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REUNIÓ INFORMATIVA
El passat 16 de gener el govern va explicar 
en assemblea el projecte de remodelació 
de l’estació de Mas Rampinyo (R3)

LÍNIA R2

La PTJST celebra la notícia però manifesta la seva preocupació pels passos a nivell i el PP s’atribueix el mèrit de la gestió

L’Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (Adif) ha ad-
judicat la redacció de l’estudi 
informatiu i dels projectes bàsic 
i constructiu del soterrament de 
la línia R2 al seu pas per Mont-
cada i Reixac per un import de 
2.058.621,6 euros a una Unió 
Temporal de Empreses (UTE) 
integrada per les companyies 
Teccuatro, TRN Trayet i Geo-
control. Els treballs s’hauran de 
realitzar en el termini màxim de 
21 mesos, és a dir, abans d’aca-
bar el 2019.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), i el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), han expressat la seva sa-
tisfacció després de conèixer la 
notícia. “Amb aquesta contracta-
ció es dona un nou impuls als 
compliments dels compromisos 
adquirits per part del Minis-
teri de Foment i d’Adif amb 
Montcada i Reixac per dur a 
terme el soterrament al nostre 
municipi”, ha dit Campos. Per 
la seva banda, Sánchez ha pun-
tualitzat que “tot i que s’està 
complint el calendari previst 
no estarem tranquils fi ns que 
s’iniciïn les obres i, per tant, 
estarem atents al compliment 
del cronograma establert”.

Detalls del projecte. La redac-
ció de l’estudi informatiu i dels 
projectes bàsic i constructiu 
del soterrament inclouran una 
longitud de prop de 4 km, des 
del barri barceloní de Vallbona 
fi ns a la sortida a l’alçada de les 
antigues pistes d’atletisme, al 
Pla d’en Coll, passant per sota 
del riu Ripoll i l’autopista C33. 
L’actuació inclou també la cons-
trucció d’una nova estació, amb 
l’edifi ci de viatgers en superfície 

i les andanes soterrades. La seva 
ubicació, propera a l’actual, esta-
rà determinada pel traçat fi nal de 
les vies.
La previsió estatal és que les 
obres del soterrament de la línia 
de França al seu pas pel munici-
pi s’iniciïn el primer trimestre del 
2020, amb un cost econòmic de 
300 milions de euros. La inter-
venció permetrà la permeabilitat 
al centre del nucli urbà, històri-
cament dividit per la infraestruc-
tura, i eliminarà el perill de les 
vies i els dos passos a nivell en 
superfície, així com el gran im-
pacte visual i acústic del sistema 
ferroviari.
L’alcaldessa també ha anunciat 
que el proper 30 de gener es tor-
narà a trobar la comissió de se-
guiment de les obres del soterra-
ment, formada per representants 
del Ministeri de Foment, Adif, la 
Generalitat, els ajuntaments de 
Montcada i Reixac i Barcelona, 
l’agència Barcelona Regional i 
la Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total (PTJST). Campos 
ha explicat que “en aquesta 
reunió, a la qual assistirà el 
president d’Adif, Juan Bravo, 
concretarem més els aspectes 
tècnics i administratius dels 
projectes”.

Valoracions. La Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST) ha fet un comunicat en 
què celebra la notícia de l’adju-
dicació per part d’Adif de la re-
dacció dels projectes per soterrar 
la línia de França al seu pas per 
Montcada ja que respon al ca-
lendari previst. Però, tenint en 
compte “la llarga història d’in-
compliments d’Adif i el Minis-
teri”, la PTJST considera que 
cal estar “alertes i mobilitzats”, 
i ja prepara les III Jornades pel 
Soterrament.
Una altra preocupació de la Pla-
taforma és la manca de millores 
als passos a nivell i l’actuació 
per renovar les tanques a tot el 
traçat urbà de les vies entenent 
que continuen suposant un elevat 
risc d’accident. En aquest sentit, 

Adif i Renfe ja han traslladat a 
l’Ajuntament una proposta per 
fer passos separats per a vianants 
i vehicles als carrers Pasqual i 
Bogatell. La previsió és que les 
obres comencin enguany. També 
a fi nal d’aquest exercici es farà la 
renovació de totes les tanques de 

línia R2, des del Rec Comtal fi ns 
a l’estació de França.
D’altra banda, la portaveu del 
PP a Montcada, Eva García, ha 
celebrat l’adjudicació de la redac-
ció dels projectes i ha atribuït el 
mèrit de la gestió al seu partit, 
tot demanant a la resta de forces 

polítiques i a la Plataforma el seu 
reconeixement: “Ho fan amb la 
boca petita o no ho fan perquè 
els hi fa mal reconèixer que ha 
estat un govern espanyol del 
PP el que fi nalment durà a ter-
me la tan reclamada obra i és 
de justícia fer-ho”, ha dit l’edil.

Pilar Abián | Redacció

Adif adjudica per dos milions d’euros la 
redacció dels projectes del soterrament

PROPERA REMODELACIÓ

El veïnat demana que el pas per a vianants previst a l’estació 
de Mas Rampinyo en connexió amb Mas Duran sigui elevat
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Els treballs s’hauran 
de fer en el termini 
màxim de 21 mesos, 
abans d’acabar 
l’exercici del 2019

El centenar de veïns que el 16 de 
gener van assistir a la reunió infor-
mativa que es va celebrar a La Unió 
van expressar les seves reticències 
respecte la proposta de construir 
un pas soterrat que connecti el 
centre històric de Mas Rampinyo 
amb Mas Duran. Aquest projecte, 
que hauria d’anar en paral·lel amb 
les obres que Adif i Renfe faran a 
l’estació de Montcada-Ripollet (R3) 
respon a una petició de l’Ajunta-
ment per millorar la mobilitat i la 
connexió entre ambdós sectors. 
Els veïns, però, prefereixen un pas 
elevat amb rampes. 

Projecte. Els treballs de remodela-
ció de l’estació, que començaran 
a partir de setembre i que estarien 
enllestits a l’octubre de 2019 amb 
un pressupost de 3 milions d’eu-
ros, preveuen el tancament peri-
metral de tota la zona per millorar 
la seguretat, l’adaptació de les 
andanes a la normativa i la cons-

trucció de marquesines, escales i 
ascensors dintre de la instal·lació 
ferroviària per poder canviar d’an-
dana. Amb aquest tancament, 
l’entrada a l’estació s’haurà de fer 
sempre des de la vessant nord, fet 
que va motivar la petició de l’Ajun-
tament de construir un pas soterrat 
per a ús dels vianants que es faria 
a l’alçada del carrer Sant Ignasi i 
que permetria connectar els dos 
sectors amb la instal·lació d’as-
censors i rampes. Els veïns, però, 
manifesten seriosos dubtes sobre 
els problemes tècnics que pot ge-
nerar l’ús d’ascensors, així com de 
seguretat i de salubritat en un pas 
soterrat i es queixen que l’accés 
a l’estació no es pugui fer directa-
ment des de la vessant sud.
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), que va participar a la reunió 
conjuntament amb Jordi Sánchez 
(ERC), president de l’Àrea Territo-
rial; Montse Ribera (ERC), regidora 
de barri, i Oriol Parès, arquitecte 

municipal, es van comprometre a 
traslladar les demandes veïnals a 
Renfe i a Adif, tot i reconèixer que 
no saben quin és el marge de ma-
niobra que pot tenir l’Ajuntament ja 
que el projecte de remodelació de 
l’estació està en vies de licitació. 
“Els responsables de les infraes-
tructures ferroviàries eren, d’ini-
ci, molt infl exibles amb la pos-
sibilitat d’assumir la construcció 
d’un pas alternatiu per als via-
nants. Almenys, vam aconseguir 
aquest pas soterrat, tot i que 
no sigui una solució perfecta al 
100%”, va comentar l’alcaldes-
sa. Per la seva banda, Sánchez 
va reconèixer els problemes de 
mobilitat que té Mas Rampinyo 
i va avançar que el projecte del 
pas de vianants, ja sigui soterrat 
o elevat, “haurà de ser analitzat 
pels tècnics perquè estudiïn 
les difi cultats que cadascuna 
de les dues alternatives poden 
tenir” | RJ
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NOVA DENÚNCIA
L’AV Can Sant Joan presenta un contenciós 
contra la Generalitat i Lafarge davant del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

BOSC D’EN VILARÓ

Sis mesos després de la creació 
de la Mesa Cívica del Bosc d’en 
Vilaró, formada per veïns, po-
lítics i tècnics, encara no hi ha 
cap proposta consensuada sobre 
el futur de la urbanització, cons-
truïda en els darrers 50 anys 
en sòl forestal, a la serralada 
de Marina. El 10 de gener es va 
fer la tercera reunió de la Mesa 
–aquesta vegada a Badalona, 
després que les dues primeres 
es fessin a Montcada– i segueix 
sense haver-hi punts d’acord en-
tre les administracions i l’AV. La 
Generalitat i l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB) insistei-
xen que la urbanització no es pot 
legalitzar i que els 200 habitages 
que hi ha al sector s’han d’ender-
rocar per restituir l’espai com a 
zona forestal, per això proposen 
fer-ne una extinció diferida en el 
termini de 35 a 40 anys. 

Els veïns, però, es neguen a ac-
ceptar aquesta possibilitat i plan-
tegen diferents propostes que, de 
moment, no han rebut resposta. 

La primera passa per fer una mo-
ratòria de 75 anys i que, fi nalitzat 
aquest període, el govern de torn 
decideixi què fer al respecte; la 
segona, que el nou Pla Territorial 
d’Urbanisme incorpori una solu-
ció per regularitzar el sector i la 
tercera, traslladar la qualifi cació 
de sòl forestal de les seves parcel-
les a altres solars del municipi. 
“Els propietaris compraríem 
terrenys que després cediríem 
a l’Ajuntament a canvi de con-
servar les nostres cases”, expli-
ca la presidenta de l’AV, Rosa 
García. La representant veïnal 
assegura que els afectats estan 
disposats a lluitar fi ns al fi nal per 
mantenir les seves llars i recór-
rer, si escau, a les màximes ins-
tàncies judicials.
A l’espera de trobar una solució 
consensuada, l’advocat de l’en-
titat veïnal també ha propostat 
qualifi car Bosc d’en Vilaró “fora 
d’ordenació”, una fi gura que, 
segons el lletrat està recollida al 
Pla Especial Serralada de Mari-
na i permetria als veïns realitzar 
actuacions de manteniment d’ur-
gència, ja que actualment no en 
poden fer cap.

Escenari complicat. El direc-
tor del servei d’Urbanisme de 
l’AMB, Josep Maria Carreras, 
va insistir durant la reunió de la 
Mesa Cívica que la legalització 

de la urbanització no és possi-
ble. “La llei aboca aquest tipus 
d’urbanitzacions a l’extinció”, 
va afi rmar. El director general de 
la Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, Agustí 
Serra, també va recordar que “el 
Bosc d’en Vilaró està ubicada 
en un sòl no urbanitzable de 
màxima protecció i això im-
plica estar en la pitjor situació 
d’incompliment urbanístic”. 
No obstant això, les administra-
cions estan disposades a seguir 
treballant per donar resposta a 
les propostes dels veïns i intentar 
trobar una fórmula consensuada 
amb els afectats ja que aquest cas 

marcarà la línia a seguir amb la 
resta d’urbanitzacions de Catalu-
nya construïdes en zona forestal.

Oportunitat única. Malgrat que la 
Mesa Cívica encara no hagi tro-
bat punts d’acord, el president 
de l’Àrea Territorial de l’Ajun-
tament, Jordi Sánchez (ERC), 
considera que és molt important 
mantenir la línia de treball inicia-

da. “Tenim l’oportunitat de po-
der dialogar directament amb 
les màximes autoritats urba-
nístiques de Catalunya, que 
estan molt preocupades per 
aquesta situació”, opina l’edil. 
A la trobada del 10 de gener –a 
la qual van assistir representants 
de la Generalitat, de l’AMB, la 
Diputació de Barcelona, el Parc 
de la Serralada de Marina, els 
ajuntaments de Montcada i Rei-
xac i Badalona, els portaveus 
dels grups municipals i l’AV– 
també es va decidir convocar re-
unions tècniques entre les admi-
nistracions supramunicipals en 
què podran participar els tècnics 
i juristes que representin l’entitat.

Pilar Abián | Redacció

Les primeres cases de la urbanització es van començar a construir a meitat del segle XX i avui dia, superen la xifra de 200

Veïns i administracions continuen sense 
consensuar el futur de la urbanització

L’AV proposa que, 
mentre no s’arribi a 
cap acord, els veïns 
puguin fer obres de 
manteniment d’urgència
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La Mesa Cívica ha decidit treballar tècnicament les diferents propostes de l’AV abans de tornar a convocar noves reunions

El Bosc d’en Vilaró 
marcarà la línia 
del que passarà a 
altres urbanitzacions 
ubicades en sòl forestal



05Gener 2018 05Notícies

PLE DE DESEMBRE

Superat un dels darrers esculls per 
a l’aprovació del Catàleg de Patrimoni
Els propietaris d’edifi cis catalogats seran compensats en cas que es vegin perjudicats

El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat modifi car el Pla General 
Metropolità d’Actuacions Com-
pensatòries per ordenar elements 
inclosos al Catàleg de Patrimoni. 
Això signifi ca que els propietaris 
d’edifi cis amb elements a protegir 
que no poden gaudir de la totali-
tat dels drets d’edifi cació que els 
atorga el PGM tindran dret a ser 
compensats, per exemple, amb 
un canvi de volumetria o amb 
aprofi tament urbanístic. Aquestes 
mesures, segons ha explicat el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), han estat consen-
suades amb els afectats.

Condició. El punt aprovat al Ple 
per unanimitat en l’última sessió 
del 2017, el passat 22 de desem-
bre, és un requisit que ha dema-
nat la Comissió Territorial d’Ur-
banisme en la tramitació que està 
duent a terme el consistori cara 
a l’aprovació defi nitiva de l’es-
mentat catàleg, una assignatura 

pendent des del 2003, quan la 
Diputació va acabar l’inventari 
del patrimoni arquitectònic que 
li va encarregar l’anterior govern 
(PSC-CiU). Sánchez ha lamentat 
que el document quedés en un ca-
laix, segons ha dit, per “interessos 
especulatius i constructius”, fet 
que va causar la desaparició d’edi-
fi cis inclosos en el llistat d’espais 
a protegir. L’any 2013 el regidor 
Dani Moly (CiU) va assumir la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
i va encarregar una actualització 
del Catàleg a la Diputació que és 
la que l’actual govern vol aprovar 
defi nitivament. 
El document inclou un total de 
117 elements catalogats, que es 
classifi quen en 4 conjunts arquitec-
tònics, 66 elements arquitectònics 
(arquitectura religiosa, pública, 
residencial rural i urbana, obres 
d’enginyeria i arquitectura indus-
trial), 22 elements de jaciments 
arqueològics, 16 elements de patri-
moni natural i 9 elements de patri-
moni ambiental i paisatgístic.

Pilar Abián | Redacció

Façana de la seu de l’ABI i del Cafè Colon, un dels edifi cis inclosos al catàleg de patrimoni

El Ple de desembre va aprovar 
per unanimitat que l’Ajuntament 
s’adhereixi al conveni que el 
Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental va signar, al febrer del 
2017, amb la cooperativa d’ener-
gia verda Som Energia. L’adhe-
sió és un dels punts de l’acord 
del govern municipal amb el 
PDeCAT per a l’aprovació de 
les ordenances fi scals i implica-
rà, com a primera mesura, que 
els pisos que són propietat de 
l’Ajuntament o que el consistori 
gestiona, tot i que pertanyin a la 
Generalitat, contractaran la llum 
amb Som Energia.
Joan Carles Paredes (PDeCAT) 
va felicitar l’executiu per haver 
complert amb agilitat un dels 
punts acordats i perquè “el mu-
nicipi se sumi a d’altres de 
la comarca que volen lluitar 
contra la pobresa energètica”, 
va dir. El regidor de la CUP, Jo-
sep Galván, també va celebrar 
l’aprovació del punt, tot i reiterar 
que el seu partit aposta per una 
nacionalització del sector energè-
tic “com la solució per retornar 
al poble el que és seu”.

L’Ajuntament 
contractarà 
energia verda
Rafa Jiménez | Montcada
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CAN SANT JOAN

L’AV presenta un nou contenciós 
contra Lafarge i la Generalitat
L’entitat reclama fer efectives les resolucions del TSJC i paralitzar la cimentera

L’AV Can Sant Joan ha tornat 
a presentar davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) un contenciós admi-
nistratiu contra el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat i Lafarge, entenent 
que s’han incomplert les resolu-
cions judicials dictades tant pel 
TSJC com pel Tribunal Suprem 
(TS), que anul·len l’autorització 
ambiental concedida pel govern au-
tonòmic a l’empresa l’any 2010. 
L’entitat veïnal reclama que es 
facin efectives les sentències i que 
es paralitzi l’activitat de la cimen-
tera. Així ho ha anunciat l’advo-
cat de l’AV i expert en qüestions 
mediambientals, Albert Calduch, 
tot denunciant que, lluny de 
complir amb les resolucions ju-
dicials, la Generalitat ha concedit 
dues noves llicències a Lafarge; 
la primera data del mes de juny i 
ja ha estat recorreguda, i la sego-
na, del dia 3 de gener, que l’enti-
tat també pensa recórrer.

Estratègia. “La Generalitat està 
intentant saltar-se el compliment 
de llei per la via administrativa i 
pretén fer-nos creure que només 
canviant la data de la publicació 

de l’autorització ja n’hi ha prou, 
com si el que han dit els tribu-
nals no comptés”, ha assegurat 
Calduch, tot afegint que l’adminis-
tració està fent el possible per be-
nefi ciar l’empresa. Com a exemple 
d’aquesta afi rmació, el lletrat de-
nuncia que l’estudi d’impacte am-
biental fet per Lafarge està obsolet, 
ja que data del 2008, i s’ha presen-
tat fragmentat, valorant els proces-
sos de la indústria per separat. 
L’esmentat estudi ha de consta-
tar si una activitat potencialment 
contaminant és compatible amb la 
salut dels veïns i amb la protecció 
del medi ambient i valorar tècnica-
ment si cadascuna de les activitats 

que es fan en el complex són via-
bles. “Lafarge està analitzant els 
seus processos per separat i amb 
valoracions de fa 10 anys”, ha as-
segurat Calduch.

Resolució. L’AV és optimista res-
pecte al fet que el TSJC resolgui 
a favor seu i ordeni la paralització 
de l’activitat de la cimentera ente-
nent que no és compatible amb 
un municipi ubicat en una zona 
de protecció especial. L’entitat és 
especialment crítica amb la cre-
ma de residus a Lafarge i rebutja 
fer servir el terme valorització en 
considerar que és un eufemisme 
per no parlar d’incineració. 

Pilar Abián | Montcada

Calduch, al centre, acompanyat dels representants de l’AV José Luis Conejero i Manolo Gómez
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La cimentera assegura complir amb 
les ‘estrictes’ directives europees
L’empresa convoca la reunió anual de la Comissió local d’informació i sostenibilitat

Lafarge acaba d’obtenir la reno-
vació de l’Autorització Ambiental 
Integrada (AAI) per part de la 
Generalitat. Així ho va anunciar la 
direcció el passat 16 de gener du-
rant la reunió anual de la Comissió 
local d’informació i sostenibilitat, 
on hi ha representades adminis-
tracions, partits i entitats del muni-
cipi. A la trobada no hi va haver 
cap representant del govern (ICV-
EUiA, ERC i Círculo) –partidari 
del trasllat de la indústria, ubicada 
a menys de 200 metres del barri de 
Can Sant Joan– però sí de forces de 
l’oposició (PSC, Cs i PP). 
La direcció va assegurar que la 
planta compleix amb les estrictes 
normatives europees mediambi-
entals i va convidar els assistents 
a consultar les dades sobre l’em-
presa recollides al Registre Estatal 
d’Emissions i Fonts Contaminants 
del Ministeri de Medi Ambient. 

“Estem sotmesos a una vigilàn-
cia constant i és important que la 
població pugui accedir a aquesta 
informació, que es pot consultar 
a través d’internet; apostem per 
la màxima transparència”, va dir 
el nou director de la fàbrica, Vicen-
te Pedro. Els directius de la cimen-
tera van assegurar que en els dar-
rers anys l’empresa ha fet un gran 
esforç econòmic per tenir el millor 
comportament ambiental imple-
mentant tecnologies punteres i 
aplicant, per exemple, mesures per 
reduir el soroll, ajustant-se a una 
“exigent” normativa municipal. 
Pel que fa a l’ús de residus com a 
combustible, la direcció va mani-
festar que, gràcies a la utilització 
de biomassa –llots de depuradora, 
farines càrniques i residus indus-
trials–, durant el 2017 Lafarge ha 
estalviat 45.000 tones d’emissions 
de CO2. El total de tones anuals 
cremades l’any passat van ser 

12.000, el que representa, segons 
la cimentera, “només el 2% del 
material que entra al forn”.

Objectius. Després de fer balanç 
del 2017, l’any del centenari de la 
planta, la direcció de Lafarge va 
parlar de les seves prioritats per 
al nou exercici que passen per la 
seguretat i per seguir col·laborant, 
en la mesura de les seves possibili-
tats, amb les entitats locals. També 
es preveu enllestir en breu el pla 
de restauració del Turó que va ser 
lloat pels representants del Parc de 
Collserola assistents a l’acte. 

Pilar Abián | Turó

Vicente Pedro ha tornat a la direcció de Lafarge
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PLE DE DESEMBRE

Montcada s’adhereix a la campanya 
de boicot a Israel, d’àmbit mundial
El Ple aprova una moció presentada per la CUP amb el suport de l’equip de govern

L’Ajuntament s’ha adherit a la 
campanya civil internacional de 
boicot, desinversions i sancions 
contra Israel anomenada BDS a 
proposta del regidor de la CUP, 
Josep Galván, que va presentar 
una moció en aquest sentit al 
Ple de desembre. El text, que ha 
rebut el suport de l’equip de go-
vern ICV-EUiA, ERC i Círculo 
Montcada, i també del PDeCAT, 
recull que el consistori es com-
promet a no establir cap tipus de 
conveni ni tracte comercial, aca-
dèmic, cultural, polític o esportiu 
amb les institucions, empreses 
o organitzacions israelianes fi ns 
que aquest Estat reconegui el 
dret a l’autodeterminació del 
poble palestí i acati el Dret Inter-
nacional, posant fi  a l’ocupació 
iniciada fa 50 anys. També es 
reclama, entre d’altres qüestions, 
el reconeixement dels drets dels 
ciutadans àrabs palestins d’Isra-
el i el respecte i la protecció dels 
refugiats palestins perquè puguin 
tornar a les seves llars, en com-

pliment de la resolució 194 de les 
Nacions Unides.

Debat. Els portaveus d’ICV-EUiA 
i ERC –Óscar Gil i Jordi Sánchez, 
respectivament– van expressar  el 
reconeixement dels seus grups al 
dret d’autodeterminació del poble 
palestí. Gil, a més, va criticar el 
govern nordamericà per la decisió 
d’obrir una ambaixada a Jerusa-
lem, malgrat l’àmplia oposició de 
l’ONU. José Domínguez (Círculo 

Montcada) també va expressar 
el suport del seu grup a “una 
campanya no violenta que pot 
contribuir a detenir la injustí-
cia i els crims contra els drets 
humans que pateix la població 
palestina”.
El PSC i el PP van votar en con-
tra de la moció, entenent que 
l’Ajuntament no té competències 
per aplicar els punts proposats, 
mentre que Cs va argumentar es-
tar en contra de qualsevol boicot.

Pilar Abián | Redacció

Acte de protesta en denúncia de l’ocupació de Palestina per part d’Israel

Podem Montcada ha informat en 
un comunicat que ha fi nalitzat el 
mandat de la Secretaria General 
i del Consell Ciutadà Municipal, 
escollits fa tres anys a les elecci-
ons primàries a càrrecs interns. 
La formació ha avançat que, fi ns 
que es posi en marxa el procés 
per escollir els nous òrgans –en-
cara no hi ha data–, “els únics 
càrrecs estatutaris són les As-
semblees Ciutadanes Munici-
pals”.
La formació ha valorat positiva-
ment la seva constitució a l’àm-
bit local. Podem Montcada es va 
presentar per primera vegada a 
les eleccions del 2015 com l’agru-
pació d’electors Círculo Montca-
da (CM), obtenint tres regidors i 
entrant al govern municipal jun-
tament amb ICV-EUiA i ERC. 
En aquests tres anys, a Podem 
Montcada també han quedat pa-
leses les diferències entre el Con-
sell Ciutadà i la Secretaria Ge-
neral, que ha ocupat la regidora 

Ana Ballesta, qui va encapçalar 
la candidatura de CM, però que, 
en l’actualitat és a l’oposició.

Valoració. Ballesta ha fet balanç 
de la seva etapa al capdavant 
de la formació assegurant que  
“exercir el càrrec de secretà-
ria general ha estat un orgull 
amb molta responsabilitat”. 
A través d’un comunicat, l’edil, 
però, ha estat crítica amb el seu 
partit al qual ha demanat “fer un 
esforç de regeneració política, 
depurar responsabilitats per la 
desafortunada praxis i recupe-
rar l’esperit del 15M”.
Ballesta, que va ser expulsada de 
Círculo Montcada i cessada dels 
seus càrrecs al govern l’agost del 
2016 en un procés anul·lat judi-
cialment per defectes de forma, 
també ha qüestionat el pacte de 
govern que sosté el partit que 
fi ns ara ha liderat al qual acusa 
de “connivència amb forma-
cions que representen la vella 
política”.

Renovació dels òrgans 
de gestió de Podem

POLÍTICA

Finalitza el mandat d’Ana Ballesta com a secretària general i el 
Consell Ciutadà assumeix provisionalment la direcció del partit

Slilvia Alquézar| Redacció

La CUP Montcada ha reiterat el 
seu suport a les 27 persones en-
causades per l’ocupació del recto-
rat de l’UAB l’any 2013, entre les 
quals hi ha el regidor de la for-
mació, Josep Galván. Els fets es 
remunten a la primavera de l’any 
2013, quan unes 200 persones 
van ocupar l’edifi ci per exigir la 
reducció de les taxes universitàri-
es i altres reivindicacions. El cas, 
que va tenir força ressò mediàtic, 
especialment per les elevades pe-
nes de presó que demanava la 
Fiscalia –d’entre 11 i 14 anys–, 
ha tornat a ser actualitat arran de 
la recent detenció de dos dels en-
causats. Tot i haver estat posats 
en llibertat, l’equip d’advocats 
del col·lectiu ‘27 i més’ alerta que 
el procés judicial continua i que 
hi ha “risc de detenció immi-
nent” de la resta d’encausats.
Davant d’aquesta situació, Josep 
Galván ha reiterat a La Veu que 
els actes dels quals els acusa la 
Fiscalia –desordres públics i co-
accions per impedir l’accés dels 

empleats als seus llocs de fei-
na– s’emmarquen dintre d’una 
protesta legítima en defensa de 
la universitat pública. “L’acti-
tud de la Fiscalia de l’Estat 
espanyol és un toc d’atenció i 
respon a la voluntat de repri-
mir qualsevol veu crítica en 
l’àmbit universitari”, ha afegit 
Galván, qui es nega a reconèixer 
l’autoritat d’aquest organisme i 
la seva jurisprudència. 
El col·lectiu ‘27 i més’ ha dema-
nat a la Universitat que retiri la 
demanda civil que va interposar 
contra els encausats i es posicioni 
a favor de la seva absolució. 

Es reactiva la campanya de solidaritat a favor dels afectats

Laura Grau | Redacció

Josep Galván és l’actual regidor de la CUP

La CUP Montcada dona 
suport al seu edil, encausat 
pel cas ‘27 i més’
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.....També és notícia......................................
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La Generalitat aprova el canvi de PGM a la Muntanyeta 
de la Font Pudenta i el que permetrà el creixement de Lidl
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha 
aprovat defi nitivament tres projectes de planejament a 
Montcada i Reixac que afavoriran el desenvolupament 
urbanístic i econòmic del municipi. Un dels plans que 
ha rebut llum verda és la modifi cació puntal del Pla 
General Metropolità (PGM) a l’àmbit de la Muntanyeta 
de la Font Pudenta. Amb aquest tràmit aprovat, l’Ajun-
tament podrà tirar endavant actuacions de millora de 
mobilitat i accessibilitat al barri, com ara l’obertura 
del carrer Medinaceli i la seva connexió amb el car-
rer Barberà; donar continuïtat a la xarxa viària, com 
la projecció d’un vial des del carrer Barberà passant 
sota la línia de Rodalies R4 fi ns a l’avinguda de la riera 
de Sant Cugat, o bé, la dotació d’equipaments. El nou 
planejament resoldrà la problemàtica de zones verdes, 
que queden incloses a parcel·les d’actuació, fet que 
evitarà futures demandes d’expropiacions per part de 
la propietat al consistori. “L’aprovació defi nitiva dels 
planejaments és una molt bona notícia, a partir d’ara 

ja podem iniciar els tràmits per desenvolupar actua-
cions molt importants i de futur per a la ciutat”, ha 
assenyalat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC).

Ampliació industrial. Un altre dels planejaments apro-
vats és la modifi cació puntual del pla parcial industrial 
La Granja, promogut per Lidl. L’objectiu d’aquesta 
actuació és establir una qualifi cació única per a les 
dues parcel·les actuals propietat de l’empresa, possi-
bilitant-ne així la fusió en una de sola, el que permetrà 
incrementar el sostre edifi cable, tant d’ofi cines com de 
nau logística. “Aquesta actuació és molt important 
perquè mostra com Lidl té la intenció de consoli-
dar-se al municipi, ampliant les seves instal·lacions 
en terrenys industrials, una operació que comportarà 
més inversió al municipi i la creació de llocs de feina 
de qualitat i amb alt valor afegit”, ha indicat l’edil.
El tercer projecte aprovat és el pla de millora urbana 

Segons un estudi realitzat pel por-
tal immobiliari precioviviendas.
com, el preu de l’habitatge a Mont-
cada i Reixac va pujar un 5,8% 
durant el 2017, lluny de l’11% 
d’increment registrat al territori ca-
talà, però un punt per sobre de la 
mitjana de l’Estat. El preu mitjà del 
m2 al municipi se situa en 1.733 
euros. El sector més car és el de 
Terra Nostra-Font Pudenta, amb 
un preu mitjà de 1.849 euros | LR

El preu dels pisos a 
Montcada va créixer 
un 5,8% al 2017

La segona setmana de 
gener es van iniciar les 
obres de remodelació 
d’un tram del carrer del 
Bosc, a la Muntanyeta 
de Can Sant Joan, entre 
els números 52 i 88, des 
de la intersecció amb el 
carrer Diagonal fi ns al 
fi nal del vial. L’actuació, 
que sufragaran a parts 
iguals l’Ajuntament i la 
Generalitat en el marc 
de la Llei de Barris, 
costarà 355.000 euros 
i tindrà una durada de 
prop de sis mesos.  Du-
rant aquest període el 
veïnat no podrà accedir amb vehicles ni estacionar al vial. L’objectiu de la 
intervenció és millorar un carrer que, a hores d’ara, es troba força degradat 
i prioritzar especialment el pas dels vianants | LR

CAN SANT JOAN
Comencen la remodelació de l’últim tram del 
carrer del Bosc amb un cost de 355.000 euros

REIVINDICACIÓ
El Comitè per la Defensa de la República del municipi 
reclama un cop més la llibertat dels Jordis

Una vuitantena de persones van assistir a la concentració convocada 
pel CDR el passat 16 de gener per reclamar la llibertat dels presidents 
de l’ANC, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quan es 
complien tres mesos del seu empresonament. Durant l’acte es va llegir 
un manifest que va qualifi car d’“il·legals” les mesures adoptades per 
l’Audiència Nacional contra els dos líders de les entitats sobiranistes. 
L’acte va fi nalitzar amb l’encesa d’espelmes al voltant d’un llaç groc | LG

de la Carretera de Ripollet, concretament dels terrenys on hi ha les naus 
industrials de l’antiga empresa Aismalibar i on Lidl planeja obrir un super-
mercat que també faria les tasques de centre de formació. El projecte pre-
veu l’enderroc de l’actual nau –fotografi a superior– i una nova alineació 
del carrer, augmentant la distància en el frontal amb la carretera així com 
la cessió per a espai públic del revolt que dóna a la línia de tren R3 (can-
tonada amb el carrer Tagamanent, on hi ha el pas inferior de vianants) | LR
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Oferta de trabajo. Se precisa estilis-
ta en peluqueria de Montcada.Ofi cial de 
primera. Tel. 931 756 899.
Objete perdut. El 20 de desembre 
vaig trobar unes ulleres graduades de 
sol al mercat ambulant amb una cade-
na daurada. Telèfon: 646 734 755.
En venda. Motxilla portabebés per ex-

cursions. Preu: 30 eur. Tel. 696 130 783. 
Limpieza a domicilio. Señora se of-
rece para hacer tareas domésticas. Tels. 
935 702 573 i 675 968 292. 
Alquiler. Plaza de párquing para coche 
grande en la calle Bonavista. Precio 
mensual: 72 euros. Teléfono: 935 750 
944 (tardes).

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.catanuncis gratuïts

El Bar Peña de Mas Rampinyo 
va vendre un dels dècims del se-
gon premi de la Loteria del Nen, 
el 18.442. El sorteig, fet el 6 de 
gener a Ávila, va repartir 700 
milions d’euros en premis, 70 
més que l’any passat. El segon 
premi, dotat amb 75.000 euros 
per butlleta, es va distribuir ma-
joritàriament a les localitats de 
Paredes (Astúries) i Villarasa de 
Mena (Burgos). Segons fonts del 
Bar Peña, el número premiat es 
va vendre a través de la màqui-
na de loteria de què disposa 
l’establiment | SA

Un dècim del segon 
premi de la Loteria 
del Nen, venut a 
Mas Rampinyo

El Cafè Colon acollirà el 31 de 
gener, a les 18h, la presentació 
del nou sindicat de llogaters i llo-
gateres, una nova entitat que vol 
plantar cara al lobby del negoci 
immobiliari i pressionar el govern 
espanyol perquè es derogui la Llei 
d’Arrendaments Urbans (LAU). 
L’acte acabarà amb l’actuació de 
dos músics locals, Salva Criado i 
Lil Russia | LR

Presentació al municipi 
del nou sindicat en 
defensa dels llogaters
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Alumnes de 3r i 4t de les escoles 
Reixac, El Turó i Font Freda han 
participat al concurs ‘Construïm 
el nostre món de drets’, convocat 
per l’Ajuntament amb l’objectiu 
que els infants refl exionin sobre 
els seus drets en el marc del Cicle 
Drets Humans, Migració i Regu-
fi  que organitza el departament 
municipal de Solidaritat i Coope-
ració. L’Espai Kursaal va acollir 
el 10 de gener l’acte de reconei-
xement als centres participants, 
amb l’assistència de les regidores 
de Ciutadania i Educació, Infàn-
cia i Joventut, Mònica Martínez 
i Jessica Segovia, respectivament, 
ambdues d’ICV-EUiA.  

Novetats. A diferència d’altres 
edicions, enguany els guardons 
han tingut un caràcter col·lectiu, 
amb un premi per a cada classe 
participant per l’elaboració d’un 
mural sobre un dels deu principis 
dels Drets dels Infants. L’altra no-
vetat important d’aquest any és 
que cada grup va fer, en el mo-
ment de recollir el premi, una pe-
tita representació teatral del dret 
que ha treballat a l’aula. “Aquest 

curs hem volgut potenciar so-
bretot el treball cooperatiu 
per conscienciar els infants de 
la importància de ser solida-
ris per construir un món més 
just”, va comentar Martínez. 
El guardó ha consistit en un lot 
de llibres, un DVD per continuar 
treballant la temàtica, un joc edu-
catiu en valors, un calendari del 
2018 amb les creacions artísti-
ques de cada grup i un regal de 
comerç just. Els murals roman-
dran exposats a la Biblioteca de 
Can Sant Joan del 19 de gener a 
l’1 de febrer i, a l’Elisenda, del 6 
al 19 de febrer.

Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 12

CAN TAULER 
L’Espai Jove ha iniciat el 2018 amb una 
nova oferta d’activitats gratuïtes que es 
desenvolupen a l’equipament municipal

CICLE DRETS HUMANS

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Enguany els premis han 
estat col·lectius i cada 
classe ha representat  
el dret treballat a l’aula

El lliurament de premis del concurs ‘Construïm el nostre món de drets’ va cloure amb un selfi e de totes les persones assistents a l’acte
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El Kursaal va acollir el reconeixement als centres participants al concurs ‘Construïm el nostre món de drets’

Infants de les escoles Font Freda, El Turó 
i Reixac refl exionen sobre els seus drets 

Dues propostes sobre migració i refugi
En el marc del Cicle sobre Drets 
Humans, Migració i Refugi, 
aquest mes de gener arriben al 
municipi dues propostes relacio-
nades amb les persones que es 
veuen obligades a fugir dels seus 
països d’origen a causa dels con-
fl ictes bèl·lics i la fam. La Biblio-
teca Elisenda acollirà del 23 de 
gener a l’1 de febrer l’exposició 
fotogràfi ca ‘Els murs d’Europa’, 
un recull d’imatges que mostren 
les vulneracions dels Drets Hu-
mans que pateixen les persones 
migrants i refugiades durant el 

viatge a través de les fronteres 
exteriors d’Europa. D’altra ban-
da, el 30 de gener tindrà lloc a la 
sala polivalent del Teatre Munici-
pal el taller formatiu ‘Sobreviure 
als murs’, de 17.15 a 20.15h. 
S’analitzaran els diferents con-
textos de les persones migrants 
i refugiades, tant durant la seva 
ruta migratòria com la seva situa-
ció a Europa. Les persones interes-
sades es poden inscriure al telèfon 
93 572 64 74 (extensió 4000) o 
bé al correu electrònic aranda@
montcada.org | SA

L’associació sociolaboral An-
dròmines, que gestiona la Dei-
xalleria de Montcada, celebrarà 
durant el 2018 el seu 25è aniver-
sari amb un programa d’activi-
tats que té per objectiu difondre 
els valors de l’economia social. 
Aquest mes de gener hi ha pre-
vistes tres propostes. Els dies 22 
i 29 tindrà lloc un taller d’econo-
mia domèstica, de 15 a 17.30h. 
D’altra banda, coincidint amb el 
Dia Internacional de l’Educació 
Ambiental, Andròmines organit-
za el dia 26 un taller de reciclatge 
de roba i complements. L’ende-
mà, l’entitat farà (11h) un taller 
de confecció de disfresses i com-
plements amb material reciclat. 
Les formacions es faran a la nau 
de reciclatge de la Deixalleria, si-
tuada al polígon de la Ferreria. 
Les persones interessades es po-
den inscriure enviant un correu 
electrònic a l’adreça deixalleria.
montcada@andromines.net.

Balanç. Al llarg d’aquest quart 
de segle de vida al municipi, 
prop de 10.000 persones s’han 
benefi ciat dels programes de 
formació, inserció i educació am-
biental impulsats per Andròmines. 
A més, un total de 811 persones 
han realitzat un procés d’inserció 
sociolaboral a través de la reco-
llida, selecció i reutilització dels 
residus. En el marc d’aquest 
projecte, l’entitat va crear el 2017 
l’empresa d’inserció laboral An-
dròmines Eines Assolides.

Andròmines 
celebra el seu 
25è aniversari 
aquest any
Sílvia Alquézar | Redacció
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El Ple de desembre, fet el passat 
dia 22, va donar llum verda per 
unanimitat al plec i a la licitació 
per a la contractació del Casal 
d’Estiu que organitza la Regi-
doria d’Educació, Infància i Jo-
ventut. La regidora responsable 
del departament, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA), va explicar que en-
guany l’activitat es presenta amb 
millores. El preu de licitació ha 
pujat 10.000 euros respecte el 
2017 –el preu de sortida actual és 
de 635.000 euros en total, per a 
dos anys, prorrogable a dos més. 
El servei pot acollir 80 infants 
més que en edicions anteriors 

–40 per cada quinzena– i el plec 
incorpora l’obligació de fer totes 
les sortides en autocar.

Altres millores. A nivell d’activi-
tats, els infants d’entre P3 i P5 
faran intercanvis entre centres i, 
per a la canalla de quart a sisè, 
es valorarà que les empreses que 
optin al servei puguin aportar 
especialitzacions, com ara circ, 
música o art, entre d’altres. Els 
Casals inclouran 26 places per 
a infants amb necessitats educa-
tives especials (13 per quinzena) 
i hi haurà una valoració tècnica 
per determinar si aquests infants 
necessiten o no servei de vetlla-

dor. “El nou plec s’adequa a 
la normativa de lleure, que és 
una persona monitora cada 10 
infants, tot i que nosaltres ja es-
tem treballant amb 1 per cada 
8”, va explicar l’edil, qui també 
va indicar que s’està estudiant la 
possibilitat que la inscripció es 
pugui fer via telemàtica. L’any 
passat, el Casal d’Estiu va aple-
gar uns 350 infants cada quinze-
na del mes de juliol. Les activitats 
es fan a cinc escoles públiques del 
municipi –Reixac, El Viver, Mas 
Rampinyo, Elvira Cuyàs i Mitja 
Costa–, de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30h, excepte el dia de 
sortida, que acaben a les 17h.

Rafa Jiménez | Montcada

Uns infants del Casal d’Estiu de l’any passat a l’escola Reixac es remullen i juguen a un infl able d’aigua instal·lat al pati del centre 

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

PLE DE DESEMBRE

La propera edició del Casal d’Estiu 
incorporarà diverses millores
Les propostes d’Educació, Infància i Joventut reben el suport de tots els partits

El lliurament de premis es va fer el 13 de gener a la plaça del Bosc 
i va comptar amb l’assistència de la regidora de Comerç, Montse 
Ribera (ERC). La botiga d’artesania Mirant el cel i Animals Can Sant 
Joan han obtingut el segon premi i el tercer també ha estat exaequo 
per a la Panaderia Rosina i Marial. L’Associació de Comerciants va 
aprofi tar l’acte per fer el sorteig dels vals de regal de compra entre la 
clientela del barri. Els números guanyadors han estat: 71.883 (500 
euros), 14.287 (300 euros), 25.570 (200 euros), 38.902 i 67.028 
(100 euros cadascun). A la foto, el president de l’associació, Rafa 
Domínguez, i la regidora, amb els infants que van col·laborar a fer el 
sorteig dels vals de compra | PA

COMERÇ
El celler Montcata Vins guanya el concurs d’aparadors 
de Nadal convocat per l’Associació de Can Sant Joan

La iniciativa consisteix a teixir roba d’abric com barrets, bufandes, 
colls i peücs que es lliuraran a l’ong Arrels Fundació, que treballa 
en l’àmbit de l’atenció a les persones sense llar. Els interessats 
poden col·laborar  sumant-se al grup de la Xic Can Cuiàs, que es 
reuneix els divendres al Centre Cívic del barri, de 17.30 a 19h, 
o bé teixint la roba a casa i portant-la a l’equipament municipal 
qualsevol tarda  | SA

SOLIDARITAT
La Xic Can Cuiàs inicia aquest mes de gener una 
campanya per ajudar les persones sense sostre
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L’exposició és un recull d’una desena de fotografi es realitzades per 
Brigitte Travers durant el seu viatge a aquest país del nord d’Europa 
durant l’estiu del 2016. L’autora proposa un recorregut a través dels 
seus paisatges, les seves comunitats i cultura. La mostra també es 
podrà visitar al Centre Cívic de Can Cuiàs, de l’1 al 26 de febrer | SA

EXPOSICIÓ
La mostra ‘Islàndia, terra de contrastos’ es pot 
visitar al Centre Cívic La Ribera fi ns al 29 de gener
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Els Centres Oberts de La Ribera 
i Can Sant Joan i l’Espai Familiar, 
tres iniciatives de la Regidoria de 
Serveis Socials que gestiona la 
Fundació Pere Tarrés, han iniciat 
el 2018 amb les piles ben carre-
gades després de les vacances de 
Nadal. Aquest curs, prop d’un 
centenar d’infants i joves i les 
seves famílies, en situació de vul-
nerabilitat, són atesos en aquests 
serveis, que fan una tasca pre-
ventiva fora de l’horari lectiu per 
tal de millorar la seva inclusió i 
compensar les possibles carències 
socioeducatives. 
En aquest primer trimestre de 
l’any, el Centre Obert de La 
Ribera durà a terme el projecte 
Link, una teràpia amb gossos 
que es va posar en marxa l’any 
passat al Centre Obert de Can 
Sant Joan amb una gran acollida 
entre els infants i joves. D’altra 
banda, els tres serveis donaran 
continuïtat a l’Itinerari Esportiu, 

que facilita l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure, per tal que els 
infants i joves puguin fer un tas-
tet esportiu a les diferents entitats 
de la ciutat. També participaran 
a les propostes del departament 
de Solidaritat i Cooperació, que 
aquest curs tenen com a centre 
d’interès la cultura de la pau; a 
les activitats relacionades amb 
la celebració del Carnaval i a les 

iniciatives i propostes que s’orga-
nitzen a l’Espai Jove Can Tauler.

Sortida familiar. Una trentena de 
famílies va participar a l’excursió 
que va tenir lloc el 29 de desem-
bre a la casa de la colònies de la 
Conreria per acomiadar el 2017. 
La jornada va incloure jocs inter-
generacionals, un dinar de ger-
manor i una festa fi nal. 

En marxa la nova oferta 
d’activitats a l’Espai 
Jove Can Tauler

La desena edició de la campanya ha comptat amb la col·laboració 
del CD Montcada i l’UB MiR. Una representació de l’entitat promoto-
ra, encapçalada pel seu president, Francisco Martínez, va lliurar  les 
donacions a Càritas Montcada, que s’encarrega de fer la seva distri-
bució entre les famílies, va lliurar les joguines a la parròquia de Can 
Sant Joan el passat 28 de desembre. Tot i que la xifra de donacions 
s’ha estancat als últims dos anys, Martínez va fer una valoració molt 
positiva de la campanya: “La nostra intenció és continuar organit-
zant-la mentre hi hagi infants que ho necessitin i persones que hi 
vulguin col·laborar” | RJ

NADAL
La Penya Blanquiblava recull prop de 300 joguines a 
la campanya perquè cap infant es quedi sense regal 

La iniciativa va comptar amb les aportacions fetes per la direcció i 
els treballadors de la fàbrica de ciment que el grup Lafarge-Holcim 
té a Montcada. En total, es van recollir una seixantena de regals 
que es van repartir entre els infants més desafavorits del barri de 
Can Sant Joan | RJ

L’empresa Lafarge i l’UE Sant Joan-Atlètic recapten 
regals per a la canalla vulnerable de Can Sant Joan
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LA RIBERA I CAN SANT JOAN

Els centres oberts i l’Espai Familiar 
atenen un centenar d’infants i joves
L’objectiu és fomentar la inclusió de la canalla en situacions de vulnerabilitat

Sílvia Alquézar | Redacció

L’acte d’entrega dels aliments va 
tenir lloc el passat 11 de gener 
a les instal·lacions del menjador 
social, situat al carrer Bogatell. 
L’empresa local ja va repetir l’ex-
periència solidària l’any passat, 
amb la donació de 130 quilos de 
menjar. L’empresa montcadenca 
té 97 anys d’història i es troba 
ubicada al polígon industrial Pla 
d’en Coll. A la foto, Carles Vilalta, cap de producció de Lasús-Mar-
sà, i tres voluntàries del menjador social El Caliu | SA

La xarcuteria Lasús-Marsà dona 60 quilos d’embotit  
típic de Nadal al menjador social El Caliu 
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Les noves propostes del primer tri-
mestre del 2018 inclouen tallers, 
debats, xerrades i música, entre 
d’altres. Al gener, els dilluns es fa 
rap freestyle, de 17.30 a 19h; i els 
dimarts, a la mateixa hora, hi ha 
programades sessions col·lectives 
de reiki, una medicina alterna-
tiva que té el seu origen al Japó. 
Els dimecres, de 16.30 a 18.30h, 
es donen classes de shuffl e –a la 
foto– un ball nascut a Austràlia a 
fi nals del anys 80 que consisteix 
en moviments ràpids de talons i 
peus amb música electrònica. Al 
febrer, els dimarts hi haurà reiki; 

els dimecres, popping –un ball 
urbà de la família del funky– i 
dijous es faran ecotallers i excursi-
ons a càrrec de l’entitat La horda. 
Pel que fa al març, les activitats 
previstes són reiki, twerking –un 

ball conegut popularment com el 
‘perreo’– i un curs d’il·lustració. 
Totes les activitats són gratuïtes. 
Les persones interessades es po-
den inscriure al carrer Balmes, 16, 
o trucar al 935 641 741 | SA

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
La montcadenca Rocío Pazzetty guanya un dels 
premis del concurs ‘Piula contra la violència masclista’ 
Pazzetty, estudiant de 18 anys, va quedar en primera posició a la 
categoria sènior de la cinquena edició del certamen, convocat pel 
Consell Comarcal del Vallès Occidental amb l’objectiu de sensibi-
litzar el jovent sobre la igualtat i les relacions lliures de violència. El 
lliurament de guardons va tenir lloc el 9 de gener a la seu de l’ens 
comarcal, a Terrassa, amb l’assistència del president del Consell 
Comarcal, Ignasi Giménez; i la consellera de l’Àrea de Benestar 
Social, Montserrat Rueda | SA

El Consell de Dones comença a preparar el 8 de març
L’ens, amb representació de l’Ajuntament i les diverses entitats de 
dones de la ciutat, es reunirà l’1 de febrer a l’Espai Kursaal de 
Can Sant Joan, a les 18.30h. El punt central de la trobada serà 
la preparació de la celebració del Dia Internacional de les Dones 
Treballadores, que es commemora el 8 de març | SA
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L’Ajuntament va acollir l’acte simbòlic del lliurament de regals per part de les entitats locals
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Pujada vergonyosa
Sóc una jubilada i estic indignadíssi-
ma amb la pujada del 0,25% de les 
pensions per al 2018 anunciada pel 
govern de l’Estat. Per si algú no ha 
fet el càlcul, qui tingui una pensió de 
700 euros cobrarà 1,75 euros més al 
mes, en total, 21 a l’any. Quina mena 
de broma és aquesta? Es pensen que 
hem d’estar contents? Les pensions 
que cobrem les vídues ja són prou 
esquifi des com per poder sobreviure 
amb dignitat.
S’han parat a pensar aquests senyors 
i senyores que ens governen i que co-
bren molt més que nosaltres, què sig-
nifi ca passar el mes amb 700 euros o 
menys? Segur que en tenen ni idea, 
per això no els tremola el pols a l’hora 
d’autoritzar les escandaloses pujades 
de la llum, l’aigua i els transports. 
La guardiola de les pensions cada 
vegada està més buida i aquí no pas-
sa res, ningú no se’n fa responsable. 
Com sempre, al fi nal qui acaba pa-
gant la mala gestió dels que manen 

som la gent treballadora i, per des-
gràcia, el futur pinta ben negre. Quan 
escolto polítics com la senyora Celia 
Villalobos dient a la gent que es facin 
plans de pensions quan el seu partit 
ha estat el que s’ha polit els diners 
que hi havia, ho sento però em bull 
la sang. Que es deixin de romanços 
i ens tornin els diners! Això és el que 
han de fer i no traslladar el mort als 
contribuents. Ja n’hi ha prou! Estan 
jugant amb el pa de la gent més ne-
cessitada. Per tot això, m’agradaria 
que la gent no es quedi a casa quan 
es convoquin actes de protesta per 
denunciar això que està passant, per-
què no és un problema només dels 
pensionistes sinó de tota la societat 
i, si no defensem els nostres drets, 
després no tenim dret a queixar-nos.  

Àngela García
Terra Nostra 

Balance del 2017
¿Tiene sentido la vida para las perso-
nas esclavas del capitalismo? Pienso 

que la vida para l@s pobres casi no 
tiene ningún sentido en este mundo 
globalizado capitalista. Los “amos” 
del mundo han sometido a los pue-
blos creando naciones a base de ex-
plotarlos, saquearlos, torturándolos y 
hasta negándoles el pan y el agua. Lo 
que más siento es que los pueblos 
se niegan a tener memoria y muchos 
han asumido el ser esclavos antes 
que rebelarse de sus “amos”. 
A lo largo de la vida siempre ha habi-
do grupos que se han rebelado con-
tra sus “amos” consiguiendo mejoras 
sustanciales para su clase social pero 
siempre ha sido a costa de mucha 
sangre y vidas de los de siempre.
Lo que más me duele es que des-
pués de conseguir mejorar su calidad 
de vida, con el tiempo han vuelto otra 
vez al esclavismo, ejemplos me so-
bran. Es muy lamentable comprobar 
que la mayoría no quiera saber nada 
de lo público y delega en otros para 
que se lo administre. Hay un ejem-
plo clarísimo en las comunidades de 

vecinos, se niegan a administrar su 
propia comunidad donde viven e in-
cluso casi se odian… Con una socie-
dad así, tan individualizada, el futuro 
pinta unos nubarrones muy negros.
Para acabar esta pequeña historia 
mía, a la cual pido que no hagáis 
ni caso si es que alguien la lee, sólo 
apuntar que nos han acostumbrado 
sólo a votar y la mayoría piensa que 
con eso es sufi ciente y no se paran ni 
a pensar que con los “buitres capita-
listas” en el poder, acaban votando a 
sus propios verdugos.
¿Llegaremos algún día las personas 
que pertenecemos la clase trabaja-
dora mundial a querernos, solidari-
zarnos, organizarnos y no a odiarnos 
para así acabar con el capitalismo 
que es el verdadero cáncer mundial?

Manolo Gómez
Can Sant Joan

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Ímputs positius

Comencem el 2018 amb bo-
nes notícies pel que fa a les 
infraestructures ferroviàries 
que esquarteren el municipi. 
D’una banda, el Ministeri de 
Foment i Adif han anunciat 
l’adjudicació de la redacció 
dels projectes bàsic i cons-
tructiu del soterrament de 
l’R2, complint així amb els 
compromisos adquirits amb 
l’Ajuntament. De l’altra i, en 
paral·lel, també avança la 
tramitació per reformar les 
estacions locals que es tro-
ben obsoletes començant per 
la de Mas Rampinyo (R3). 
Recollint les demandes mu-
nicipals, Adif proposa fer un 
pas soterrat que connecti el 
nucli històric del barri amb 
Mas Duran, tot i que el veï-
nat prefereix que aquest sigui 
elevat. Esperem que l’empre-
sa sigui sensible a les deman-
des ciutadanes i que la línia 
de col·laboració iniciada amb 
el consistori, després d’anys 
d’ostracisme, es mantingui. 
Aquest municipi es mereix 
tota la consideració pel peat-
ge que suporta. 

La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà el 2 de febrer
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Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.
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20 l dissabte
Teatre. ‘Somni’, de  l’Aula de Teatre. Hora: 
18h. Lloc: Teatre Municipal (també diu-
menge 21, a les 18h). Preu: 7 euros. 

23 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Els murs d’Euro-
pa’. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda

Inauguració. Exposició ‘Natura compar-
tida’, de Casiano León i Alicia Gallego.
Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

25 l dijous
Ple Municipal. Sessió ordinària del mes 
de gener. Hora: 19.30h. Lloc: Sala de 
plens de la Casa de la Vila.

27 l dissabte
Cinema. ‘Estiu 1993’, de Carla Simón. 

Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. 

Preu: 4 euros.

28 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a la Casa de les 

Aigües (durada de 90 minuts). Hora: 

12h. Inscripcions: museumunicipal@

montcada.org.

Teatre familiar. ‘Maure, el dinosaure’, de 

la Cia. Teatre Nu. Hora: 12h. Lloc: Auditori 

Municipal. Preu: 5 euros.

Cinema. ‘Estiu 1993’, de Carla Simón. 

Hora: 18h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

30 l dimarts
Inauguració. Exposició de pintura d’An-
tonia Fernández. Hora: 19.30h. Lloc: 
Espai Cultural Kursaal.

31 l dimecres
Presentació. Sindicat de llogaters i lloga-
teres de Montcada i Reixac i actuació dels 
músics Salva Criado i Lil Russia. Hora: 
18h. Lloc: Cafè Colon de l’Abi.

1 l dijous
Reunió. Plenari del Consell Municipal 
de Dones per preparar commemoració 
del 8 de març. Hora: 18.30h. Lloc: Es-
pai Cultural Kursaal.

EXPOSICIÓ
PAISAJES Y CALLES
de Fernando Barea
Fins al 10 de febrer

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

19 20 21

26 27 2823 24 2522
J.Vila C.Pardo C.PardoJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

R.Miró

El Punt Recasens V.NietoR.Miró

31 21

El Punt El Punt

3 4

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

29 30
J.Relat Rivas Rivas

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

23 DE GENER, 19H
BIBLIOTECA ELISENDA

ELS MURS D’EUROPA
Inauguració de la mostra fotogràfi ca 
de NOVACT, Fotomovimiento i Irídia

PINTURA
NATURA COMPARTIDA
Casiano León i Alicia Gallego
Inauguració:
23 de gener, 19.30h

Agenda

     gener/febrer
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EXPOSICIÓ
PINTURA
Antonia Fernández
Inauguració:

30 de gener, 19.30h
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PÀG. 19

CAVALCADA DE REIS
Recull d’imatges de la nit més màgica 
de l’any i de la visita dels patges 

La programació d’espectacles 
de la nova temporada portarà al 
Teatre Municipal dues obres de 
teatre clàssic a càrrec de compa-
nyies i actors de prestigi. Estre-
nada al 2012 al Teatre Calde-
rón de Valladolid, ‘Celestina, la 
tragicomedia’, de la companyia 
Atalaya Teatre, arribarà a Mont-
cada el 6 d’abril després d’una 
gira internacional 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. El director Ricardo 
Iniesta ha reduït a una sisena 
part el text original de Fernando 
Rojas, mantenint l’essència dels 
personatges però adaptant-los al 
públic actual.

Teatre en vers. ‘Cyrano’, amb 
Lluís Homar, és una adaptació 
del clàssic d’Edmond Rostand 
‘Cyrano de Bergerac’, reescrita i 
dirigida per Pau Miró. Cyrano, 
marcat per un nas prominent, 
és un famós espadatxí i poeta 
d’esperit lliure, enamorat secreta-
ment de la seva cosina, Roxane. 

Però ella té els seus ulls posats en 
Christian, un soldat ben plantat 
a qui Cyrano ajudarà en la seva 
conquesta, escrivint-li cartes i 
poemes en nom de l’altre. L’em-
bolic està servit. L’emoció i el 
romanticisme del text es veuen 
reforçats per la banda sonora, a 
càrrec de la cantant Sílvia Pérez 
Cruz. L’obra, que arriba al Teatre 
Municipal el 22 d’abril, es va es-
trenar al Festival Temporada Alta 
de Girona i s’ha pogut veure al 
Teatre Borràs de Barcelona.  

Abonament. ‘La Celestina’ i 
‘Cyrano’ s’inclouen  a l’abona-
ment de 50 euros que promou la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
i que permetrà veure tres propos-
tes més al Teatre Municipal. El 
25 de febrer, la cantant lírica Ma-
ría Bayo farà una classe mestra, 
interpretant la gran diva María 
Callas. Aquest espectacle és fruit 
d’un acord de residència artísti-
ca amb l’Ajuntament. El drama 
dels immigrants que creuen el 
Mediterrani fugint de la guerra 
i la fam és el fi l argumental de 
l’obra ‘El metge de Lampedusa’, 
que es podrà veure el 18 de març. 
L’actor Xicu Masó es fi ca en la 
pell de Pietro Bartolo, un metge 
real que atén els immigrants que 
arriben a l’illa italiana, la història 
del qual ha recollit la periodista 
Lidia Tilotta en el llibre ‘Llàgri-
mes de sal’. La cinquena proposta 

inclosa a l’abonament és el con-
cert ‘Maraca Soul’, de la big band 
The Gramophone All Stars, el 
15 d’abril. La programació tam-
bé inclou una nova sessió Sing 
Along, sobre la pel·lícula ‘Mam-
ma mia’, el 10 de març (19h), al 

Teatre Municipal. L’oferta infan-
til arrenca el 28 de gener a l’Au-
ditori Municipal amb ‘Maure, el 
dinosaure’, del grup Teatre Nu 
(12h). També torna el cinema; 
‘Estiu 1993’ es veurà el 27 de ge-
ner a l’Auditori Municipal (19h) 

i l’endemà, al Kursaal (18h).‘La 
librería’, d’Isabel Coixet, és l’altre 
fi lm programat els dies 17 i 18 de 
febrer. La programació completa 
es pot consultar a mirteatres.cat, 
on també es poden comprar les 
entrades.

Laura Grau | Redacció

‘Celestina, la tragicomedia’ i ‘Cyrano’, plats 
forts de la programació d’arts escèniques
L’Ajuntament ofereix un abonament de 50 euros que inclou aquests espectacles i tres propostes més de música i teatre

TEMPORADA 2017-2018

Torna el cinema de 
tarda a l’Auditori i al 
Kursaal amb ‘Estiu 
1993’ i ‘La librería’
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Atalaya Teatro, considerada la companyia més important de teatre clàssic a nivell estatal, representarà ‘La Celestina’ el 6 d’abril, al Teatre Municipal
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Una trentena d’actors i actrius 
dels diferents grups teatrals de 
Montcada i Reixac, reunits en 
l’Aula de Teatre, protagonitza-
ran el muntatge ‘Somni’, que es 
podrà veure els dies 20 i 21 de 
gener, a les 18h, al Teatre Muni-
cipal. L’obra, que posa el punt fi -
nal a l’onzena edició de la mostra 
Montcada a Escena, està inspira-
da en una de les comèdies més 
populars i aplaudides de William  
Shakespeare, ‘Somni d’una nit 
d’estiu’, un joc d’embolics on 
dues parelles d’enamorats són 
víctimes dels enganys de les for-
ces màgiques d’un bosc, mentre 
una companyia de comediants 
intenta assajar un espectacle per 
a un casament. 

Versió reduïda. El seu director, 
Climent Sensada, ha alleugerit 
les trames més complexes del 
text original –de tres hores de 
durada– amb l’objectiu de reduir 
a poc més d’una hora un llibret 
molt més extens. “El muntatge 

manté l’essència i els principals 
personatges, però s’adapta al 
ritme, les maneres i les emo-
cions del públic actual”, expli-
ca Sensada, qui ha destacat la 
successió ràpida de les escenes, 
els moments còmics i una esce-
nografi a simbolista que els ma-
teixos actors van construint en 

el decurs de l’obra. Aquesta és 
la primera vegada en la història 
de la mostra que l’Aula de Teatre 
aposta per un espectacle adreçat 
a tots els públics a partir dels 7 
anys d’edat. Les entrades, al preu 
de 7 euros, es poden comprar a 
l’Auditori Municipal o bé mitjan-
çant el servei www.mirteatres.cat.

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció

L’Aula de Teatre estrena ‘Somni’, 
una comèdia per a tots els públics
El muntatge és una adaptació actual de ‘Somni d’una nit d’estiu’, de Shakespeare
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Dos dels actors de ‘Somni’ en un moment dels assajos que s’han dut a terme al Teatre Municipal

Els directors i guionistes Ma-
ria Medinilla, de Montcada i 
Reixac, i Roger Grau, de Santa 
Perpètua de Mogoda, presenten 
el 22 de gener a la Filmoteca de 
Catalunya ‘Nosaltres’, una web 
sèrie que planteja temes com el 
bullying, la relació amb els pa-
res, l’amistat, les discriminacions 
de gènere, el racisme i les xarxes 
socials des d’una perspectiva fe-
menina. El treball s’emmarca en 
un projecte educatiu de la Funda-
ció Montblanc per a la promoció 
de la dona que té com a principal 
objectiu sensibilitzar els joves so-
bre problemàtiques que els afec-
ten. La sèrie es penjarà en una 
plataforma educativa a la qual 
podran accedir gratuïtament els 
centres de primària i els instituts 
de Catalunya que vulguin utilit-
zar aquest recurs audiovisual.

Adolescència. El tàndem creatiu 
Medinilla-Grau va rodar aques-
ta sèrie bilingüe de cinc capítols 
–d’entre 5 i 10 minuts cadascun– 
el passat octubre en el temps 

rècord de quatre dies i amb un 
equip reduït de persones, entre 
les quals hi ha dues montcaden-
ques més: l’actriu Fenda Drame, 
que va debutar a la sèrie de TV3 
‘Merlí’, i l’estudiant  de cinema 
Elena Prado, que va fer d’ajudant 
de direcció. La sèrie narra la his-
tòria de Laura –interpretada per 
la cantant i actriu de ‘La Riera’ 
de TV3, Paula Jornet–, una ado-
lescent que veu com el seu món 
s’enfonsa quan es publica a les 
xarxes socials una informació 

sobre ella que compromet la seva 
reputació i fa que els companys 
la deixin de banda. El camí que 
haurà de seguir la protagonista 
per superar aquesta situació és la 
trama argumental de la sèrie. Me-
dinilla creu que “en tractar-se 
d’un material audiovisual,  pot 
resultar un bon punt de parti-
da per abordar aquests temes 
tan sensibles amb els adoles-
cents”. El projecte ha comptat 
amb la col·laboració de l’empresa 
Atrápalo Social.

Laura Grau | Redacció

CINEMA SOCIAL

El tàndem Medinilla-Grau presenta 
la seva primera sèrie per a Internet
‘Nosaltres’ s’emmarca en un projecte per sensibilitzar els joves sobre temes com el ‘bullying’
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Una escena de ‘Wanted’, más allá del oeste’, que el grup Sayuc va estrenar el 13 de gener

Amb l’estrena de ‘Wanted, más 
allá del oeste’, el 13 de gener al 
Kursaal, el grup Sayuc es conso-
lida en el gènere de la comèdia 
de creació pròpia, amb un humor 
desenfadat i sense complexos 
que connecta ràpidament amb el 
públic de totes les edats. L’acció 
té lloc durant el rodatge del fi lm 
‘Juanito, el pistolas’, una superpro-
ducció d’un peculiar magnat xinès 

que haurà d’entendre’s amb un 
peculiar elenc d’actors i actrius.  
L’obra, inclosa a la mostra Mont-
cada a Escena, és una paròdia de 
les pel·lícules de l’oest americà, on 
no falten les ballarines de saloon, 
els pistolers de gallet fàcil i con-
demnats a la forca. La directora, 
Delia García, ha tornat a fi rmar 
una comèdia fresca i esbojarrada, 
amb situacions  hilarants i tocs sur-
realistes.

Laura Grau | Can Sant Joan

Sayuc parodia el gènere
del western a ‘Wanted’
La comèdia suposa un salt endavant en l’evolució del grup

Una escena de ‘Nosaltres’, amb Paula Jornet i la montcadenca Fenda Drame –en segon pla.
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Fins al 10 de febrer es pot visitar 
a la Casa de la Vila la mostra 
‘Paisatges i carrers’, del montca-
denc Fernando Barea. L’exposi-
ció està formada per una trente-
na d’obres, la majoria paisatges a 
l’oli i també algunes aquarel·les. 
L’autor retrata la seva terra na-
tal, Padules (Almeria), i també 
Ciudad Rodrigo (Salamanca), 
ciutat d’origen de la seva dona. 
Va ser alumne de Joan Capella i, 
després de 14 anys, ha retornat 
als pinzells de la mà de l’artista 
Eva Sereno | LG

L’Espai Jove Can Tauler acull 
fi ns al 10 de febrer la mostra foto-
gràfi ca ‘El antes’ fi rmada per Ar-
nau Delgado, un nen de 12 anys 
alumne de l’escola Mas Rampi-
nyo i membre de l’Associació Tot 
per tu, que treballa per la inclusió 
de persones amb necessitats es-
pecials. L’exposició està formada 
per una quarantena d’imatges de 
cotxes antics i edifi cis abando-
nats. “M’atrauen les coses anti-
gues que ja estan en desús o que 
no veiem habitualment”, va 
explicar el jove fotògraf durant 
la inauguració, feta el 10 de gener 
amb la presència de nombrosos 
familiars i amics, a més d’una 
representació municipal formada 
per les regidores de Ciutadania 
i Educació, Infància i Joventut, 
Mónica Martínez i Jessica Sego-
via, respectivament –ambdues 
d’ICV-EUiA.

Premi. Durant l’acte inaugural, 
Arnau va dedicar unes paraules 
d’agraïment a totes les perso-

nes importants de la seva vida, 
especial ment als seus pares,  “per 
la vostra estimació i dedica-
ció”. El jove comparteix l’afi ció 
a la fotografi a amb la seva mare, 
Sandra García, qui es va mostrar 
orgullosa del seu fi ll, “que ha fet 
un gran avenç a nivell personal 
des que forma part de Tot x tu, 

fa només sis mesos”. La seva tu-
tora a l’escola, Asun Castillo, va 
destacar “el caràcter afectuós  
i sincer de l’Arnau i les seves 
ganes d’aprendre i fer coses”. El 
jove assegura que li agradaria ser 
periodista o psicòleg, per ajudar 
altres persones amb necessitats 
educatives especials.

Sílvia Alquézar | Montcada

FOTOGRAFIA

Arnau Delgado fa la seva primera 
exposició a l’Espai Jove Can Tauler
És membre de l’associació Tot x tu, que treballa per la inclusió de persones amb NEE
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Arnau Delgado, al centre de la imatge, acompanyat dels seus pares i un dels seus amics

Fernando Barea exposa ‘Paisatges i carrers’
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Fernando Barea, davant d’una de les obres de la seva primera exposició com a pintor afi cionat
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FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA
Mor als 91 anys Jaume Cunill, membre del patronat 
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El montcadenc Jaume Cunill va 
morir el passat 12 de gener a 
l’edat de 91 anys a conseqüèn-
cia de les complicacions d’una 
infecció pulmonar per la qual 
es trobava hospitalitzat. El fune-
ral va tenir lloc el 14 de gener 
a l’Església de Santa Engràcia. 
Cunill era membre de la junta de 
la Fundació Cultural, de la qual 
va ser un col·laborador actiu, 
publicant articles a la revista de 
divulgació històrica ‘Quaderns’. 
També va col·laborar durant un 
temps amb l’associació d’inte-
gració sociolaboral Andròmines 
i va treballar com a professor de mecànica durant 11 anys a l’antic 
institut de formació professio nal 25 de setembre. La Fundació ha 
manifestat el seu condol a la família i ha destacat que era “una 
persona afable, receptiva i molt apreciada per tots” | LG

Un total de 7.342 persones van vi-
sitar la Casa de les Aigües durant 
el 2017 en el marc del programa 
anual d’activitats que organitzen 
anualment el Museu Municipal 
i la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni. La xifra de visitants ha 
crescut un 7% respecte l’any pas-
sat, fet que confi rma l’interès crei-
xent que desperta aquest complex 
industrial modernista no només 
per al públic montcadenc sinó 
també per al de fora. El gruix 
dels visitants, un total de 4.212, 
correspon a les visites guiades, els 
diumenges de portes obertes i la 
Jugatecambiental. 

Novetats. Aquesta nova tempo-
rada el recinte també obrirà les 
seves portes al públic els dime-
cres al matí com a prova pilot 
per atendre els espontanis que 
mostren interès a visitar-lo entre 
setmana. L’Ajuntament també 
vol explorar el turisme de nego-
cis com una nova via per obtenir 
ingressos que reverteixin en la 

millora de l’equipament i la seva 
promoció. L’any passat es va fer 
una prova pilot amb una conegu-
da empresa cervesera. 
El programa de visites arrencarà el 
28 de gener amb ‘Els secrets de la 
Casa de les Aigües’ (12h). De for-
ma excepcional, el 3 de febrer, a les 
11h, els més petits podran gaudir 
d’una nova sessió de contacontes 
d’educació ambiental en el marc 

del 12è cicle d’Activitats de Parcs, 
Platges i Jardins de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB).  
La primera visita teatralitzada, ‘A 
tota màquina!’, serà el 25 de febrer 
(12h). També es tornarà a fer una 
nova edició de l’itinerari pel Rec 
Comtal, de Montcada a Barcelo-
na, el 4 de març. Les inscripcions 
es poden fer al correu museumunici-
pal@montcada.org.

Laura Grau | Redacció

PATRIMONI

Més de 7.000 persones van passar 
per la Casa de les Aigües el 2017
La programació de la nova temporada arrenca el 28 de gener amb una visita guiada
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El Museu Municipal també ofereix visites teatralitzades per als alumnes dels centres de primària

‘Arashiyama, la montaña de los 
deseos’ és el títol del primer llibre 
de còmic que ha publicat el tàn-
dem creatiu format pels montca-
dencs Fidel de Tovar, que n’ha 
escrit el guió, i Daniel Bermúdez, 
autor de les il·lustracions –ambdós 
de 35 anys d’edat i veïns de Mas 
Duran. L’obra es va presentar a la 
darrera edició del Saló del manga 
de Barcelona, celebrada el passat 
octubre, sent escollida una de 
les 10 propostes imprescindibles 
de l’esdeveniment pels crítics del 
diari El Periódico i una de les tres 
millors novetats, segons el portal 
especialitzat Ramenparados. 

Argument. L’obra narra la història 
de dos germans que visiten una 
muntanya màgica per demanar 
als déus que hi viuen que faci 
tornar els seus pares d’un viatge 
pel cel. “Tot i ser una història 
inventada –explica de Tovar–, 
ens hem basat en llegendes de 
la mitologia japonesa i en pel-
lícules dels setanta, com ‘Kai-
dan yukijorô’ i ‘Kuroneko”. Pel 

que fa a l’estètica, també es nota 
la infl uència de l’estudi Ghibli 
(‘El viaje de Chihiro’, ‘Heidi’, ‘El 
Castillo ambulante’,...) “perquè 
hem crescut amb els seus perso-
natges”, assenyala Bermúdez, que 
comparteix amb de Tovar la seva 
passió pel Japó, país al que han 
viatjat en tres ocasions i la llen-
gua del qual estan aprenent. De 
fet, tant la muntanya com el bosc 
de bambú que apareixen a les il-
lustracions estan inspirats en lo-

calitzacions reals. Tot i tractar-se 
d’una història de fantasia, “el lli-
bre s’adreça també als adults i 
al nen o nena que tots portem 
a dins”, remarca l’il·lustrador. Els 
dos autors van haver de treballar 
intensament durant 10 mesos per 
enllestir les 192 pàgines que havia 
de tenir el llibre, una de les exi-
gències de Norma Editorial des-
prés de triar la seva proposta com 
a guanyadora del concurs de cò-
mic, fallat al novembre del 2016. 

Laura Grau | Montcada

CÒMIC

Fidel de Tovar i Daniel Bermúdez 
s’obren camí en el món del manga
Norma Editorial publica el seu primer llibre, ‘Arashiyama, la montaña de los deseos’
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Daniel Bermúdez i Fidel de Tovar, amb un exemplar del seu llibre a la botiga de còmics Arkana

PINTURA
La Sala Rusiñol de Sant Cugat exposa part del seu 
fons d’obres de l’artista montcadenc Joan Capella

SR

La sala Rusiñol de 
Sant Cugat acollirà 
fi ns al 8 de febrer 
una exposició de 
Joan Capella (1927-
2005) titulada ‘Com-
posicions d’interior i 
exterior’. La mostra 
està formada per una 
vintena d’obres que 
l’artista montcadenc 
va pintar entre la dè-
cada dels vuitanta i 
començaments del 2000. La majoria dels quadres són olis, però 
també hi ha aquarel·les sobre paper. Les escenes van des dels nus 
femenins, fi ns a les trobades de parella dins de l’entorn familiar, 
així com bodegons de fruites i peixos | LG

MÚSICA
L’Orquestra Simfònica de Sant Cugat omple el Teatre 
Municipal amb motiu del concert de Cap d’Any

El concert de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, fet dissabte 30 
de desembre al Teatre Municipal, va registrar un ple total. Amb el 
títol ‘Festival Valsos i Danses 2017-18’, el públic va poder gaudir 
d’excel·lents interpretacions de peces clàssiques i altres de més 
modernes. L’actuació de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat, fun-
dada al 1990 i formada per 58 músics, va tancar la programació 
d’espectacles anual que organitza la Regidoria de Cultura i Patri-
moni de l’Ajuntament | LR

PINTURA
Casiano León i Alicia Gallego exposaran a l’Auditori 
una mostra que refl exiona sobre l’entorn natural
Els dos artistes, d’origen argentí, reinterpreten la natura mitjan-
çant dues disciplines artístiques: la pintura i el gravat, buscant un 
apropament personal a l’ecosistema. Casiano León recrea el vol de 
les aus i el moviment capriciós de l’aigua a les seves ‘Aus d’aigua’, 
mentre que Alicia Gallego experimenta amb les ‘Arrels efímeres’.
La mostra pretén fer refl exionar l’espectador sobre la impor-
tància de reivindicar, cuidar i conèixer el nostre entorn natural. 
La inauguració tindrà lloc el 23 de gener a l’Auditori Municipal 
(19.30h). D’altra banda, la pintora afi cionada Antonia Fernández, 
del Pla d’en Coll, exposarà al Kursaal a partir del 30 de gener | LG
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TRADICIONS

La màgia dels Reis
i la il·lusió dels petits 
omplen els carrers
La carrossa ‘Atrapasomnis’, novetat de la Cavalcada

La comitiva reial va ser rebuda per les autoritats municipals en un gran escenari situat al centre de la plaça de l’Església, plena de gent

Dos patges, repartint caramels entre el públic que seguia la desfi lada reial

El Patge de la plaça de l’Església va atendre nens de totes les edats

El patge Xumet no va parar d’atendre infants decidits a deixar aquest objecte

Milers de persones van sortir al 
carrer el 5 de gener per veure la 
Cavalcada dels Reis d’Orient, 
organitzada per la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni, en un dels 
esdeveniments més multitudina-
ris de l’any al municipi. Abans de 
començar el seu recorregut, Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van fer la 
tradicional aturada al Casino de 
Terra Nostra, on van recollir les 
cartes dels infants. La comitiva es-
tava formada per les tres carrosses 
dels Reis Mags –de dimensions 
més grans que les de l’any passat–, 
dues plenes de regals i l’Olla de 
les Carboneres, encarregades de 
pintar amb carbó les cares de la 
gent. Per segon any consecutiu, 
el Patge Xumet va encapçalar el 
sèquit reial acompanyat del ve-
hicle de les Atrapasomnis, una 
nova proposta d’un grup de ma-
res de l’escola Elvira Cuyàs per 
intercanviar xumets per un petit 

obsequi. A la plaça de l’Església, 
Ses Majestats van rebre les claus 
de la ciutat de mans de les au-
toritats municipals. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), va 
demanar un 2018 ple d’il·lusió, 
alegria i felicitat amb les per-
sones estimades. Durant tot el 
recorregut, que va fi nalitzar al 
carrer Sant Ignasi de Mas Ram-
pinyo, es van repartir al voltant 
de 2.000 quilos de caramels. La 
Unió va organitzar el dia 5 la 
Fira Reis i una xocolatada i tam-
bé va convidar un patge reial, a 
la plaça Salvador Espriu.

Altres actes. Els Reis Mags tam-
bé van visitar Can Cuiàs, on 
van arribar convidats per l’AV 
del barri. Els dies previs, els in-
fants van poder lliurar les seves 
cartes als patges de Montcada 
centre i de les AV de La Ribera, 
Montcada Nova-Pla d’en Coll i 
Can Sant Joan. 

Laura Grau | Redacció

La plaça Bosc de Can Sant Joan va acollir un dels patges de Ses Majestats

El Rei Melcior, saludant la multitud des de la seva carrossa

L’Olla Carbonera va transportar el carbó que els Reis deixen a la llar dels infants més trapelles

Components de la carrossa ‘Atrapasomnis’, promoguda per mares de l’escola Elvira Cuyàs

Els Reis també van arribar a Can Cuiàs, convidats per l’AV i acompanyats de patges i angelets

Un nen lliura la carta al patge de l’AV de la Ribera El Rei Baltasar, escoltant les peticions d’un nen durant la visita al Casino de Terra Nostra
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La ciclista Anna Villar, de 34 anys, 
es retira provisionalment a causa 
dels seus problemes de salut

Marina Castro, nedadora de 
18 anys del CN Sabadell, va 
aconseguir la medalla d’or a 
la categoria júnior 2 durant el 
Campionat de Catalunya de 
Fons Indoor que es va disputar 
el 15 de gener a la piscina de 
Can Llong de Sabadell. Castro, 
que no ha pogut entrenar-se al 
100% a les últimes setmanes 
per culpa d’unes molèsties a l’es-
patlla, va guanyar la prova dels 
3.000 metres amb un temps de 
34:26.55, aconseguint la tercera 
millor marca entre les nedado-
res de categoria absoluta. Amb 
aquest bon resultat, la montca-
denca, que també va guanyar la 
classifi cació per clubs a la cate-
goria júnior femenina, ha obtin-
gut el seu bitllet per al Campio-
nat d’Espanya que es disputarà 
el 24 de febrer, a Mataró | RJ

Marina Castro 
guanya l’or a la 
prova de 3.000 
metres indoor 

HANDBOL

Mireia Heredia i Josep Quirós es 
proclamen campions d’Espanya
Van obtenir l’or a Galícia amb les seleccions catalanes cadet femenina i juvenil masculina, respectivament 

Els montcadencs Mireia Heredia, 
del cadet del CH La Salle, i Josep 
Quirós, del juvenil del BM Grano-
llers, es van proclamar campions 
d’Espanya durant el torneig que 
es va disputar entre el 2 i el 7 de 
gener a Galícia i que va ser domi-
nat per Catalunya amb un total de 
cinc medalles d’or i una d’argent. 
L’equip juvenil es va passejar du-
rant la competició i va guanyar tots 
els partits que va disputar a la pri-
mera fase contra Navarra (27-17), 
Euskadi (37-7) i Castella i Lleó (51-
22). Abans de superar Andalusia a 
la fi nal per 27 a 25, els catalans van 
derrotar Castella la Mantxa (38-
17), als quarts de fi nal, i Madrid 
(26-24), a la semifi nal. Tot i haver 
patit un procés gripal abans de co-
mençar el torneig i de tenir molès-
ties als dos turmells, Quirós, de 17 
anys, va oferir un gran rendiment 
i va marcar 10 gols contra Castella 
i Lleó, sent escollit com el millor 
jugador d’aquest partit. 

“La progressió de Josep està sent 
molt bona i està aprofi tant el fet 
d’estar en un club amb molta 
competència. És molt treballa-

dor i, amb el temps, s’està fent un 
jugador més complet, millorant 
a la part defensiva”, ha comentat 
el seu pare, José Quirós, qui també 
és entrenador del cadet femení del 
BM Granollers i que va viatjar fi ns 
a Galícia per veure l’èxit del seu 
fi ll i de dues de les seves jugado-
res que formen part de la selecció 
cadet femenina. Sense temps per 
descansar, Quirós ha estat convo-
cat per la Federació espanyola per 
participar a unes jornades de for-
mació que es faran entre el 8 i el 15 
de febrer al CAR de Serra Nevada, 
a Granada, amb altres 60 jugadors 
nascuts entre els anys 2000 i 2001. 

Cadet femení. Per segona vegada 
consecutiva, Mireia Heredia, de 15 
anys, es va proclamar campiona 
d’Espanya amb la selecció cadet 
femenina, repetint l’èxit de l’any 
passat a Blanes. El conjunt cadet 
també es va mantenir invicte du-
rant tota la competició, guanyant 
la fi nal contra Madrid (35-30). A 
la primera fase, va aconseguir la 
victòria contra Navarra (25-22), 
Madrid (27-25) i Canàries (30-29). 
Als quarts de fi nal, les catalanes 
van superar l’Aragó (25-15) i a 
les semifi nals, Euskadi (25-24). 
Tot i patir alguns problemes físics, 
Heredia, que també s’entrena a la 

Residència Joaquín Blume gràcies 
a una beca, va ser titular a tots els 
partits i va tornar a demostrar el 
seu gran nivell de joc com a pivot, 
una posició diferent a la que ocu-
pa al CH La Salle, on juga de la-
teral. “Els seus èxits són fruit del 
treball i el fet de jugar en dues 
posicions diferents, que unit a la 
seva corpulència, l’han convertit 
en una jugadora molt versàtil 
i polivalent”, ha comentat el seu 
entrenador, Àlex Expósito, qui es 
mostra confi at que el cadet femení 
lassal·lià pugui assolir aquesta tem-
porada grans fi tes a nivell català i 
estatal.

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil Josep Quirós i la cadet Mireia Heredia van tornar del Campionat d’Espanya amb una medalla d’or conquerida amb la selecció calatana 
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Castro, a la dreta, amb un company del CNS

NATACIÓ

Ambdós van oferir un Ambdós van oferir un 
gran rendiment i no gran rendiment i no 
van perdre cap partit van perdre cap partit 
amb els seus equipsamb els seus equips
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Anna Villar, de 34 anys, ha 
anunciat que no participarà en 
cap competició durant el 2018 a 
causa de la miocardiopatia que 
se li va detectar al mes d’abril de 
l’any passat durant la disputa de 
la Copa de França. De moment, 
la ciclista de l’equip Massi-Biking 
Point, que va ser operada al mes 
de setembre, es retira temporal-
ment a l’espera de conèixer els 
resultats de les proves genètiques 
a què s’ha sotmès. 

Com ha viscut tot aquest 
temps de baixa des que va 
patir la taquicàrdia a França?
Al principi, m’ho vaig prendre 
amb calma perquè va ser una 
cosa bastant greu. Quan van 
anar passant els mesos, vaig co-
mençar a sentir la necessitat de 
tornar a entrenar i a competir, 
però vaig rebre el suport de la 
família, els companys i l’equip. 
Ara els metges em deixen fer es-
port de manera controlada i això 
m’ha alliberat perquè puc fer el 

que més m’agrada, encara que 
sense competir.
Què li han explicat els metges? 
D’on prové el seu problema?
Aquestes miocardiopaties tenen 
un component genètic i es poden 
o no desenvolupar. En el meu 
cas, el fet d’haver-me dedicat a la 
competició esportiva durant 17 
anys ha afavorit la seva aparició. 
Mai sabrem què m’hagués pas-
sat amb una vida més sedentària. 
Fins que no tingui tots els resul-
tats que m’estan fent, prefereixo 
matenir-me al marge de la com-
petició perquè no es pot jugar 
amb el cor. Només en tenim un 
i s’ha de cuidar!
El seu currículum és espectacu-
lar. Esperava arribar tant alt?
He tingut sort de trobar-me amb 
uns equips i uns patrocinadors 
que m’han permès tenir aquesta 
evolució. Aquest esport m’apassi-
ona, el porto a la sang, i he pogut 
competir i viatjar a molts llocs. 
Estic molt orgullosa del meu pal-
marès. No me’n penedeixo de 
res del que he fet i espero poder 

transmetre tots els meus coneix-
ments a noves generacions.
El ciclisme, però, no desapa-
reixerà de la seva vida per-
què la seva parella, Pau Ege-
da, encara es manté en actiu.  
Sí, continuaré anant a les curses, 
donant-li suport i assistència al 
Pau. Que jo no pugui competir, 
no signifi ca res i buscaré la for-
ma d’estar connectada a aquest 
esport. Quan es tanca una porta, 
se n’obre una altra.

BTT

No competirà al 2018, a l’espera de conèixer els resultats d’unes proves genètiques

Anna Villar es retira temporalment 
a causa d’una miocardiopatia 

Per primera vegada, ha guanyat dos partits consecutius

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Bon fi nal de la primera 
volta per a l’UE Sant Joan

Els jugadors de l’UE Sant Joan-Atlètic, celebrant el triomf als vestidors del camp de l’UE Vic

L’UE Sant Joan-Atlètic està 
vivint el seu millor moment 
de la temporada al grup 1r de 
Primera Catalana i, després 
d’haver sumar 10 punts a les 
últimes cinc jornades, ha arri-
bat al fi nal de la primera volta 
ocupant una còmoda desena 
posició amb 23 punts (7 victò-
ries, 2 empats i 8 derrotes). Per 

primera vegada en aquesta lli-
ga, l’equip de Paco Hidalgo ha 
encadenat dues victòries segui-
des contra el cuer, l’UE Cas-
tellar (0-3), i el sisè classifi cat, 
l’UE Vic (0-3). El montcadenc 
Albert Jiménez ha estat un dels 
jugadors més destacats, aconse-
guint tres gols en aquestes dues 
últimes victòries seguides | RJ 
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Rafa Jiménez | Redacció

Anna Villar, als estudis de Montcada Ràdio

FUTBOL FEMENÍ
El FB Montcada oblida la derrota al camp del líder 
amb una remuntada contra el CFJ Mollerussa (4-2)
Amb un hat-trick 
d’Ainara Talavera, 
el sènior femení del 
FB Montcada va 
capgirar un marca-
dor advers i va tan-
car la primera volta 
amb una victòria a 
l’estadi de Can Sant 
Joan contra el CFJ 
Mollerussa (4-2). El 
triomf contra l’equip 
lleidatà va arribar una setmana després d’haver encaixat la se-
gona derrota de la temporada al camp del líder, el FC Fundació 
Terrassa (3-0). Amb aquest balanç de resultats, l’equip d’Antonio 
Moya inicia la segona part de la temporada a la quarta posició 
amb 26 punts (7 victòries, 5 empats i 2 derrotes) i empatat amb 
el tercer, el CE Mercantil | RJ

FUTBOL. SEGONA CATALANA 
El CD Montcada aconsegueix la primera victòria 
des de l’arribada de ‘Pinti’ a la banqueta verda 

Després de cinc partits sense 
guanyar, José Manuel Martín 
‘Pinti’ va celebrar el 14 de gener 
la seva primera victòria com a en-
trenador del CD Montcada. Amb 
dos gols de José Luis Casillas i 
Alejandro Escruela, els verds van 
tancar la primera volta al grup 
2n de Segona Catalana amb un 
triomf contra l’UD Parc (2-1) 
que els situa a la dotzena posi-
ció, amb 20 punts. L’equip s’ha 
reforçat amb el fi txatge del de-
fensa Cristian Pablo –a la foto–,
que va debutar com a titular a 
l’últim partit de lliga | RJ
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Anna Villar ha aconseguit durant 
la seva trajectòria professional un 
palmarès espectacular. A nivell es-
tatal, ha estat campiona d’Espanya 
sots-23, doble campiona a la cate-
goria absoluta, tres vegades cam-
piona a la modalitat de marató i 
altres quatre en relleus. Als cam-
pionats d’Espanya, acumula tres 
medalles d’argent i una de bronze. 
A nivell català, ha estat fi ns a vuit 

vegades campiona de Catalunya i 
també es va proclamar campiona 
de ciclocross en una ocasió. Villar, 
que va ser escollida com la millor 
esportista de Montcada als anys 
2011 i 2013, també ha competit a 
nivell internacional, acabant entre 
les 10 primeres en Mundials de 
marató, entre les 15 primeres en 
Campionat d’Europa i entre les 18 
primeres a la Copa del Món | RJ

Una trajectòria de 17 anys plena d’èxits i títols

El segon equip del club de Terra Nostra és cuer amb 7 punts

FUTBOL. UD SANTA MARÍA

Colete perd el primer partit 
amb el fi lial de 4a Catalana

Manuel Colete va debutar el 13 
de gener a la banqueta de l’UD 
Santa María B amb una derro-
ta a l’estadi de la Ferreria contra 
l’EF Base Ripollet (1-3). El segon 
equip del club de Terra Nostra, 
que ha estat sancionat per la Fede-
ració per no haver pogut reunir
els jugadors necessaris per dis-
putar el primer partit de l’any al 
camp del líder, l’UD Montsant 
de la Peira, ha acabat la primera 
volta al grup 8è de 4a Catalana 
a l’última posició, amb 7 punts. 
“El meu objectiu és recuperar 
l’actitud anímica dels jugadors 

perquè tornin a competir i 
continuar amb la seva forma-
ció per poder arribar al pri-
mer equip”, ha dit Colete | RJ

Manuel Colete, tècnic de l’UD Santa María B

Tot i haver aconseguit per ter-
cera vegada aquesta temporada 
encadenar tres victòries segui-
des, l’UD Santa María no va 
poder fi nalitzar la primera volta 
amb un nou triomf al camp del 
FC Caldes de Montbui, líder 
destacat del grup 9è de Tercera 
Catalana amb 48 punts. L’equip 
de Robert Villa va perdre per 3 
a 0 i ha tornat a baixar fi ns a la 
sisena posició, amb 31 punts. Els 
de Terra Nostra, que tenen un 
balanç de 10 victòries, 1 empat 
i 6 derrotes, estan empatats amb 
el cinquè, l’UE Sant Celoni | RJ

El sènior A cau 
al camp del líder 
després de tres 
victòries
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BÀSQUET

Desestimat el recurs 
contra Pere Oliva 
L’Audiència Provincial de Barce-
lona ha desestimat el recurs pre-
sentat per Luis Miguel Rodríguez 
–expresident del CB Montcada en-
tre el 2010 i el 2012– contra la re-
solució dictada el passat 2 de juny 
pel Jutjat d’Instrucció número 3 de 
Cerdanyola en relació a la querella 
contra Pere Oliva, que també va 
ser màxim responsable del club 
entre el 1998 i el 2006, per un pre-
sumpte delicte d’estafa i falsedat 
documental durant la seva gestió 
al capdavant de l’entitat esportiva. 
L’Audiència també ha conclòs, a 
l’igual que el Jutjat, que no hi ha 
indicis que Oliva s’hagués apropiat 
de gairebé 3 milions d’euros del 
club, tal com afi rma el denunciant. 
“Sempre he mantingut que mai 
vaig cometre cap delicte, per això 
celebro que fi nalment el meu nom 
i el del CB Montcada quedin lliu-
res de tota sospita”, ha dit Oliva | PA 

HANDBOL
El sènior A del CH La Salle es refà de quatre derrotes 
seguides amb un triomf contra l’OAR Gràcia (32-28)

Després d’haver perdut a les qua-
tre jornades anteriors, el sènior A 
del CH La Salle es va poder re-
trobar amb la victòria en l’últim 
partit de la primera volta que es 
va disputar el 13 de gener contra 
l’OAR Gràcia de Sabadell (32-28)  
–a la foto. Amb aquest triomf, 
l’equip de Pau Lleixà ha acabat la 
primera volta al grup D de Prime-
ra Estatal a la desena posició amb 
12 punts. Al grup B de Tercera 
Catalana, el sènior B lassal·lià 
suma 11 punts i és novè després 
d’haver encaixat dues derrotes 
seguides contra el CH Cerdanyola 

B (30-29) i el CH Terrassa B (30-
31). Al grup B de Primera Cata-
lana, el sènior femení es manté a 
la segona posició amb 16 punts i 
amb una única derrota en contra 
en 9 jornades | RJ 
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El FB Montcada continua 
sense trobar una línia 
regular de resultats
El sènior vermell va començar l’any 
amb una derrota a la pista del CFS 
Prosperitat B (4-2), tot i avançar-se 
en el marcador amb un 0 a 2. 
L’equip de José Luis Carrasco, que 
va acomiadar el 2017 amb una 
victòria contra el Castellnou (7-5), 
suma 11 punts i, a manca d’una 
jornada per acabar la primera volta, 
és desè al grup 2n de Segona Ca-
talana. Al grup 4t de Tercera, l’AE 
Can Cuiàs encadena tres triomfs 
seguits contra l’CE González-Serra 
B (1-6), el FS Rubí Nord (7-1) i el 
CEF Can Mir-Rubí (2-4) i és quarta 
amb 24 punts | RJ 

El sènior femení de 
l’UB MiR només ha 
pogut guanyar tres 
dels deu partits que 
ha disputat
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BÀSQUET A manca d’una jornada per acabar la primera volta, el sènior femení de 
l’UB MiR és penúltim del grup 3r del Campionat Territorial de Tercera Ca-
tegoria, amb 13 punts i un balanç de tres victòries en 10 jornades, havent 
perdut els seus dos últims partits contra el BC Canovelles (75-39) i el CB 
Mollet (35-65). Tot i aquest balanç negatiu, el seu tècnic, Sergi Giner –a 
la foto, durant un temps mort– analitza positivament la temporada: “Hem 
tingut opcions en alguns partits que hem perdut i no veig les derrotes 
com un fet negatiu, sinó com una oportunitat per veure els nostres 
punts febles i així poder treballar per corregir-los”. Les montcadenques 
fi nalitzaran la primera volta el 20 de gener a la pista del CB Tona i el dia 
28 disputaran el partit ajornat contra el Bàsquet Sant Fost. De cara a la 
segona volta, Giner es marca l’objectiu de generar “més opcions en atac 
i fer-nos més fortes en els nostres partits com a locals” | RJ

Després d’haver acomiadat el 2017 
amb una sorprenent derrota al pa-
velló Miquel Poblet contra la Funda-
ció Esportiva Grama (3-4), el Bron-
cesval Montcada va iniciar el 2018 
amb una treballada victòria contra 
l’AEFS Arrels (6-5). Amb un balanç 
de set punts als quatre partits se-
guits que ha disputat com a local, 
l’equip d’Alex Fernández suma 26 
punts i ocupa la quarta posició, a 
quatre del líder, l’FS Isur. Els mont-
cadencs tancaran la primera volta 
el 20 de gener amb la visita a la 
pista del CUFS Lloret Costa Brava. 
D’altra banda, el Maderas San An-

drés CFS Montcada B només ha 
sumat un punt als últims tres partits 
que ha disputat i és setè, amb un 
partit menys que alguns dels seus 
rivals, al grup 4t de Tercera Catala-
na, amb 14 punts | RJ 

FUTBOL SALA
El Broncesval suma set punts als últims quatre partits que 
ha disputat, de manera seguida, al pavelló Miquel Poblet

TENNIS DE TAULA
El 6è Open de Nadal exhaureix les inscripcions i fi nalitza 
amb la victòria de Carlos García (Falcons Sabadell)

Carlos García, del Falcons Sabadell, 
va guanyar el 6è Open de Nadal 
que el CTT La Unió va organitzar 
el 30 de desembre a La Unió. José 
Martín, del club local, va quedar en 
segona posició. El seu company 
Carlos Fernández va compartir 
el tercer lloc amb Francisco Fer-
nández (CTT Olesa). A la catego-
ria infantil, la montcadenca Irene 

Aguado va ser la millor classifi cada, 
aconseguint el passi de grup. El 
club ha fet una valoració molt posi-
tiva de la competició ja que es van 
exhaurir les 36 places disponibles. 
D’altra banda, el primer equip local 
ha acabat la primera volta al grup 1r 
de Primera Provincial a la primera 
posició, amb 20 punts i una única 
derrota en 11 jornades | RJ 
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ESCACS
La Unió Escacs Montcada comença la seva participació 
a Lliga Catalana amb la presència de dos equips sèniors

La Unió Escacs Montcada afronta 
aquesta temporada una nova parti-
cipació a la Lliga Catalana d’escacs 
amb la presència de dos equips 
sèniors, que jugaran a Primera 
Divisió i a Segona Provincial, res-
pectivament. El sènior A, que no va 
poder evitar el descens des de Di-
visió d’Honor i que comptarà amb 

el reforç del GM colombià Cristian 
Ríos en jornades puntuals, jugarà al 
grup 2n i debutarà el 21 de gener a 
la sala polivalent del pavelló Miquel 
Poblet contra l’Andorra. Per la seva 
part, el segon equip jugarà al grup 
6è de Segona Provincial i disputarà 
el seu primer partit a casa, el 28 de 
gener, contra el Peón Negro | RJ   

EXCURSIONISME

Presentació del cicle 
Montcada Camina 2018

El nou programa de sortides que 
promouen l’IME i els tres centres 
excursionistes locals –El Cim, el 
CEAV i el CECC– es presentarà el 
24 de gener, a les 19h, a la Casa de 
la Vila. La primera excursió es farà 
el 5 de febrer a Sant Pere de Reixac 
amb inici, a les 9h, des del pavelló 
M. Poblet | RJ 
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Clàudia Pina s’ha convertit en 
la jugadora més jove a debutar 
amb el primer equip del FC 
Barcelona a Primera Divisió 
des de la professionalització 
d’aquesta secció, al 2005. La da-
vantera montcadenca va jugar 
els últims cinc minuts del partit 
que el seu equip va disputar el 
14 de gener contra el CFF Zara-
goza i, amb 16 anys, 5 mesos i 2 
dies, va superar el rècord ante-
rior que tenia Patri Guijarro (17 
anys, 8 mesos i 7 dies). Pina va 
començar a jugar a futbol sala a 
La Salle i, als 11 anys, va fi txar 
pel RCD Espanyol, club que va 
deixar dues temporades després 

per anar al Barça. “Debutar a 
Primera ha estat un somni 
fet realitat i una experiència 
increïble. Estic molt conten-
ta per haver tingut aquesta 

oportunitat i seguiré trebal-
lant per poder consolidar-me 
al primer equip”, ha dit Pina, 
que és internacional amb la se-
lecció espanyola sot-17.

FUTBOL FEMENÍ

Clàudia Pina fa història i debuta, 
amb 16 anys, amb el FC Barcelona
La montcadenca és la futbolista més jove que juga a Primera amb l’equip blaugrana

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca Clàudia Pina está considerada com una de les grans promeses del futbol femení
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FUTBOL
Una vintena d’equips, al torneig aleví del FB Montcada

El club vermell va orga-
nitzar un torneig per ale-
vins que es va disputar a 
l’estadi de la Ferreria en-
tre el 27 i el 29 de desem-
bre. Hi van participar els 
sis equips de l’entitat i 18 
més de clubs convidats: 
Juan XXIII, UE Castellar, 
Tibidabo Torre-Romeu, 
U. Llefi à, CE Sabadell, 
Arrabal, FC Ripollet, Lliçà 
d’Avall i Can Trias | RJ PI
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FUTBOL SALA
Campus del CFS Montcada, amb 25 jugadors locals
Per segon any consecu-
tiu, el CFS Montcada va 
organitzar un campus de 
tecnifi cació que va ser di-
rigit per Álex Fernández, 
director esportiu del club i 
entrenador del seu primer 
equip. Aquesta activitat, 
destinada a infants nas-
cuts entre 2002 i 2011, es 
va realitzar entre el 27 i el 29 de desembre al pavelló Miquel Poblet i 
va comptar amb la participació d’un total de 25 jugadors | RJ 
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HANDBOL
Primer Campus de Tecnifi cació del CH La Salle
Una vintena d’infants 
va participar a la prime-
ra edició del Campus 
de Tecnifi cació que el 
CH La Salle va organit-
zar entre el 27 i el 29 
de desembre al pavelló 
de l’escola lassal·liana. 
A cada jornada es van 
treballar diferents as-
pectes del joc: els con-
ceptes defensius, a cà-
rrec de Pepe Mesas; els ofensius, amb Toni Alférez –a la foto–, i els 
llançaments, amb Albert Maresma | RJ 

ESCACS
L’Open Nadal reuneix gairebé una trentena de jugadors

El torneig de partides rà-
pides que l’UE Montca-
da va organitzar el 22 de 
desembre al pavelló Mi-
quel Poblet va comptar 
amb la participació de 
26 jugadors, 18 infantils 
8 sèniors. El torneig no 
tenia un caire competi-
tiu i es van sortejar uns 
obsequis entre els parti-
cipants | RJ U
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BÀSQUET
Competició de conjunts pre-mini a la pista del centre

L’UB MiR va celebrar el 27 i 28 
de desembre un torneig obert per 
a jugadors federats a la categoria 
pre-mini. Els partits es van jugar 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre amb la participa-
ció de dos equips del club local  
i sis conjunts convidats: UE Mar-
torelles, CB Nou Barris masculí i 
mixte, CN Terrassa, EB Acàcies i 
Sant Gabriel de Ripollet | RJPI

LA
R

 A
BI

ÁN

Es farà el 27 de gener, de 9 a 13h, a la Zona Esportiva Centre

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

L’IME prepara una trobada 
d’esports individuals

L’IME i el CDEM organitzen 
el 27 de gener una trobada d’es-
ports individuals que es farà a 
la Zona Esportiva Centre, de 9 
a 13h. Aquesta activitat segueix 
el model de la Diada Esportiva 
amb esports col·lectius que ja es 
va fer al mes d’abril i comptarà 
amb alumnes d’escoles locals 
que faran exhibicions de karate, 
balls moderns, patinatge, esports 
de combat i psicomotricitat. D’al-
tra banda, el complex Montcada 

Aqua acollirà el 20 de gener la 
primera jornada del campionat 
comarcal de natació | RJ

El juvenil no pot plantar cara al Barça

El juvenil del CFS Montcada 
no va poder oferir gaire resistèn-
cia durant la visita que el FC 
Barcelona (2-10) va fer el 23 de 
desembre al pavelló Miquel Po-
blet, en partit corresponent a la 
17a jornada del grup 5è de Lli-
ga Nacional. L’equip que entre-
na Jaime Martínez està notant 
l’absència per lesió del seu capità, 
Joel Baltasar, i ha encaixat quatre 
derrotes seguides que l’han fet 
baixar fi ns a la cinquena posició 
amb 26 punts | RJEl partit entre el Broncesval i el FC Barcelona es va jugar el 23 de desembre al pavelló M. Poblet

L’equip de Jaime Martínez està notant l’absència per lesió del seu capità, Joel Baltasar

FUTBOL SALA. CFS MONTCADA
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La primera trobada es va fer el 8 d’abril

L’atleta de la JAM, de 15 anys, 
va ser quart a categoria sots-16 a 
la 75a edició del Cros d’Elgoibar 
que es va disputar el 14 de gener. 
De la Torre va competir en re-
presentació de la selecció catala-
na i va fer el recorregut en 11 mi-
nuts i 16 segons, quedant-se a 12 
segons de la tercera posició. D’al-
tra banda, Hugo Calvó i Hugo 
Carreras, també de la JAM, van 
guanyar el Cros de Sant Sebas-
tià de Sabadell a les categories jú-
nior i cadet, respectivament, que 
es va disputar el 14 de gener | RJ 

Joan de la Torre 
acaba quart al 
cros d’Elgoibar
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Sergio González
Professional de l’esport. Als seus 20 anys, Sergio González ha assolit el somni de ser jugador de 
futbol sala de Primera Divisió. Es va iniciar al CFS Montcada i, després d’haver format part dels planters 
de l’AE Les Corts UBAE i del FC Barcelona, li va arribar fa dos anys l’oportunitat de debutar a la màxima 
categoria amb el Catgas E. Santa Coloma. La temporada passada va tornar al Barça i es va proclamar 
campió de lliga de Segona Divisió amb el fi lial, arribant a jugar alguns minuts amb el primer equip i 
debutant amb les seleccions espanyoles sots-19 i sots-21. Aquest estiu, va fi txar per l’Aspil Vidal Ribera 
Navarra de Tudela i ara està gaudint de la seva primera lliga com a jugador professional. Tot i estar ja 
a l’elit, Sergio no oblida els seus orígens al pavelló Miquel Poblet, se sacrifi ca en el seu temps lliure per 
estudiar una carrera universitària i gaudeix del camí que li resta per arribar encara més lluny.

‘Gaudeixo del camí que em 
porta als meus objectius’  

Juga a futbol sala des de que tenia 
cinc anys. Per què va escollir aquest 
esport?
Al meu germà i a mi ens van inculcar 
des de petits que era necessari rea-
litzar una activitat física complemen-
tària a l’escola. El meu pare era dele-
gat de pista al pavelló Miquel Poblet 
i m’encantava anar els dissabtes a 
veure el primer equip del CFS Mont-
cada. Recordo aquells temps com 
una explosió de felicitat perquè havia 
trobat l’esport que més m’agradava 
i havia fet uns amics increïbles que 
avui dia encara conservo. 
La relació amb el seu germà petit, 
que té una discapacitat física, sem-
bla molt especial.
El nostre lligam és indescriptible. Tot i 
que jo sigui el germà gran, el veritable 
exemple me’l dona ell cada dia. Qui-
que també fa esport i, després d’haver 
provat el futbol sala i l’atletisme, sem-

bla que s’ha quedat amb el bàsquet. Li 
agrada veure’m al costat de jugadors 
d’elit que abans miràvem per televisió. 
Una de les coses que més valoro és 
que la meva família gaudeixi del que 
jo faig. Sóc conscient de les hores que 
han invertit en mi perquè pogués tenir 
la millor formació i ara estan rebent la 
seva recompensa. 
Després d’haver jugat amb el Cat-
gas Santa Coloma i el FC Barcelona, 
aquest estiu li va arribar una oferta 
de l’Aspil Ribera Navarra. Com l’han 
rebut a Tudela?
És una ciutat semblant a Montcada 
en nombre d’habitants i ens conei-
xem tots. Aquí l’esport estrella és el 
futbol sala, ja que estem a la màxima 
categoria nacional. La gent està acos-
tumada al fet que vinguin jugadors de 
fora i el seu tracte és impressionant. 
Com va l’experiència de viure allun-
yat de la família per primera vegada?

Comparteixo pis amb dos companys 
d’equip: Ferran Plana i Daniel Mesa 
‘Lucas’. Els conec des de fa temps i la 
meva relació amb ells és molt bona. 
Ens dividim les tasques de la llar i 
crec que hem aconseguit tenir el pis 
sempre en bones condicions.

Ha estat molt difícil adaptar-se a ju-
gar Primera Divisió?
El ritme de competició és molt alt i la 
pilota va molt més ràpida que a Se-
gona, però estic molt còmode i em 
veig bé. L’entrenador m’està donant 
confi ança i jugo molts minuts. Espero 

seguir així i aconseguir l’objectiu de 
mantenir la categoria i, per què no, 
lluitar per entrar al play-off. 
Com combina l’esport profes-
sional i els estudis de doble 
grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses més Dret? 
Cada cop es fa una mica més difícil 
compaginar-ho perquè els estudis i 
l’esport requereixen moltes hores de 
dedicació. De moment, puc seguir 
amb les dues activitats gràcies als 
mecanismes que té la Universitat 
de Barcelona i a les facilitats que em 
dóna el meu club. Aprofi to els viatges 
en autobús per repassar els apunts 
i em faig un planning setmanal per 
quadrar les hores dels entrenaments 
amb les disponibles per estudiar.
L’any passat va debutar amb les 
seleccions espanyola sots-19 i sots-
21. Somia amb l’absoluta?
Seria complir el somni més gran. 

Però això encara queda lluny i ara em 
centro a seguir treballant per fer-me 
un nom a la categoria i poder seguir 
progressant com a jugador i com a 
persona. El somni que ja he complert 
és el de poder reunir tota la família per 
veure’m jugar. Valoro molt gaudir del 
camí que em porta cap als meus ob-
jectius i, per ara, el futbol sala m’està 
fent créixer d’una manera que mai 
m’hagués imaginat.
Com seria la teva vida sense aquest 
esport? 
El futbol sala m’ha aportat tants valors 
i coneixements que no acabaria mai la 
llista i espero que encara me n’aporti 
molts més. Estic molt agraït al CFS 
Montcada perquè, des de ben petit, 
em va fer estimar aquest esport i em 
va donar uns amics per tota la vida. 
El futbol sala m’aporta sensacions, vi-
vències, amistats… Però, per damunt 
de tot, em dona felicitat i vida.

‘El futbol sala m’aporta 
sensacions, vivències, 
amistats… Però, per 
damunt de tot, em 
dona felicitat i vida’ 

jugador de futbol sala

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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