic i 
logístic a les campanyes arqueo-
lògiques anuals que es fan al re-
cinte. Entre el públic de la sala, 
també hi havia una àmplia repre-
sentació dels alumnes i exalumnes 

de l’INS Montserrat Miró que 
van participar en la intervenció, 
així com personal docent i col-
laboradors habituals del Museu 
Municipal. Hidalgo va mostrar 
mitjançant una recrea ció en tres 
dimensions com seria la Casa de 
l’aigua, on destaquen dos grans 
dipòsits excavats a la roca amb 
capacitat per emmagatzemar 
7.200 litres d’aigua de pluja i amb 
un sistema de decantació per eli-
minar-ne les impureses. “Estem 
parlant d’un edifi ci comunal 
que abastia d’aigua la comu-
nitat en les tasques de la vida 
quotidiana i del qual no tenim 
notícia en cap poblat ibèric del 
territori”, va assenyalar la codi-
rectora de les excavacions. Altres 
troballes destacables són les restes 
òssies d’animals –una cabra i una 
ovella– associades a un ritual fun-
dacional, una gerra gravada, un 
cinzell i un punxó de bronze i una 
llàmina de plom amb inscripcions 
de lletres de l’alfabet ibèric.

Revista. L’acte també va servir per 
presentar el número 18 de la re-
vista ‘Monte Catano’, que inclou 
un estudi dels òssos d’animals 
trobats al jaciment –a càrrec de 
David García i Sandra Ortega; un 
altre sobre la teoria arqueològica 
i hermenèutica –de Gemma Hi-
dalgo i  Domingo Cabezas– i un 
tercer, sobre l’herència dels estiue-
jants, de Maria Montoro.

Laura Grau | Montcada

Les Maleses disposava d’un edifi ci destinat 
a recollir les aigües pluvials per a ús públic
Segons les responsables de la darrera intervenció al jaciment, es tracta d’una infraestructura única al territori ibèric català

CAMPANYA ARQUEOLÒGICA 2017

D’esquerra a dreta, Cinta Pérez, Juan José Romero, Mónica Martínez, Mercedes Duran i Gemma Hidalgo, que va explicar les principals troballes
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Els responsables del Museu continuen estudiant 
l’ídol de pedra localitzat fa tres anys en un espai sa-
grat del jaciment que, donada la seva singularitat, 
podria ser únic a tota la Laietània. A diferència d’al-
tres estàtues-menhirs trobades a poblats europeus, 
la de Montcada no té trets físics i s’assembla més a 
tòtems del període Neol·lític. “Creiem que aquesta 
fi gura podria estar relacionada amb el culte a la 
deessa de la maternitat, present en moltes cultu-
res antigues d’Europa i l’Orient Mitjà”, va explicar 
la directora del Museu, Mercedes Duran, qui va re-
clamar més ajut de les administracions per aprofun-
dir en l’estudi d’aquesta peça, que ja s’ha sotmès a 
una costosa tècnica de raigs ultravioleta per obtenir 
més informació, sense que encara se n’hagin ob-
tingut resultats defi nitius. La troballa es va donar a 
conèixer al 2015 en el marc de l’exposició ‘Or i foc, 
les darreres ofrenes a Les Maleses’ (a la foto) | LG

> El misteri del tòtem de pedra 

La Casa de l’aigua 
té dos dipòsits amb 
capacitat per albergar 
més de 7.000 litres 
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SANT JORDI
Obert el termini per tenir paradeta a la Fira del Llibre

FESTA MAJOR
Ja es poden demanar casetes per a l’Espai Poblet

L’Afotmir ha fet un bon paper a l’onzena Gala 50 mm de la Federa-
ció Catalana de Fotografi a (FCF), celebrada el 10 de març a Vilano-
va i la Geltrú. Quatre dels socis de l’entitat, Manel Puigcerver, Luis 
Leandro, Joan Mimó i Javier Checa, han estat fi nalistes al Premi 
Catalunya 2017 que, fi nalment, s’ha endut Jorge Llorca, d’Afosans. 
Una quinzena d’autors locals també van rebre diferents distincions 
entre les quals destaca la de mestre d’or de la Confederació Espa-
nyola de Fotografi a (CEF), que va recaure en Txema Lacunza | LG

Fins al 20 de març romandrà obert el termini per sol·licitar una de 
les 12 casetes de l’Espai Poblet de Festa Major, que tindrà lloc els 
dies 18, 19, 20 i 21 de maig, al Camí de la Font Freda. L’Ajuntament 
facilita un espai per a les carpes i un altre per a la terrassa, un punt 
de llum, l’accés a l’aigua potable i contenidors per als residus. Per for-
malitzar la inscripció cal omplir un imprès que es pot descarregar al 
web municipal, on també es poden consultar les bases completes | LR

PINTURA
Alumnes del Casal de la Mina exposen al Kursaal

Amb el títol ‘Músiques d’aquí i d’allà’, el Kursaal va acollir el 3 de 
març una trobada de corals intergeneracional en la què van parti-
cipara la Coral de Gent Gran Casa de la Mina –a la foto–, les corals 
de l’Associació Musical Giravolt i el grup de Cantata de l’Associació 
Musical Músics de Gràcia de Sabadell. Aquesta última va repre-
sentar una performance musical titulada ‘Petit príncep al càsting’. 
L’acte el va organitzar la Xarxa d’Equipaments amb la col·laboració 
de les entitats participants | LG
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Paco Aguado, de 37 anys, és el 
nou president de La Unió de 
Mas Rampinyo, després que 
Jordi Escrigas fes ofi cial la seva 
renúncia per motius personals a 
l’assemblea de socis celebrada el 
2 de març. Aguado, fundador i 
president de la secció de tennis 
taula de l’entitat –que aviat com-
plirà sis anys de vida–, assumeix 
el càrrec amb il·lusió i respecte 
“a la història d’una entitat em-
blemàtica i als socis i la gent 
que contribueixen a mante-
nir-la viva”. En la nova junta, 
l’acompanyen Anabel Moreno, 
Lourdes Moreno, Esther Duro, 
Carlos Fernández, José Fernán-
dez, Miguel Alcón i Miguel Gil, 
la majoria vinculats a la secció 
de tennis taula. 

Infl uències. El nou responsable 
de La Unió es planteja tres objec-
tius: “Arribar al centenari –que 
es complirà al 2021–, fomentar 
l’esperit de pertinença a l’enti-
tat i apropar-la més al barri i a 

la resta del municipi”. Un altre 
dels grans reptes és aconseguir 
suport econòmic per reformar 
i modernitzar les instal·lacions. 
Aguado ha dedicat paraules 
d’agraïment a l’anterior junta 
–de la qual ja formava part– i, 
especial ment, a Escrigas, “qui 
em va obrir les portes de l’en-
titat i em va ensenyar a liderar 

des de la humilitat”. L’expresi-
dent considera “un encert i un 
privilegi” que hagi sorgit un 
equip de persones disposades 
a posar-se al capdavant de La 
Unió , “sabent la feinada que 
suposa dirigir una entitat com 
aquesta” i assenyala que hi se-
guirà vinculat com a responsable 
de la Comissió de Festa Major.

MAS RAMPINYO

Laura Grau | Mas Rampinyo

Paco Aguado pren el relleu de Jordi 
Escrigas al capdavant de La Unió 
És el fundador i el responsable de la secció de tennis taula, creada fa sis anys
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D’esquerra a dreta, Esther Duro, Paco Aguado, Carlos Fernández, Anabel Moreno i Lourdes Moreno

L’argelaga és un arbust que creix 
als llocs secs que s’assembla a la 
ginesta, però que té moltes pun-
xes. La periodista Gemma Ruiz 
utilitza el nom d’aquesta planta 
per fer un símil amb la duresa 
de les dones que retrata a la seva 
novel·la ‘Argelagues’ (Grup 62), 
on explica la vida de dues àvies 
seves i una besàvia, que van pas-
sar de la vida de pagès a Castell-
terçol a les fàbriques tèxtils de 
Sabadell. “Aquestes dones van 
treballar en durament per tirar 
endavant la família i sense elles 
no hagués estat possible que 
les seves fi lles i nétes poguessin 
estudiar a la universitat”, va re-
marcar Alícia Gili, responsable 
del Club de Lectura de la Biblio-
teca Elisenda durant la tertúlia 
sobre el llibre que es va fer el 13 
de març.

Sector tèxtil. La trobada, inclosa 
al programa del 8M, va comptar 
amb la presència de la historiado-
ra Àngels Casanovas, directora 
del projecte ‘Les veus del tèxtil’, 

basat en la recollida de testimo-
nis orals de persones que han 
treballat o treballen encara al 
sector tèxtil de Sabadell. Seguint 
el rerefons històric de la novel·la 
de Ruiz, Casanovas va aprofun-
dir en alguns aspectes del treball 
femení a les fàbriques, des dels 
utensilis que feien servir per trac-
tar la llana, fi ns a l’evolució de 
les condicions laborals. “Al llarg 
del segle XX, els sous van anar 
creixent lentament, però les do-

nes –que eren majoria a les fàbri-
ques–, sempre cobraven menys 
que els homes”, va assenyalar 
la investigadora, qui va destacar 
que el govern republicà va elimi-
narel permís marital per poder 
treballar, mesura que les autori-
tats franquistes van  reinstaurar. 
L’acte va cloure amb el testimoni 
de Núria Mas, que va passar la 
seva infància a Castellterçol, als 
mateixos escenaris en què trans-
corre part de la novel·la.

BIBLIOTECA ELISENDA

Laura Grau | Pla d’en Coll

‘Argelagues’ visibilitza el paper de 
les dones al camp i a la indústria
La historiadora Àngels Casanovas aprofundeix en la novel·la de Gemma Ruiz
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La historiadora Àngels Casanovas va parlar sobre el treball de les dones a les fàbriques tèxtils

FOTOGRAFIA
Bon paper de l’Afotmir a la Gala 50mm de la FCF

L’Ajuntament obre el termini d’inscripció de la Fira de Sant Jordi 
fi ns al 30 de març. La Fira tindrà lloc el 23 d’abril al carrer Major i 
hi poden participar llibreries, fl oristeries, fl eques, entitats, associa-
cions, agrupacions, fundacions, escoles, instituts, sindicats i partits 
polítics del municipi, així com escriptors amb obra publicada. Els 
impresos, un cop emplenats, s’han de fer arribar a la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni de forma presencial o per correu electrònic 
(cultura@montcada.org), especifi cant en l’assumpte ‘Fira del Llibre 
Montcada 2018’ | LR

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

KURSAAL
Tres corals participen en un concert intergeneracional

Fins al 13 d’abril es pot visitar al Kursaal l’exposició col·lectiva dels 
alumnes del curs de pintura que imparteix Eva Sereno al Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina. La mostra recull una vintena d’obres, 
la majoria paisatges i retrats. La inauguració va comptar amb la 
presència de Mónica Martínez (ICV-EUiA), regidora de Cultura i 
Patrimoni de l’Ajuntament, que va felicitar els alumnes per les se-
ves obres i els va animar “a continuar progressant d’aquesta ma-
nera tan positiva amb l’art de la pintura” –a la foto–. | LR
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L’actriu montcadenca Núria 
Gago, de 37 anys, ha guanyat 
el Premi Azorín de novel·la per 
‘Quiéreme siempre’, un cant a 
l’amistat i a la vellesa. El certa-
men, que convoca la Diputació 
d’Alacant i el Grup Planeta, està 
dotat amb 45.000 euros i es va 
fallar l’1 de març a l’Auditori Pro-
vincial d’Alacant. Les protagonis-
tes de la novel·la són una dona de 
86 anys i una altra de 34, que aca-
ba de tornar a Barcelona des de 
París després d’un fracàs amorós. 
Entre les dues dones s’establirà 
una connexió especial, tot i pertà-
nyer a dues generacions  diferents. 
Gago ha dedicat la seva segona 
fi cció a la seva àvia, Maria Munu-
era, que va morir fa dos anys i el 
nom de la qual va fer servir com 
a pseudònim per presentar-se al 
concurs. 

Jurat. L’obra de Gago ha estat 
escollida entre més de 150 títols 
d’autors d’arreu del món. Escrip-
tores com Zoe Valdés, Espido 

Freire i Dulce Chacón fi guren en 
la llista de guardonats d’un premi 
que enguany ha complert 25 anys 
d’història. Gago, amb una llarga 
trajectòria al món de la televisió 
i el cinema, compagina la inter-
pretació amb la seva altra passió, 

l’escriptura. Fa tres anys va pu-
blicar la seva primera novel·la, 
‘Cuan do volvamos a casa’, amb 
l’editorial Planeta, que el 9 d’abril 
farà la presentació del llibre pre-
miat. Fins aleshores, l’autora no 
pot concedir entrevistes.

LITERATURA

Laura Grau | Montcada

Núria Gago guanya el premi Azorín 
de novel·la amb ‘Quiéreme siempre’
L’actriu dedica el llibre a la seva àvia, Maria Munuera, que va morir fa dos anys
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Núria Gago, amb el trofeu que acompanya el Premi Azorín de novel·la, fallat a l’Auditori d’Alacant

Obertes les 
inscripcions a 
la 5a edició del 
Montcadasons

L’abril s’omplirà 
de poesia amb 
la 9a edició del 
cicle Poeticae

La Regidoria de Cultura i Patri-
moni convoca la 5a edició de la 
mostra musical Montcadasons. 
L’activitat s’adreça a solistes 
nascuts o empadronats a Mont-
cada i Reixac, o bé, a grups en 
què, almenys un dels seus com-
ponents, sigui del municipi. El 
premi que rebran els grups o 
solistes triats serà de 500 euros 
per a cadascun i una actuació de 
30 minuts en el marc d’un con-
cert que tindrà lloc a principi de 
l’estiu davant del pavelló Miquel 
Poblet. El 6 d’abril és tancarà la 
inscripció.

Canvis. La selecció dels fi nalis-
tes es farà en dues fases. Entre 
totes les sol·licituds presentades 
es farà una primera tria d’un 
màxim de 10 solistes o grups, 
que participaran en una audició 
en directe el 26 d’abril al Teatre 
Municipal davant d’un jurat es-
pecialitzat. En aquest marc es 
triaran els cinc grups o solistes 
fi nalistes. Les bases del concurs 
i el formulari d’inscripció es po-
den consultar i descarregar al 
web montcada.cat | LR

El programa arrencarà el 13 
d’abril a l’Auditori Municipal 
amb l’espectacle ‘Al cabo, nada 
os debo...!’, en què el grup Dèria 
Teatre farà un passeig literari 
per la vida i l’obra del poeta An-
tonio Machado. L’equipament 
tam bé serà l’escenari de la Ma-
rató Poètica (el 14, a les 18h) i de 
l’espectacle ‘Poemes visuals’, de 
la companyia Jordi Bertran (el 
15, a les 12h). El grup Senders 
impartirà un taller de poesia per 
a infants a la Biblioteca Elisen-
da el dia 17 i protagonitzarà un 
recital de poesia a l’Auditori el 
dia 21. 

Propostes. Coincidint amb la 
Fira de Sant Jordi, membres de 
diferents grups locals de teatre 
llegiran poemes a cau d’orella 
al públic que s’apropi a l’Audito-
ri. El cicle clourà el 8 de maig 
amb el lliurament de premis del 
8è concurs de poesia ‘Petit Poe-
ticae’ –les bases es poden con-
sultar al web montcada.cat. L’acte 
combinarà la lectura de les obres 
guardonades amb un espectacle 
d’ombres xineses | LG
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CRÍTICA TEATRAL | ALFREDO DISLA
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El metge italià Pietro Bartolo, fi ll 
d’una família de pescadors de 
Lampedusa, porta trenta anys 
rescatant persones del mar i co-
neix de primera mà el testimoni 
de centenars de refugiats que han 
estat a punt de perdre la vida al 
Mediterrani. La seva biografi a, 
recollida al llibre ‘Llàgrimes de 
sal’ (Ara/Debate) és el punt de 
partida de l’espectacle ‘El metge 
de Lampedusa’, que es represen-
tarà el 18 de març al Teatre Mu-
nicipal (19h). L’adaptació d’Anna 
Maria Ricart també es nodreix 
d’entrevistes i del documental 
‘Fuoccomamare’, de Gianfranco 
Rosi, guanyador de l’Ós d’Or al 
Festival de Berlin.

Solidaritat. L’actor Xicu Masó es 
fi ca en la pell de Pietro Bartolo 
i, amb la complicitat del director 
Miquel Gorriz, ofereix la seva 
emocionant història en primera 
persona. L’escenografi a inclou 
projeccions que contribueixen a 
endinsar el públic en el dia a dia 

de Bartolo, un home fi del al seu 
jurament hipocràtic que dona lli-
çons de solidaritat. A l’obra, no es 
parla de xifres sinó de persones i 
se centra en les històries d’in-
dividus amb noms i cognoms, 
amb la  voluntat de promoure la 
solidaritat amb els qui es veuen 
obligats a fugir dels seus països i, 
alhora, denunciar la passivitat de 

les autoritats d’Europa davant de 
la crisi migratòria i la pèrdua de 
vides humanes. L’espectacle és fi -
nalista als Premis de la Crítica de 
les Arts Escèniques a les catego-
ries de millor actor principal per 
a Xicu Masó i millor espectacle 
de petit format. Les entrades es 
poden adquirir al teatre el mateix 
dia, o bé, a www.mirteatres.cat.

El Grup de Teatre La Salle Montcada va estrenar el 
3 de març al teatre de l’escola el musical ‘Especta-
cular espectacle’, una lliure adaptació teatral de la 
coneguda pel·lícula ‘Moulin Rouge’. El nou mun-
tatge és el resultat d’un ambiciós projecte pensat 
i desenvolupat durant dos anys amb la participa-
ció de més de 70 persones entre l’equip artístic i 
tècnic. La trama de l’obra avança “in crescendo”, 
amb un començament senzill –possiblement di-
fícil d’entendre per a un espectador que no hagi 
vist la pel·lícula–,  que atrapa progressivament el 
públic a partir del moment en què neix l’amor en-
tre la parella protagonista, la vedet Satine (Aida 

Bachot) i l’escriptor Cristian (Àlex Casajuana). Les 
interpretacions dels actors, la posada en escena, 
la decoració i el vestuari són excel·lents, desta-
cant les coreo grafi es originals i adequades a cada 
situació. Cal remarcar la bona adaptació de les 
cançons, que s’han traduït  al català, i la música 
enregistrada a nivell dels millors professionals. En 
defi nitiva, un espectacular espectacle, una exitosa 
creació dels directors debutants Daniel Góngora 
i Cristina Buen día, que paga la pena veure més 
d’una vegada. Si encara no l’heu vista, teniu noves 
oportunitats per fer-ho els dies 17 i 18 de març i 
7,8,14 i 15 d’abril.

> El musical ‘Espectacular espectacle’ honora el seu títol

TEATRE MUNICIPAL

Laura Grau | Redacció

‘El metge de Lampedusa’ denuncia 
la situació dramàtica dels refugiats 
Xicu Masó es fi ca en la pell del doctor Pietro Bartolo, que rescata persones del mar
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Xicu Masó es fi ca en la pell del metge italià Pietro Bartolo, projectat a la pantalla del fons

El Teatre Municipal acollirà el 
6 d’abril el muntatge ‘Celestina, 
la tragicomedia’ (22h), d’Atalaya 
Teatre, considerada la companyia 
més important de teatre clàssic a 
nivell estatal. Estrenada al 2012 
al Teatre Calderón de Valladolid, 
l’obra arriba a Montcada després 
d’una gira internacio nal que l’ha 
portat a més d’una trentena de 
països. Destaca el seu pas pel 
Festival Internacional de Teatre 
Moscú, on va obtenir el Premi 
al Millor Espectacle. L’humor, 
l’erotisme i els confl ictes de clas-
se confl ueixen en aquest mun-
tatge dirigit per Ricardo Iniesta, 
que ha reduït a una sisena part el 

text original de Fernando Rojas, 
mantenint l’essència dels perso-
natges però adaptant-los al pú-
blic actual. 

Laura Grau | Redacció

Atalaya Teatro adapta la 
Celestina al públic d’avui
El muntatge conté humor, erotisme i confl ictes de classe

EL 6 D’ABRIL

Carmen Gallardo encarna la Celestina
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16m l divendres
Taula rodona. ‘Dona i política’. Hora: 

19.30h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: 

CUP i Kariatydes.

Teatre. ‘Revolta de bruixes’, del grup 

Tea troia’t.  Hora: 21h. Lloc: Kursaal. 

17m l dissabte
Xerrada. Sobre menstruació, a càrrec 

de Gemma R. Salvatella. Hora: 18h. 

Lloc: Casal Popular El Brot.

Teatre. ‘Dona-foc, la dona que es cre-

ma’, de la companyia Les Fugitives. 

Hora: 20h. Lloc: Cafè Colon. 

18m l diumenge
Jugatecambiental. ‘Mou el cos per la 

salut’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 

Llacuna.

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 

Lloc: Casa de les Aigües. 

Teatre. ‘El metge de Lampedusa’. Hora: 
19h. Lloc: Teatre Municipal. 

22m l dijous
Xerrada. Relaxació, control de l’insomni i 
de l’estrés, a càrrec de Creu Roja. Hora: 
17h. Lloc: Casa de la Mina.

Ple municipal. Sessió ordinària de març 
i sessió extraordinària de pressupostos. 
Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

23m l dijous
Inauguració. ‘Patis oberts’. Hora: 18h. 
Lloc: Escola El Viver de Can Sant Joan.

Processó. De la Verge dels Dolors. Hora: 
18h. Lloc: parròquia de Can Sant Joan.

24m l dissabte
Cinema. ‘Asesinato en el Orient Ex-
press’. Hora: 19h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal (també diumenge a les 19h, al 
Kursaal). Preu: 4 euros.

25m l diumenge
Jugatecambiental. Taller de fer petja-
des de fang d’animals autòctons. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.  

6a l divendres
Teatre. ‘Celestina, la tragicomèdia’, de 
la companyia Atalaya Teatro. Hora: 22h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu. 12 euros 
anticipada/15 euros a taquilla.

10a l dimarts
8M. Veredicte del concurs de microre-
lats convocat amb motiu del Dia Mun-
dial de la Dona treballadora. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori Municipal.

12a l dijous
Presentació. ‘Los allegados’, nova novel-
la de Paco Soriano. Hora: 19.30h. Lloc: 
Fundació Cultural Montcada.

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

17 DE MARÇ, 20H
CAFÈ COLON 

‘DONA-FOC, LA DONA QUE ES CREMA’Agenda del grup de teatre Les Fugitives

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

EXPOSICIÓ
Cartells del Dia de 
la Dona Treballadora

Fins al 31 de març

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

EXPOSICIÓ
RETORNO AL 
ABSTRACTO
Paloma González
Fins a l’1 d’abril

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

TEATRE
REVOLTA DE BRUIXES, del grup Teatroia’t
16 de març, 21h

EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DE PINTURA
Alumnes Casal de la Mina

Fins al 13 d’abril

9è POETICAE
¡AL CABO, NADA OS DEBO! 
 Espectacle sobre A.Machado, de Dèria Teatre
13 d’abril, 22h

16 17 18

23 24 2520 21 2219
La Rambla J.Relat J.RelatR.Miró El Punt RecasensM.Guix

J.Duran

C.Pardo M.Guix

28 3029

J.Vila

31 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
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

26 27
R.Miró El Punt El Punt

març/abril
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J.Vila

J.Vila

Rivas J.Duran

4 65 7 82 3
J.Vila C.Pardo C.PardoJ.Relat

11 1312 14 159 10
J.Relat Rivas RivasEl Punt

J.Duran

La Rambla

R.Miró Recasens La Rambla
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BÀSQUET
Paula Orenes guanya amb els 
Thunderbirds una de les conferències 
de la NJCAA júnior dels EUA

FUTBOL SALA

El CFS Montcada B i l’AE Can Cuiàs 
repeteixen l’empat de la primera volta 
L’enfrontament, que es va disputar el 10 de març al pavelló Miquel Poblet, va fi nalitzar amb un 2 a 2

El FB Montcada 
perd dos partits 
seguits i és 
antepenúltim
Després d’haver donat la sor-
presa, provocant el 24 de febrer 
la primera derrota de l’FS Ullas-
trell (8-5), líder del grup 2n de 
Segona Divisió, el FB Montca-
da ha encadenat dues derrotes 
seguides per la mínima contra 
dos equips de la part alta de la 
classifi cació, el CF SAFA Anos-
da Sabadell (5-4) i el CFS DR’S 
Matadepera (3-4). Amb aquest 
balanç de resultats, l’equip de José 
Luis Carrasco, amb 17 punts, 
ha baixat fi ns a la antepenúltima 
posició. Tot i aquesta situació,
es mostra optimista sobre les 
opcions  del seu equip d’evitar l’úl-
tima posició de descens que està 
en joc, ja que l’FS Polinyà es va 
retirar i el Futsal Polaris només ha 
sumat quatre punts. “La nostra 
lliga es decidirà a partir del mes 
d’abril, quan ens enfrontarem 
amb els nostres rivals directes, 
però veig l’equip en un bon mo-
ment de forma, tot i que no serà 
fàcil”, ha dit el tècnic | RJ 

La igualtat ha caracteritzat els dos 
enfrontaments que han prota-
gonitzat el Maderas San Andrés 
CFS Montcada B i l’AE Can 
Cuiàs, en el que ha estat l’únic 
derbi per a l’esport montcadenc 
en aquesta temporada. El 10 de 
març, ambdós equips es van en-
frontar en partit corresponent a la 
18a jornada del grup 4t de Tercera 
Catalana i, tal i com havia passat 
el 5 de novembre amb l’empat a 1 
de la primera volta, aquest segon 
derbi també va fi nalitzar amb un 
repartiment de punts després del 
2 a 2 fi nal. L’AE Can Cuiàs, que 
estava més necessitat de la victòria 
per mantenir les seves opcions de 
lluitar per l’ascens, es va avançar 
dues vegades en el marcador amb 
els gols de Juan Rubio (2’) i Gui-
llem Fuertes (26’), però el CFS 
Montcada B va neutralitzar el seu 
desavantatge amb dues accions de 
Víctor Delgado (13’) i Roger Vi-
llena (43’). 

Valoracions post-partit. El derbi
va suposar el debut de Oriol Ciu-
rana com a entrenador del sènior 
B del club blau en substitució de 
Juan Antonio Sarto, que va pre-
sentar la seva renúncia a fi nals 
de febrer per motius personals. 
Ciurana, que també dirigeix l’ale-
ví del CFS Montcada, ha valorat 
molt positivament la feina dels 
seus jugadors durant el derbi, tot 
i algunes errades puntuals en de-

fensa: “L’empat fi nal ha estat el 
resultat més just. No els hi puc 
retreure res perquè ha estat un 
partit molt intens en el que hem 
generat ocasions de perill i ens 
han castigat algunes errades 
puntuals”. Per la seva banda, el 
tècnic de l’AE Can Cuiàs, Toni 
Moreno, reconeixia que, tot i ha-
ver patit molt des de la banqueta, 
havia estat un derbi entretingut i 
molt exigent físicament. “Estem 
contents amb el punt, malgrat 
que he trobat a faltar una mica 
de control quan hem estat per 
davant en el marcador. És un 
aspecte que hem de treballar”, 
ha dit Moreno.
Després d’aquest empat, l’AE 
Can Cuiàs és cinquè amb 32 
punts, a 7 del líder, el CE Vacar-
rises B, mentre que el Maderas 
San Andrés Montcada B és setè, 
amb 26 punts. 

Rafa Jiménez | Redacció

El segon derbi entre el CFS Montcada B i l’AE Can Cuiàs va tornar a fi nalitzar amb un empat
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El FB Montcada està lluitant per no baixar

El sènior A del CFS Montcada s’ha 
allunyat a vuit punts de la primera 
posició del grup 1r de 3a Nacional 
després de caure l’11 de març a 
la pista del líder, l’FS Isur (7-4). El 
conjunt d’Álex Fernández, que es 
va avançar amb un 0 a 2, és ter-
cer amb 44 punts i ha perdut dos 
partits a lés últimes tres jornades 
després d’haver encadenat sis 
victòries seguides | RJ

El Broncesval cau 
a la pista del líder
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Classes. Particulars d’anglès. Compto 
amb un certifi cat de First (B2), amb un 
nivell aproximat del C1. El meu telèfon 
és el 616 211 196. 
Alquiler. Plaza espaciosa de parking 
en la calle Bruc por 39 euros al mes. 
Teléfono 655 520 401. 

En venta. Bar-restaurante totalmente 
equipado y con licencia. 130.000 euros 
negociables. Tel: 679 671 262.
Limpieza. Señora hace tareas 
domésticas. Tels. 935 702 573. 
Alquiler. Párquing en c. Bonavista. 
Teléfono: 935 750 944 (tardes).

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.catanuncis gratuïts
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Montse Puig, de 31 anys i 
veïna de Badalona, ha estat 
escollida per la junta directi-
va de la Unió Bàsquet MiR 
per ser la nova coordina-
dora de les seves categories
inferiors, des de l’Escola fi ns a  
júnior. Puig, qui està vivint la 
seva setena temporada al bàs-
quet local, substitueix Marta 
Balaguer, que exercia el càrrec 
de coordinadora des del juny 
del 2016 i que ha rescindit el 
seu contracte de forma amis-
tosa. Carles Vilalta, president 
de l’UB MiR, justifi ca aquest 
canvi per la necessitat de tenir 
una coordinadora que estigui 
totalment implicada i dedicada 
al club, ja que aquesta tempo-
rada Balaguer compaginava el 
seu càrrec amb la direcció d’un 
equip en una altra entitat. 
“Marta ha fet una feina molt 
correcta. No ens importava 
que estigués treballant tam-
bé en un altre club, però 
volem algú amb més cons-
tància i dedicació”, ha dit 
Vilalta. Finalment, i tot i que 

la junta directiva va estudiar
alternatives en altres clubs de 
renom, l’escollida ha estat una 
entrenadora de la casa. 

Elogis. “A vegades, caus en 
el parany d’anar a buscar 
a fora i no valorar el que 
ja tens a casa. Montse és la 
persona idònia i així ens ho 
ha demostrat en la vessant 
humana i tècnica, ja que 
sempre dona el 110% de si 
mateixa”, ha explicat el presi-

dent. Puig, qui també seguirà 
entrenant el Premini B de l’UB 
MiR, agraeix la confi ança que 
el club està demostrant en la 
seva feina i diu trobar-se molt a 
gust en una entitat a la que de-
fi nieix com “molt noble i soci-
al”. En referència als seus ob-
jectius, la nova coordinadora es 
planteja el repte “de potenciar 
més el treball amb els petits 
del planter i aconseguir for-
mar equips a totes les franges 
d’edat”. 

BÀSQUET

La badalonina, que entrena des de fa set anys a Montcada, substitueix Marta Balaguer

Montse Puig assumeix la coordinació 
del planter de la Unió Bàsquet MiR

Montse Puig, coordinadora de l’UB MiR, i Carles Vilalta, president del club, amb el Mirgros
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El 10 de març, el sènior B de l’UB 
MiR va derrotar el Canovelles BC 
(67-53), líder del grup 1r del Cam-
pionat Territorial que només havia 
perdut un partit en 17 jornades. 
Els montcadencs, que han enca-
denat tres victòries seguides, han 
pujat fi ns al quart lloc amb 28 
punts i estan empatats amb altres 
tres equips, AECAM Malgrat 07, 
CB Montmeló i CB Centelles | RJ

Victòria del sènior B 
blau contra el líder

Després de perdre el seu últim 
partit al camp del CE Llinarts 
(3-1), l’UD Santa María, que és 
sisena al grup 9è de Tercera Ca-
talana, s’ha allunyat a vuit punts 
de la segona posició que ocupa 
el CF Lliçà de Vall. Aprofi tant 
aquesta bona classifi cació, el seu 
entrenador, Robert Villa, ha fet 
una crida demanant que aug-
menti la presència de públic als 
partits que l’equip juga com a lo-

cal i ha avisat que el futur del fi -
lial està en perill si el club no rep 
suport econòmic del teixit em-
presarial i de l’Ajuntament. “El 
100% dels jugadors que es for-
men a Montcada tenen nivell 
per jugar a Tercera o Quarta 
Catalana, però si aquest segon 
equip desapareix, tots els que 
acabin la seva etapa de juve-
nils hauran de marxar a jugar 
a fora”, lamenta Villa | RJ  

FUTBOL 

Robert Villa, entrenador del primer equip, diu que la continuïtat del fi lial està en perill

L’UD Santa María demana més suport 
a les grades i a nivell econòmic

La montcadenca s’ha proclamat campiona de conferència

BÀSQUET PRE-UNIVERSITARI

Gran èxit de Paula Orenes 
amb els Thunderbirds 

Paula Orenes, de 19 anys, s’ha 
proclamat amb el seu equip, 
els Thunderbirds, campiona 
de la conferència IX de la Pri-
mera Divisió de bàsquet de la 
NJCAA, torneig que disputen 
els estudiants  d’edat júnior de 
diferents disciplines esportives 
als Estats Units. Els Thunder-
birds van guanyar els tres par-
tits de la fase fi nal que es va 
disputar al seu pavelló entre el 
8 i el 10 de març. 
La montcadenca, que està es-
tudiant Enginyeria Química 
al Casper College, a l’estat de 
Wyoming, va fer 11 punts a 
la fi nal contra el Western Ne-
braska (85-75) i ha estat esco-
llida com a integrant de l’equip 
ideal de la fase fi nal i de tota 
la conferència, sent la segona 
millor encistelladora. L’equip 
del Casper College disputarà 
entre el 19 i el 24 de març a 
la ciutat de Lubbock (Texas) 
la fase fi nal que enfronta els 16 

millors conjunts júniors dels 
Estats Units. Orenes, que va 
començar a jugar al CB Montca-
da, va marxar al 2017 als EUA. 
La montcadenca ha rebut ofertes 
de les universitats de Florida i 
Dakota del Nord per continuar 
el proper curs amb els seus es-
tudis i jugar a la Primera Divi-
sió Universitària, una categoria 
per sota de la NBA femenina, la 
WNBA | RJ 

FUTBOL 
L’UE Sant Joan-Atlètic guanya a Cardedeu (0-2) i 
acaba amb una mala ratxa de dues derrotes seguides
Després d’haver 
perdut dos partits 
seguits, l’UE Sant 
Joan-Atlètic va tor-
nar a guanyar l’11 
de març al camp 
del FC Cardedeu 
(0-2). Amb aquest 
triomf, l’equip que 
dirigeix Paco Hi-
dalgo,  que  una 
setmana abans 
havia perdut a casa contra el líder, la Fundació Esportiva Grama 
(0-2), és desè, amb 34 punts, al grup 1r de Primera Catalana | RJ
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El sènior femení del FB Montcada empata a 1 a 
Andorra per culpa d’un gol a dos minuts del fi nal
L’equip d’Antonio Moya continua al quart lloc del grup 2n de Pri-
mera Divisió després d’empatar el 3 de març al camp de l’ENFAF 
Crèdit Andorrà (1-1) en un partit que anava guanyant fi ns al minut 
88. Les ‘reds’, que sumen 34 punts, van descansar a l’últim cap 
de setmana a causa de la retirada del CS Juan XXIII | RJ

El CD Montcada dona la sorpresa i obté la victòria 
al camp del segon classifi cat, l’EF Mataró (1-2)

Els verds van aconse-
guir l’11 de març una 
victòria de prestigi al 
camp del CE Mataró, 
segon classifi cat del 
grup 2n de 2a Cata-
lana. L’equip de José 
Manuel Martín ‘Pin-
ti’, que una setmana 
abans havia perdut a la 

Ferrreria contra el CE Europa B (0-1), ha guanyat els seus dos últims 
partits a fora de casa i és desè amb 32 punts. El lateral Jorge Berjano 
es va lesionar greument al genoll dret en el partit contra l’Europa B | RJ
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Paula Orenes, amb el títol de campiona
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Rafa Jiménez | Montcada

Robert Villa, tècnic de l’UD Santa María 
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HANDBOL
El sènior A del CH La Salle reafi rma la permanència a 
Primera Estatal amb dues victòries consecutives

El sènior A del CH La Salle conti-
nua passant per un gran moment 
de forma i ha encadenat dues vic-
tòries seguides al grup D de Pri-
mera Estatal contra l’H. Sant Vi-
cenç (24-25) i el CH Sant Esteve 
de Palautordera (34-30) que con-
fi rmen la seva permanència a la 
categoria. A manca de set jorna-
des per acabar la lliga, l’equip de 
Pau Lleixà és novè amb 22 punts. 
A la segona fase de Primera Ca-
talana, el sènior femení lassal·lià 
va obtenir la seva segona victòria 
en quatre jornades contra el CE 
Tortosa (26-23) i és quart amb 4 

punts. A Tercera Catalana, el sè-
nior B masculí continua sent vuitè 
al grup B després d’haver perdut 
els seus dos últims partits contra 
el CH Esplais (30-32) i l’Handbol 
Garbí Palafrugell B (27-23) | RJ 

KORFBAL
Els equips del CK Montcada i l’AEE Montserrat Miró 
busquen una bona posició al fi nal de la primera fase

A manca de dos partits per fi nalitzar 
la fase regular del Top A de Lliga Na-
cional, el sènior A del CK Montcada  
–a la foto– suma 11 punts després 
de la seva última victòria contra el 
KC Barcelona (26-24) i s’ha garantit 

la tercera posició al Top 4. L’equip de 
David Rúa està a un punt del segon, 
el CK Castellbisbal, que ha jugat un 
partit menys i que serà el seu proper 
rival. Al Top B, el CK Montcada B ho 
té tot de cara per acabar com a líder. 
Quan li resten dos partits, el conjunt 
de Sergio Perales és el primer amb 
quatre punts d’avantatge respecte 
el CK Castellbisbal B i el Vallparadís 
B, que han disputat una jornada 
menys. A Segona Divisió, l’AEE Miró 
és segon amb 15 punts i tancarà la 
primera fase el 22 d’abril contra el lí-
der, l’AEE Lladonosa, que té un punt 
més amb dos partits menys | RJ 

TENNIS DE TAULA
El sènior A del TT La Unió encaixa la segona derrota, 
però s’apropa al seu tercer ascens consecutiu

Quan resten quatre jornades per fi -
nalitzar la lliga, el sènior A del TT La 
Unió –a la foto– està molt a prop de 
proclamar-se campió del grup 1r de 
1a Provincial i pujar a Preferent, fet 
que suposaria el seu tercer ascens 
consecutiu i el cinquè en sis tempo-
rades des de la fundació del club. 
L’equip montcadenc, que va pujar 
la temporada passada des de Sego-
na A, és el primer amb 32 punts, 
dos més que el CTT Sallent, que el 
4 de març li va donar més emoció 
a la lliga després de provocar la se-
gona derrota del líder. Pel que fa a 
l’ascens directe, el TT La Unió A té 

un avantatge de quatre punts amb 
el tercer i el quart classifi cat. D’altra 
banda, el sènior B, que és tercer 
amb 24 punts al grup 1r de Segona 
B, té fermes opcions de disputar el 
play-off d’ascens | RJ 
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EXCURSIONISME
Una seixantena de persones camina cap al Turó
Un total de 58 persones van participar el 4 de març a l’excursió de 10 
quilòmetres amb destinació al Turó de Montcada que van organitzar 
El Cim, el CEAV, el CECC i l’IME dins del cicle Montcada Camina 2018. 
La tercera proposta d’aquest any es farà l’1 d’abril amb una sortida de 
16 km a la serra de Collserola. Les inscripcions s’han de fer a la seu de 
l’IME (Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o al correu electrònic 
ime@montcada.org. També es podran fer mitja hora abans de l’inici 
de l’excursió, amb sortida a les 9h des del pavelló Miquel Poblet | RJ

La Marxa a Montserrat se celebrarà el 12 i 13 de maig
La 33a edició d’aquesta prova popular ha introduït canvis en el recor-
regut, ha rebaixat el desnivell i es continuarà fent de nit, arribant el 
dia 13. A partir del 16 d’abril, ja es podran fer les inscripcions online 
al correu elcim.montcada@gmail.com i el nombre de participants es 
limitarà a 250. La primera excursió preparatòria es farà el 8 d’abril amb 
destinació al Castell de Barberà del Vallès | RJ

La JAM va estar representada 
amb sis atletes a la 40a edició de 
la Marató de Barcelona que es 
va disputar l’11 de març i que va 
reunir 17.123 participants. Entre 
els representants locals, el millor 
temps va ser per a Miguel Barrero, 
que va fi nalitzar a la 345a posició 
de la classifi cació després de fer 
els 42 quilòmetres en un temps de 
2 hores, 57 minuts i 18 segons. La 
resta de la delegació montcadenca 
va estar formada per Gabriel Gordi-
llo (928’e, 3h 09’ 52”), Álex Rueda 
(929è, 3h 09’ 53”), Enric Dalmau 
(1.931è, 3h 29’ 47”), Eva Pupim 
(2.042, 3h 23’ 59”), David Artés 
(2.063è, 3h 24’ 13”),Pablo Goar 
(2.356è, 3h 27’ 16”) i Juanjo Bonil 
(8.211è, 4h 09’ 27”) | RJ

Les inscripcions per a la 6a edició 
de la Montescatano, la cursa de 
muntanya que es disputarà el 22 
d’abril a la serralada de Marina, en-
cara estan obertes. Al tancament 
d’aquesta edició, s’havien formalit-
zat un 20% de les inscripcions, que 
estaran obertes a la pàgina web 
www.montescatano.cat fi ns una 
setmana abans de la seva celebra-
ció. L’organització està estudiant 
uns canvis en el recorregut de les 
tres curses que no afectaran de ma-
nera signifi cativa ni les distàncies
ni els desnivells amb l’objectiu 
d’afavorir la protecció de l’espai 
natural on es disputaran. La JAM 
prepara dos entrenaments col-
lectius que es faran els dies 7 i 14 
d’abril amb sortida, a les 9h, des 
de la plaça de l’Església. Aquesta 
preparació es dirigeix a un màxim 
de 30 persones per sortida i s’ha 
de fer la inscripció a info@jam.cat. 
A la foto, un dels entrenaments de 
la darrera edició | RJ 

La JAM organitza sortides 
col·lectives per preparar 
la Montescatano 

ATLETISME

Participació de sis atletes 
a la Marató de Barcelona
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.....Minut i resultat....................................
La Volta passarà 
el dia 20 per 
Montcada i Reixac 
i no es podrà 
aparcar, de 8 a 
15h, a tot el tram 
del recorregut
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CICLISME La 98a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà entre 
el 19 i el 25 de març, passarà per Montcada i Reixac el dia 20 durant 
la segona etapa, de 175 quilòmetres, que unirà els municipis de 
Mataró i Valls. La prova ciclista que organitza la Unió Esportiva Sants 
entrarà a Montcada pel pont de la Roca –aproximadament, a les 
13.30h– i passarà per les avingudes de la Ribera, Mossèn Castellví, 
Riera de Sant Cugat i de Terra Nostra, incorporant-se posteriorment 
a l’N-150 en direcció a Cerdanyola. De 8 a 15h, no es podrà aparcar 
cap vehicle en tot aquest tram del recorregut. La Volta, amb sortida 
des de Calella i fi nal al circuit de Montjuïc, a Barcelona, comptarà 
amb la participació de ciclistes de renom com Nairo Quintana, Ale-
jandro Valverde –guanyadors de les dues últimes edicions–, Rigober-
to Urán, Fabio Aru o Marc Soler, recent vencedor de la París-Niça. 
La Volta va tenir un fi nal d’etapa a Montcada al juny del 2002 | RJ
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S’inicien el 19 de març i duraran unes tres setmanes

EQUIPAMENTS

Obres al gimnàs municipal 
per substituir la coberta

Les obres al gimnàs municipal 
de la Zona Esportiva Centre 
començaran el 19 de març i es 
preveu que tinguin una durada 
de tres setmanes. L’objectiu de 
l’actuació és substituir l’actual 
coberta, de fi brociment, per 
una altra de planxa metàl·lica. 
Mentre durin aquests treballs, 
les classes que l’IME té pro-
gramades en aquest espai es 
reubicaran a la pista coberta, al 
pavelló Miquel Poblet i al gim-
nàs de l’escola Reixac. Els en-

trenaments i partits que la UB 
MiR fa al gimnàs de Bonavista 
es passaran a la pista coberta. 
“Aquesta coberta fa anys que 
té defi ciències produïdes pel 
desgast de la instal·lació. Cal 
canviar-la perquè quan plou 
intensament hem de sus-
pendre les activitats, amb el 
conseqüent perjudici de les 
persones usuàries de l’equi-
pament”, ha indicat el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC) | RJ

.....Viu l’Esport................

Durant els dies 22, 23, 26 i 27 de març no es podrà aparcar al tram 
del carrer Bonavista situat just davant del gimnàs, ni a l’espai per a es-
tacionaments en cordó ni als de bateria. També caldrà tallar el trànsit 
durant aquests quatre dies al carrer Bonavista, tot i que es permetrà 
l’accés a les persones propietàries de guals pel mateix vial, en sentit 
contrari. Malgrat que s’anunciarà el tall del carrer des de l’avinguda 
de la Ribera, en el cas que algun vehicle entri a Bonavista, es podrà 
tornar a l’avinguda donant la volta per la plaça on s’instal·len les para-
des de fruita del mercat setmanal. Les obres tenen un pressupost de 
50.000 euros i les executarà l’empresa Copegam | RJ

Afectacions a la circulació de vehicles

L’equip, que rep el pa-
trocini d’Instal·lacions 
Anjor, encadena una 
ratxa de quatre der-
rotes consecutives i 
ha encaixat nou gols 
en els seus dos últims 
partits contra l’AEE 
Institut Icària-CET 10 
E (1-9) i el CFS Jordi 

Sánchez B (9-0). L’infantil B ocupa la penúltima posició al grup 5è 
de Tercera Divisió amb 6 punts i un balanç de 2 victòries –l’última, 
a la 13a jornada a la pista del CFS La Unió B (1-4)– i 14 derrotes | RJ
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L’atleta de la JAM, doble medallista en individual i per equips

CROS

Doble èxit de De la Torre 
al Campionat d’Espanya

Joan de la Torre, atleta de 15 anys 
de la Joventut Atlètica Mont-
cada, va aconseguir la medalla 
de bronze a la categoria sots-16 
durant el Campionat d’Espanya 
de Cros per autonomies que es 
va disputar el 4 de març a San 
Pedro del Pinatar (Múrcia). De 
la Torre va fer un temps de 17’ 

06”, quedant-se a només a 10 se-
gons de la medalla de plata i a 
17 de l’or. L’atleta cerdanyolenc 
de la JAM va ser el millor dels 
sis integrants de la selecció cata-
lana sots-16, que es va proclamar 
campiona d’Espanya per equips, 
situant tres dels seus atletes entre 
els 10 primers classifi cats.

De la Torre, al centre amb les dues medalles, al costat dels seus companys de la selecció catalana

FC
A

Els Premis Esportius 2018, 
que organitza l’IME amb la 
col·laboració de Montcada Co-
municació i que es lliuraran el 
5 de juliol al Teatre Municipal, 
incorporen una novetat, un 
guardó que es triarà per votació 
popular. Es podrà concedir a 
persones més grans de 18 anys 
que hagin destacat per la seva 
contribució al món esportiu, ja 
sigui com a esportistes, membres 
d’un equip directiu, com a simpa-
titzants, persones col·laboradores 
o qualsevol altre aspecte que es 
pugui vincular amb la promo-
ció de l’esport. Tot el procés de 
votació popular, que es dividirà 
en tres fases, es farà mitjançant la 
plataforma ‘Montcada Participa’ 
(participa.montcada.cat), que es va 
posar en marxa amb motiu dels 
pressupostos participatius 2018. 
“Els Premis Esportius ja es-
tan plenament consolidats 
i ara hem volgut donar un 
pas més i obrir l’oportunitat 
a la ciutadania perquè pugui 
proposar candidatures”, ha 
explicat el regidor d’Esports, 

Salvador Serratosa (ERC). Toth-
om que vulgui podrà optar-hi a 
títol particular o bé, presentar la 
candidatura d’una altra persona 
–sempre i quan aquesta hi estigui 
d’acord–, omplint un formulari 
que estarà allotjat al portal. En 
aquest full hi hauran de constar 
les dades personals i de contacte 
i una explicació i justifi cació de la 
proposta. 

Calendari. La presentació de can-
didatures s’haurà de fer del 3 al 
30 d’abril. El jurat avaluarà la 

viabilitat de les propostes i, 
un cop feta aquesta revisió, 
començarà la primera fase d’elec-
ció de candidatures, del 15 al 30 
de maig. Durant aquests dies, la 
votació serà pública i es podrà 
consultar com va el recompte. 
Les tres candidatures més vota-
des –en cas d’empat, la classifi -
cació serà exaquo– seran les que 
optin a la fi nal i les votacions a les 
tres millors aniran de l’1 al 15 de 
juny. En aquesta ocasió, els vots 
no seran visibles per mantenir la 
sorpresa cara la gala.

IME

El procés es divideix en tres fases i les candidatures s’han de presentar del 3 al 30 d’abril

Els Premis Esportius inclouran un 
nou guardó triat per votació popular

El Teatre Municipal acollirà el 5 de juliol una nova edició dels Premis Esportius que entrega l’IME
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA
L’infantil B del CFS Montcada és penúltim a Tercera

A la fase fi nal que es va dispu-
tar a Israel, entre el 8 i el 14 de 
març, l’equip espanyol va gua-
nyar els seus tres partits contra 
l’equip amfi trió (7-0), Rússia (4-
0) i Dinamarca (1-0). A l’última 
jornada, la futbolista montca-
denca del FC Barcelona, que 
ha estat la màxima golejadora 
de tota la fase classifi catòria 
amb 15 dianes, va aconseguir 
l’únic gol del partit. L’Europeu 
es jugarà a Lituània, a mitjans 
de maig, i donarà tres bitllets 
per al Mundial que es disputa-
rà al novembre, a Uruguai | RJ 

Claudia Pina es 
classifi ca per a 
l’Europeu sots-17

FUTBOL FEMENÍ

Clàudia Pina, amb la selecció espanyola
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FUTBOL 
El cadet A del FB Montcada és cuer a Segona Divisió
L’equip vermell va 
empatar el seu úl-
tim partit contra 
l’EF Planadeu (5-5), 
trencant amb una 
ratxa negativa d’11 
derrotes consecuti-
ves. El cadet A ocu-
pa l’última posició al 
grup 34è de Segona 
Divisió amb 7 punts 
i un balanç de 2 victòries –aconseguides a la segona i a la sisena 
jornada–, 1 empat i 15 derrotes | RJ
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IME
S’obre la preinscripció per al Casals d’Estiu d’Esports
Entre el 9 i l’11 d’abril, s’obrirà el procés de preinscripció per als 
Casals d’Estiu d’Esports que organitza l’IME i que es faran en dos 
torns (del 25 de juny al 13 de juliol i del 16 al 27 de juliol). Es 
podrà fer de forma telemàtica (www.montcada.cat/www.imemont-
cada.org) o presencialment (Tarragona, 32). La formalització de 
la inscripció s’haurà de fer forma presencial entre el 7 i el 10 de 
maig | RJ



José Antonio Martín
Compromès. José Antonio Martín fa 12 anys que és voluntari de Càritas Montcada. Quan es va 
prejubilar de l’empresa Aismalibar, un amic li va proposar formar part de l’equip de col·laboradors que 
gestiona el Rebost de Càritas, que s’encarrega del repartiment d’aliments entre les famílies montca-
denques amb menys recursos econòmics. Arran de la crisi de l’última dècada, Martín ha estat testimo-
ni de l’increment del nombre de persones que necessita aquest servei i, tot i que en els darrers temps 
la xifra s’ha reduït, durant el 2017 encara es van atendre un total de 409 famílies, prop de 1.400 perso-
nes. Gràcies a l’acord entre l’Ajuntament –que ha cedit l’espai– i la Fundació Mossèn Josep Espinasa 
–que ha fi nançat el projecte–, Càritas disposa des de fi nal de febrer d’un nou magatzem d’aliments 
al Pla d’en Coll, que ha permès millorar l’atenció als usuaris i les condicions de feina dels voluntaris.

‘El nou local ens permet 
dignifi car la pobresa’  

En què consisteix la seva feina al 
Rebost de Càritas?
Com que em vaig jubilar jove –als 
60 anys, quina sort que vaig tenir!– i 
havia estat més de 30 anys treballant 
al magatzem d’Aismalibar, un amic 
em va dir que a Càritas necessitaven 
una persona voluntària per al banc 
d’aliments. La meva feina consisteix 
a tenir controlat tot el menjar que hi 
ha i decidir les compres que s’han 
de fer per reposar els productes que 
comencen a faltar. També sóc el res-
ponsable d’estar en contacte amb les 
entitats, les administracions i les em-
preses que hi col·laboren amb dona-
tius, ja siguin econòmics o materials.
De quantes hores de dedicació es-
tem parlant?
Uf, de moltes! Els dilluns es fa el re-
partiment dels lots a les famílies i 
els dijous arriba el camió del Banc 
d’Aliments de Catalunya, que ens 

porta productes de manera regular. 
La resta dels dies els dediquem a pre-
parar els paquets, fer inventari, rebre 
donacions d’altres organismes i enti-
tats, com Creu Roja, o actualitzar el 
llistat de les famílies usuàries. En fi , 
que no parem. De dilluns a divendres 
estem a jornada completa, però vo-
lem deixar molt clar que és una feina 
totalment altruista. Ho fem per ajudar 
les persones més necessitades que, 
malauradament amb la crisi, en són 
moltes.
Al 2017, Càritas va atendre 409 
famílies i va repartir prop de 5.400 
lots d’aliments. La xifra no es re-
dueix?
Molt a poc a poc. Quan vaig co-
mençar de voluntari, no hi havia tants 
usuaris, però la crisi va fer que molta 
gent que va perdre la feina es que-
dés sense poder cobrir les necessitats 
bàsiques com ara menjar o tenir un 

lloc on viure. Nosaltres coneixem la 
problemàtica de prop, veiem el dia a 
dia d’aquestes famílies, i hem de dir 
que és una situació dura i difícil que 
en qualsevol moment ens pot passar 
també a nosaltres. Són circumstàn-
cies de la vida que cal afrontar sense 
vergonya i demanar ajut sense sentir-
se culpable de res. 

Què ha signifi cat per al Rebost 
l’estrena del nou local?
Ens ha permès dignifi car la pobresa. 
Estem molt contents perquè hem 
millorat l’atenció als usuaris i les 

condicions de feina dels voluntaris. 
Les persones que venen a la cua de 
Càritas no són delinqüents i no s’han 
d’amagar de res. Delinqüents són els 
que roben. Abans estàvem a un lo-
cal al costat del cementiri on el camí 
d’accés estava sense asfaltar i les 
persones usuàries s’havien d’esperar 
a fer la recollida dels lots a l’exterior, 
exposades a les inclemències mete-
reològiques. I també hem guanyat els 
voluntaris, que podem fer la nostra 
feina molt millor. Saps quants quilos 
d’aliments vam bellugar l’any passat?
No.
Doncs 148.000 kg d’aliments per 
un valor estimat de 132.000 euros. 
Els principals proveïdors d’aliments 
són el Banc d’Aliments i la Unió Eu-
ropea, que fa tres donacions a l’any 
a través de Creu Roja. Una part 
més petita s’obté dels donatius de 
la parròquia i de l’Ajuntament, que 

també hi col·labora amb la derivació 
dels usuaris des de Serveis Socials, i 
d’empreses.
Quins productes reparteixen?
Oli, llet, sucre, farina, llegums, mon-
getes tendres envasades, sucs, prés-
sec en almíbar, arròs, pasta, tomàquet 
triturat, llaunes de tonyina i sardines, 
ous, pa del dia, galetes i xocolata en 
pols. Per als nadons, donem menjar 
preparat, cereals i llet de continuació. 
Productes frescos no?
Ara també podrem repartir fruites, 
verdures i hortalisses perquè al nou 
local hi ha una cambra frigorífi ca. 
Una gran millora gràcies al nou espai. 
N’estem molt contents.
Tot i que ja disposen d’un espai en 
condicions, hi ha algun tema que 
hagi quedat pendent i els agradaria 
demanar?
I tant! Que el Rebost no sigui neces-
sari perquè s’ha erradicat la pobresa.

‘Les persones usuàries 
de Càritas no s’han 
d’amagar de res, 
simplement passen 
per una situació difícil’ 

voluntari de Càritas Montcada

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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