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La Marea Pensionista 
proposa concentrar-se 
tots els dilluns davant 
dels ajuntaments per 
denunciar la situació 
PÀG. 4

En lluita per reclamar 
unes pensions dignes

El Casal esdevé 
un centre cívic PÀG. 9

Els expedients sobre la tramitació 
de les expropiacions, a la Fiscalia
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AUDIÈNCIA PÚBLICA
El contingut de l’acte, al qual van assistir més d’un 
centenar de persones, es pot visionar a través del 
canal de Youtube de Montcada Comunicació

PRESENTACIÓ PÚBLICA

Un advocat penalista troba indicis de delicte en els tres dels expedients auditats, tot i que dos d’ells ja haurien prescrit

L’auditoria urbanística encarre-
gada pel govern –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– a una empresa 
externa ha posat de manifest les 
principals problemàtiques que 
arrossega des de fa anys el muni-
cipi derivades, segons l’executiu, 
de “polítiques especulatives, 
manca d’ètica i males praxis” 
durant anteriors mandats que 
han ocasionat greus conseqüèn-
cies legals, socials i econòmiques 
per a l’Ajuntament i els veïns 
afectats.
Segons va explicar l’alcaldessa, 
l’ecosocialista Laura Campos, 
durant l’audiència pública con-
vocada el 31 de gener a l’Audi-
tori, l’anàlisi fet per un advocat 
penalista sobre la documentació 
auditada conclou que hi ha indi-
cis de possible delicte en tres dels 
casos examinats: l’atorgament 
d’una llicència per construir dos 
habitatges al carrer Riera de Ter-
ra Nostra, anul·lada judicialment 
per irregular i ara pendent que es 
faci un enderroc parcial; la tra-
mitació del Pla Especial de Re-
forma Interior (PERI) de la Font 
Pudenta, en què el document 
fi nal va ser manipulat canviant 
l’edifi cabilitat en uns solars, i la 
nefasta gestió de les expropia-
cions forçoses de zones verdes 
reclamades per tres empreses i 
un particular, que han causat un 
perjudici milionari al consistori, 
obligat a pagar 14 milions d’eu-
ros més interessos. 

En haver passat més de 10 anys, 
els dos primers casos ja han pres-
crit i, per tant, l’únic que l’Ajun-
tament ha lliurat a la Fiscalia, per 
a la seva investigació, ha estat el 
de les expropiacions. “Volem 
que el fi scal decideixi si obre 

diligències i una investigació 
per determinar si es va come-
tre algun delicte perquè està 
clar que, en aquest afer, no es 
van defensar els interessos del 
municipi i això ha tingut unes 
greus conseqüencies econòmi-
ques que estarem pagant fi ns al 
2024 a raó d’1,5 milions d’eu-
ros l’any”, va lamentar l’edil.

El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va assegu-
rar que darrera de l’auditoria –
un dels compromisos a què van 
arribar els tres grups en el govern 
a l’hora de formalitzar el pacte–, 
no hi ha “cap interès de vendet-
ta, sinó la voluntat de depurar 
responsabilitats, si escau, i de 
saber quins són els problemes 
urbanístics que té el municipi 
i que cal afrontar i gestionar”. 
L’edil va reconèixer, però, que 
resulta fustrant saber que tots els 
casos amb indicis de delicte han 
prescrit –a excepció de les expro-
piacions de zones verdes–i que 
“els polítics responsables que 
ens han portat fi ns aquí ens 
lliurin, malgrat la situació en 
què  han deixat l’Ajuntament”. 
Malgrat la constatació dels greus 
problemes urbanístics que ha 
d’afrontar el municipi, tant alcal-
dessa com el president de l’Àrea 
Territorial van voler transmetre 
al públic present a l’Auditori un 
missatge de tranquil·litat i d’es-
perança amb el compromís de 
seguir treballant des de l’Ajun-
tament en ple –govern, oposició 
i treballadors–, per intentar-los 
resoldre.

Anàlisi acurada. Cristina Gó-
mez, l’advocada i representant 
de l’empresa auditora, el gabinet 
Rosaud Costas Duran, va fer 

una llarga i acurada exposició de 
cadascun dels àmbits analitzats al 
llarg de gairebé un any entre els 
quals hi ha el planejament pen-
dent de desenvolupar –un 17% 

de la superfície urbanitzable; 
contenciosos en curs, com ara el 
derivat del trasllat de la fàbrica 
Valentine, denunciat per l’Ajun-
tament de la Llagosta; convenis 

pendents d’executar, alguns dels 
quals lesius per als interessos 
municipals, i concessions admi-
nistratives que no s’ajusten a la 
legalitat.

Pilar Abián | Montcada

L’auditoria urbanística feta pel govern 
constata els greus problemes heretats

CASOS AUDITATS

Resum dels contenciosos i expedients més polèmics 

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Alcadessa: ‘Durant 
anys es va practicar al 
municipi un urbanisme 
especulatiu i a la carta 
que ha causat un greu 
perjudici econòmic’

EXPROPIACIONS FORÇOSES
L’actuació de l’Ajuntament cri-
da l’atenció per la seva inacció al 
llarg del procediment iniciat per 
tres empreses –Tort, Foinvasa i RS 
Patrimoni– i un particular. Els au-
ditors entenen que l’Ajuntament 
tenia eines jurídiques i tècniques 
per haver evitat pagar; la princi-
pal, al·legar que la parcel·la estava 
qualifi cada com a zona verda d’in-
terès metropolità, de manera que 
hagués correspost pagar a l’AMB 
o a la Generalitat. A més, part dels 
terrenys expropiats ja eren muni-
cipals, segons s’ha constatat en el 
procés d’atermenament dut a ter-
me per l’actual govern. Per aquest 
afer, l’Ajuntament acabarà pagant 
24 milions, 10 dels quals en con-
cepte d’interessos de demora. 

BOSC D’EN VILARÓ
Atès el tipus de sòl i la qualifi ca-
ció –forestal i no urbanitzable–, els 
delictes derivats de l’incompliment 
de la disciplina urbanística mai no 
prescriuran. L’empresa auditora 
veu correcte el Pla de bases propo-
sat per l’AMB per fer l’extinció dife-
rida del sector. Es constata com a 

fet positiu que s’hagi constituït una 
Mesa Cívica per intentar arribar a 
un consens amb els veïns, amb 
la implicació de totes les adminis-
tracions corresponsables de vetllar 
per la legalitat urbanística.

ZONA 21 DE TERRA NOSTRA 
Cinc sentències favorables als veïns 
–entre els anys 2007 i 2015– van 
anul·lar el planejament aprovat pel 
consistori atès que els costos de la 
urbanització que han d’assumir 
els propietaris no estaven equi-
librats i benefi ciaven clarament 
una promotora. Cal fer una nova 
ordenació amb un repartiment de 
càrregues equilibrat i amb l’hàndi-
cap que la promotora té uns drets 
adquirits consolidats.  

TRASLLAT DE VALENTINE
El TSJC va anul·lar al 2008 el pla-
nejament que va permetre el trasllat 
de la fàbrica del nucli urbà a Can 
Milans així com les llicències ator-
gades a l’empresa per una impug-
nació feta per l’Ajuntament de la 
Llagosta. L’actual govern ha aprovat 
un nou planejament que també ha 
estat impugnat pel consistori veí. En 

cas que aquesta nova demanda 
prosperés, els riscos patrimonials 
que haurien d’assumir l’Ajuntament 
i la Generalitat són, ara per ara, in-
calculables.

FINCA DEL CARRER RIERA
Una sentència judicial ferma con-
demna l’Ajuntament a pagar el cost 
de l’enderroc parcial de dues  cases 
adossades per haver concedit una 
llicència irregular. El cost de l’actua-
ció puja a 400.000 euros.

PERI DE LA FONT PUDENTA
L’auditoria constata que el text que 
va ser aprovat per la Generalitat va 
ser posteriorment manipulat can-
viant l’ordenació i els paràmetres 
d’edifi cació en benefi ci d’algunes 
parcel·les, una de les quals, propie-
tat d’un regidor de l’anterior govern.

CONCESSIONS EN SÒL PUBLIC
Les concessions a 50 anys a les em-
preses que van construir els centres 
comercials de Can Cuiàs i El Punt 
no s’ajusten a la legalitat atès que 
aquest tipus d’espais, en sòl d’equi-
pament públic poden acollir, com a 
molt, un mercat municipal | PA

Laura Campos, al centre de la imatge, durant la seva intervenció a l’audiència pública, acompanyada de Jordi Sánchez i Cristina Gómez

Sánchez: ‘Cal establir 
mecanismes de 
control i transparència 
per evitar que aquest 
desgavell es pugui 
tornar a produir’
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DEMANDA
L’Ajuntament reclamarà a la Generalitat el 
compromís de pagament d’una part de les 
despeses de les escoles bressol municipals

PROTESTES

Cada dilluns a les 12h, davant 
de l’Ajuntament, es faran con-
centracions per reclamar a l’Es-
tat unes pensions dignes i de-
nunciar l’augment de només el 
0,25% per aquest any. La protes-
ta, convocada pel moviment Ma-
rea Pensionista arreu d’Espanya, 
es va començar a fer a Montca-
da el 15 de gener i s’ha repetit 
els dies 22 i 29. Si bé la primera 
convocatòria va aplegar poques 
persones, la xifra de participants 
ha anat en augment. 
La Federació d’AV del municipi 
(Favmir) també s’hi ha sumat. 
“Aquest és un tema que no no-
més afecta la gent gran, sinó 
també les persones en edat labo-
ral, que poden veure perillar les 
seves pensions si no fem alguna 
cosa”, opina el president de la 
Favmir, Antonio Cera, tot fent una 
crida a participar massivament a 
les mobilitzacions que es facin per 
reclamar pensions dignes.

Resposta municipal. Els mani-
festants han estat rebuts cada 
dilluns per l’alcaldessa, l’ecoso-
cialista Laura Campos, i altres 
membres del govern que els han 
expressat el seu suport, en con-
siderar que la reivindicació està 
plenament justifi cada. 
El 8 de febrer, a la Casa de la 
Vila (19.30h), ICV ha convidat 
Aïna Vidal, diputada al Congrés 
per En Comú Podem, a parlar 
sobre el futur de les pensions.

Laura Grau | Redacció

Una quarantena de montcadencs van participar a la tercera concentració en defensa de les pensions convocada per la Marea Pensionista

Mobilitzacions setmanals per exigir 
a l’Estat unes pensions dignes

Els organitzadors fan 
una crida a participar 
a les mobilitzacions 
entenent que la queixa 
afecta tothom
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La Favmir s’afegeix a les accions promogudes als municipis pel moviment Marea Pensionista

La Taula per la Salut –de la qual 
formen part la Favmir, entitats i 
partits polítics– va participar el 
23 de gener a la jornada de mo-
bilitzacions davant dels grans 
hospitals públics catalans i de tot 
Espanya, que va convocar el mo-
viment Marea Blanca per protes-
tar contra les llistes d’espera per 
a intervencions  quirúrgiques –se-
gons dades ofi cials, a Catalunya 
hi ha més de 160.000 pacients 
en aquesta situació– per a pro-
ves diagnòstiques i, també, per a 
visites. La representació montca-
denca es va concentrar al migdia 
davant les portes de l’hospital de 
la Vall d’Hebron amb una pan-
carta amb el lema ‘Les llistes d’es-

pera maten la salut’. Els sindicats 
també es van sumar a l’acció i de-
nuncien que l’espera a la sanitat 
catalana continua per sobre de la 
mitjana espanyola. Per això re-
clamen canvis estructurals, com 
torns de tarda als hospitals; que 
sigui incompatible per als faculta-
tius treballar a la sanitat pública 
i a la privada simultàniament, o 
que el metge de família atengui 
amb un màxim de 48 hores. 

Protesta local. La Taula per la 
Salut ha anunciat que al febrer 
es reprendran les concentracions 
mensuals per reclamar la recupe-
ració de les urgències nocturnes 
i altres millores als ambulatoris 

locals. Les accions volen reforçar 
la tasca que està fent la comissió 
que es va constituir a fi nal de 

l’any passat per abordar la pro-
blemàtica, amb la participació de 
tots els agents implicats.

Campanya per 
augmentar 
l’afi liació a les 
associacions 
de veïns

Membres de la Taula per la Salut es van manifestar davant de l’hospital Vall d’Hebron

La Taula per la Salut, amb la Marea Blanca
El col·lectiu reprendrà al febrer les concentracions setmanals per reclamar el servei d’urgències continuat
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Amb el lema ‘La lluita comen-
ça als barri”, la Favmir ha posat 
en marxa una campanya per 
conscienciar la població de la 
necessitat de vincular-se a l’asso-
ciació de veïns del seu barri. La 
campanya, que preveu mantenir 
reunions amb totes les entitats 
que integren la federació veïnal, 
respon a la progressiva baixada 
de participació i afi liació que 
s’ha registrat en els últims anys 
a les AV. “Creiem que és un fe-
nomen preocupant perquè els 
barris encara tenen mancan-
ces que cal solventar de forma 
col·lectiva”, explica el president 
de la Favmir, Antonio Cera, qui 
remarca que les AV no només 
s’han de dedicar a organitzar 
les festes anuals de barri –“feina 
important per a la convivència 
veïnal”, apunta–, sinó a canalit-
zar les reivindicacions de la gent 
hi viu | LG
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SOTERRAMENT DE L’R2

Les administracions acorden planejar 
la futura urbanització de l’espai viari
El compromís del Ministeri inclou una actuació integral en la superfície que ara ocupa la línia fèrria

Començar a estudiar propostes 
sobre què passarà amb l’espai 
que quedarà alliberat un cop se 
soterrin les vies de l’R2 al seu 
pas pel municipi ha estat un dels 
punts acordats a la reunió que 
van mantenir el 30 de gener a 
l’Ajuntament representants del go-
vern encapçalats per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), el 
president d’Adif, Juan Bravo, el 
secretari d’Infraestructures de la 
Generalitat, Ricard Font, i mem-
bres de la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total (PTJST). El 
compromís del ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, inclou no 
només soterrar la línia ferroviària 
sinó una intervenció integral tam-
bé en la superfície que es faria un 
cop acabades les obres, d’aquí a 
cinc anys si es compleixen les pre-
visions.

Moment oportú. “Fins ara no ha-
víem volgut avançar en aques-
ta qüestió a l’espera de tenir el 
projecte del soterrament lligat; 
veient que el calendari s’està 
respectant, hem de començar a 
plantejar-nos el futur d’aquest 
espai”, va dir l’alcaldessa tot re-
cordant que al 2007 ja es va fer un 
concurs d’idees en aquest sentit. 
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va incidir 
en què “el principal objectiu és 
cosir la trama urbana i cohesi-
onar els barris separats per la 
infraestructura”.
També s’hi va referir Bravo as-
senyalant que l’espai és propietat 
d’Adif i que, un cop urbanitzat, es 
farà una cessió d’usos per a l’Ajun-
tament: “Encara hi ha cinc anys 
per endavant però la redacció 
del projecte del soterrament ha 

de tenir en compte quin tipus 
de llosa haurà de cobrir el túnel 
en funció de la càrrega que hi 
haurà en la superfície”.
De moment, les administracions 
es mostren satisfetes perquè el 
calendari fi xat s’està seguint es-
crupulosament. Per aquest motiu, 
s’ha pres la decisió d’espaiar les 
reunions bimensuals –la propera 
es farà abans de l’estiu– i crear 
una comissió de treball tècnica per 
seguir de ben a prop la redacció 
dels projectes bàsic i constructiu 
adjudicats a una Unió Temporal 
de Empreses (UTE) per més de 
dos milions d’euros i un termini 
d’execució de 21 mesos.
La Plataforma també ha valorat 
positivament la trobada tècnico-
política en constatar que Adif està 
complint amb els seus compromi-
sos. “Ens mantenim expectants 
i vigilants però veiem amb op-
timisme com va avançant tot, 
d’acord amb el calendari”, han 
dit fonts del col·lectiu ciutadà.

Pilar Abián | Montcada

El president d’Adif, Juan Bravo, durant la seva intervenció posterior a la reunió acompanyat, d’esquerra de dreta, de Font, Campos i Sánchez

MILLORA DE LA SEGURETAT

La remodelació dels passos a nivell de l’R2 
i el canvi de tanques es faran abans d’un any

El president d’Adif va aprofi tar la seva estada a Montcada per anun-
ciar que en els propers mesos s’invertiran 180.000 euros per fer 
carrils segregats per a vianants i vehicles als passos a nivell dels 
carrers Pasqual i Bogatell i 600.000 per canviar les tanques de 
protecció de les vies durant el segon semestre de l’any. Bravo va 
confi rmar que “l’objectiu és canviar tots els tancaments al pe-
rímetre de la R2 al seu pas per Montcada per millorar la difícil 
integració del ferrocarril en l’àmbit urbà” | PA

Avancen els 
tràmits per 
aprovar el Pla 
de Mobilitat
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La Diputació ha lliurat a l’Ajun-
tament la modifi cació del Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible 
(PMUS) que incorpora les apor-
tacions recollides als informes sec-
torials. L’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), i el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), van rebre el document el 
passat 18 de gener, de mans del 
diputat d’Infraestructures Viàri-
es i Mobilitat, Jordi Fàbrega. La 
Diputació ha assumit la redacció 
d’aquest projecte així com el del 
Pla d’accessibilitat del nucli antic 
de Can Cuiàs, que va ser presen-
tat al veïnat al juny i que també li 
va ser lliurat als edils.

Accions pendents. El PMUS va 
ser aprovat inicialment per Ple fa 
un any i analitza l’accessibilitat 
i la mobilitat a peu, en bicicleta 
i en vehicle privat, el trànsit, la 
seguretat viària i el transport pú-
blic. També incorpora un estudi 
sobre les zones d’aparcament, el 
consum energètic i les emissions 
associades dels vehicles. A partir 
d’aquesta anàlisi, el document 
proposa objectius i estratègies per 
planifi car la mobilitat urbana, en 
consens amb la ciutadania. 
La Diputació ha inclòs al projecte 
les indicacions aportades des del 
consistori cara la seva aprovació 
provisional. Resta que el Departa-
ment de Medi Ambient validi l’in-
forme de reducció d’emissions de 
CO2. “Fins ara hem actuat en 
la millora de la mobilitat en els 
principals passos de vianants, 
amb voreres deprimides. La se-
güent prioritat és evitar el tràn-
sit de camions per Mas Duran, 
implementant  i senyalitzant 
nous itineraris alternatius”, ha 
manifestat el president de l’Àrea 
Territorial.

Laura Grau | Montcada
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PLE DE GENER

L’Ajuntament reclamarà a la Generalitat 
el deute pendent de les escoles bressol
El Ple aprova les bases per adjudicar el servei als centres de Can Sant Joan i Font Freda, de titularitat municipal

L’Ajuntament iniciarà els tràmits 
per reclamar a la Generalitat de 
Catalunya el pagament del deute 
que manté amb les escoles bres-
sol municipals des del 2010 i que 
puja a prop de mig milió d’euros. 
Així ho va anunciar al Ple de 
gener la regidora d’Educació, In-
fància i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA). Fa vuit anys el De-
partament d’Educació va signar 
un acord amb les administraci-
ons locals, segons el qual el cost 
de les places de llar d’infants l’as-
sumirien, a parts iguals, els ajun-
taments, les famílies i la Genera-
litat aportant, cadascuna de les 
parts, 1.800 euros per alumne. 
En la pràctica, el govern català ha 
anat reduint progressivament la 
seva aportació, fi ns a eliminar-la 
completament al 2013. 
Tot i l’ajut de la Diputació, que 
contribueix anualment amb 800 
euros per infant, Segovia  va 
assenyalar que l’incompliment 
autonòmic va suposar “un greu 
desequilibri econòmic per als 
ajuntaments”. En aquell mo-
ment, algunes administracions 
afectades van presentar un con-
tenciós administratiu per recla-
mar al govern català la part que 
s’havia compromès a assumir. La 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC), 
emesa a fi nal del 2017, va donar 

la raó als municipis, instant la 
Generalitat a assumir la seva 
responsabilitat fi nancera, tenint 
en compte que és seva la com-
petència de l’educació de 0 a 3 
anys. 
“Lamentem que el nostre 
municipi no formés part dels 
ajuntaments que van presen-
tar el contenciós administra-
tiu, un altre error de l’anterior 
govern; si hagués estat així, 
ara tindríem una sentència 
ferma a favor nostre”, va ma-
nifestar Segovia.

Nou concurs. El Ple també va 
aprovar els plecs de clàusules 
per contractar el servei d’escoles 
bressol municipals als centres de 
Can Sant Joan i Font Freda, que 
mantenen els mateixos horaris i 
preus que fi ns ara i incorporen 
algunes novetats com l’augment 
de 15 hores setmanals de l’edu-
cador en necessitats educatives 
especials (NEE) i la resta de la 
plantilla, l’increment de 20 ho-
res mensuals del servei d’atenció 
psicopedagògic DAPSI i la posa-
da en valor del menjador com 
a espai socialitzador i educatiu. 
Només la CUP, amb un regidor 
a l’oposició, va votar en contra 
dels plecs argumentant que no 
està d’acord amb què aquest ti-
pus de serveis els gestionin em-
preses privades.

Laura Grau | Montcada

L’escola bressol de Can Sant Joan és una de les que forma part de la xarxa municipal
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Els grups polítics han proposat quatre noves incorporacions 
tres de les quals són periodistes montcadencs en actiu

El parc de la Llacuna acollirà el 
projecte Jugatecambiental, una 
iniciativa de la Xarxa de Parcs de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), que s’encarrega de la 
gestió de l’espai verd de Mas Du-
ran. El principal objectiu del pro-
jecte, adreçat al públic familiar, és 
generar un espai d’aprenentatge i 
experimentació mitjançant el joc, 
amb la sostenibilitat ambiental 
com a fi l conductor. 
La Jugatecambiental es posarà 
en marxa el 18 de febrer, amb 
un taller sobre disfresses fetes 
amb material reciclat. Fins a fi nal 
d’any, gairebé cada diumenge, a 
les 11.30h, hi haurà una activitat. 
Per a febrer i març hi ha prevista 
una sobre prevenció d’incendis, 
amb el suport de l’ADF (25 de fe-
brer); sobre la fauna de l’estany 
(4 de març), contes de medi am-
bient (11 de març), salut ambien-
tal (18 de març) i, fi nalment, un 
taller d’identifi cació de petjades i 
rastres d’animals (25 de març). 
Tot el programa es pot consultar 
al web montcada.cat.

Noves activitats 
lúdiques i 
mediambientals 
al parc de 
la Llacuna

Sílvia Alquézar | Redacció

Aprovada la renovació del 
Consell d’Administració 
de Montcada Comunicació

El Ple va donar llum verda a la 
primera sessió de l’any a la reno-
vació del Consell d’Administra-
ció de Montcada Comunicació, 
l’organisme que gestiona els mit-
jans de comunicació local –el but-
lletí La Veu, Montcada Ràdio, el 
portal de notícies laveu.cat i el web 
montcadaradio.com. Aquest ens, que 
presideix l’alcaldessa, s’encarrega 
d’aprovar els pressupostos i les lí-
nies de treball de l’organisme i es 
renova cada quatre anys segons 
els seus Estatuts. 
Els consellers són proposats pels 
grups municipals, bé pel seu per-
fi l professional o per la seva vin-
culació al teixit associatiu, i no 

reben cap tipus de remuneració. 
Les candidatures presentades i 
aprovades per majoria han estat 
les dels periodistes montcadencs 
Francisco Ávila, Eva García 
Pagán i Carme Picart i la de Ma-
risol Orta, membre de diferents 
entitats. Tots quatre s’afegiran als 
consellers que han accedit a con-
tinuar al càrrec: el cronista local i 
membre de la Fundació Cultural 
Josep Barcardit, el president de 
l’ABI, Xavier Paredes, i el mem-
bre d’El Cim Salvador Sánchez. 
Cessen, quatre anys després d’ha-
ver estat nomenats, Amèlia Mor-
ral, Miquel Soler, Neus Vinyals i 
Mònica Collelldemont.
“Tant als consellers entrants 

Pilar Abián | Redacció

com als que marxen, els vull 
agrair la feina participativa 
i altruïsta que fan dedicant 
hores del seu temps a vetllar 
per la independència i el bon 
funcionament dels mitjans lo-
cals”, va manifestar al Ple l’al-
caldessa, l’ecosocialista Laura 
Campos. També els portaveus 
del PSC, M. Carmen Porro, i 
del PDeCAT, Joan Carles Pare-
des, així com la regidora d’ERC, 
Montse Ribera, van dedicar pa-
raules d’agraïment i benvinguda 
als consellers i exconsellers.

Discrepància. L’únic grup que va 
votar en contra de la renovació 
del Consell va ser la CUP. Josep 
Galván va deixar clar que els cu-
paires no tenen cap objecció con-
tra les persones proposades sinó 
contra el procés d’elecció. “No 
entenem que siguin els grups  
municipals els que presentin 
candidats a dit i no es canviï 
el reglament per ampliar els 
òrgans de representació ciuta-
dana”, va dir.

ALTRES PUNTS

Desestimada l’al·legació d’un particular perquè el 
projecte de la N-150 inclogui ambdues voreres
Tots els grups municipals van votar a favor de desestimar el recurs 
d’un particular contra l’aprovació defi nitiva del projecte d’urbanitza-
ció de la N-150 destinat a integrar aquesta carretera al barri de Terra 
Nostra. El veí instava el consistori a incloure-hi la vorera que corres-
pon al sector de la Zona 21, pendent de desenvolupar. El president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), va recordar en la seva exposició 
que el projecte aprovat s’ha dissenyat en el marc d’un procés parti-
cipatiu. D’altra banda, Cs i el PDeCAT van aprofi tar el torn de precs i 
preguntes per reclamar als partits que encara no ho havien fet que re-
tiressin la propaganda electoral de les eleccions del 21D. L’endemà, a 
través d’un comunicat, Ciutadans va assenyalar directament Esquerra 
Republicana, Catalunya en Comú-Podem i la CUP d’incomplir el ca-
lendari de retirada de propaganda acordat per tots els partits. També 
en el torn de precs i preguntes la regidora de Círculo en l’oposició, 
Ana Ballesta, va preguntar el govern sobre les actuacions previstes a 
la serralada de Marina per acabar amb la contaminació acústica que 
causen els establiments de restauració ubicats a l’espai natural i que 
fa anys que denuncien els veïns, tot recordant que aquesta denúncia 
la va fer l’alcaldessa quan era a l’oposició. En un comunicat posterior, 
l’edil també va criticar l’“escàs” contingut del Ple | PA
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Les activitats s’adrecen al públic familiar
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Montcada Emprèn ajuda 
a crear més d’una vintena 
de llocs de feina en un any

El servei per donar assessorament 
i acompanyament a les persones 
amb una idea de negoci que gestio-
na Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, Montcada Emprèn, va atendre 
al 2017 un total de 193 persones. 
Al 2016, la xifra va ser de 186 i al 
2015, de 154. “L’increment de 
persones usuàries i d’atencions 
durant aquests tres anys de tra-
jectòria del projecte demostra 
que el servei s’està consolidant 
a la ciutat”, va manifestar el pre-
sident de l’Àrea Econòmica i re-
gidor de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Óscar Gil (ICV-EUiA), 
durant l’acte de cloenda de la tem-
porada 2017 i de presentació del 
curs 2018, que va tenir lloc el 26 
de gener, a la Casa de la Vila. La 
matinal va incloure una sessió so-
bre com millorar i fi delitzar l’equip 
col·laboratiu, a càrrec de l’experta 
Teresa Guix.

Accions. Montcada Emprèn inclou 
diferents activitats sobre emprene-
doria, com atencions individuals, 
tallers en grup i fi ns i tot, visites a 
empreses. Al 2017, el servei va ofe-
rir 150 hores d’atenció individualit-
zada, 2 tallers de pla d’empresa i 8 
sessions del Club de l’emprenedor. 
Montcada Emprèn ha acompanyat 

i assessorat persones amb projectes 
de negoci i, al llarg del 2017, s’ha 
creat 25 llocs de feina. De les 193 
persones ateses i assessorades, la 
majoria es troben en la franja de 
25 a 45 anys (58%) i el 56% són 
dones. “Estem contents de veure 
com les dones emprenen projec-
tes, però també detectem que el 
col·lectiu femení té més necessi-
tats d’autoocupar-se per la man-
ca d’opcions al mercat laboral”, 
va dir Gil.

Objectius. Cara el 2018, Montca-
da Emprèn preveu reforçar les acti-
vitats habituals i crear-ne de noves, 
com un espai virtual per compartir 
experiències. En col·laboració amb 
la Biblioteca Elisenda de Montca-
da, Promoció Econòmica i Ocupa-
ció ha creat un espai de coworking 
a l’equipament, amb una sala per 
treballar i fer reunions. La Biblio-
teca té un espai amb bibliografi a 
específi ca sobre emprenedoria i 
empresa, es acollirà dues sessions 
del denominat ‘taller de savis’, amb 
el testimoni de persones emprene-
dores que han assolit èxit amb el 
seu projecte. També està prevista la 
creació d’un club de lectura empre-
sarial i, en col·laboració amb l’INS 
La Ferreria, es donarà a conèixer 
l’emprenedoria entre el jovent.

Sílvia Alquézar | Redacció

Fins ara han rebut assessorament més de 500 persones

TREBALL

La Casa de la Vila va acollir l’acte de cloenda de l’edició del 2017 del programa Montcada Emprén
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Neix un col·lectiu per defensar els 
interessos dels llogaters d’habitatges

Després d’estar pagant 500 euros 
de lloguer per un pis a Mas Ram-
pinyo durant cinc anys, Begoña 
Pozando veu com el seu projecte 
de vida es veu amenaçat per una 
pujada del 36% en el nou con-
tracte que li planteja el propie tari 
de l’habitatge. “Aquesta realitat 
és extrapolable a moltes famí-
lies de Montcada i té a veure 
amb la bombolla de la viven-
da de lloguer que s’està vivint 
a Barcelona i la seva àrea me-
tropolitana”, va dir Pozanco, 
una de les impulsores del nou 
Sindicat de Llogaters i Llogateres 
de Montcada, presentat el 31 de 
gener a l’Abi. 

Desfent mites. El nou col·lectiu 
està fent els seus primers passos 
de la mà del Sindicat de Llogaters 
i Llogateres de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. Un dels seus 
components, Oleguer Bohigas, 
va desfer alguns mites difosos 

pels mitjans de comunicació que 
vinculen la pujada dels lloguers 
a la llei de l’oferta i la demanda 
o als efectes del turisme massiu 
al centre de Barcelona. “Estem 
davant d’un problema estruc-
tural en què els grans i petits 
tenidors de vivendes se sumen 
a la tendència de treure el mà-
xim benefi ci”, va dir Bohigas, 
qui considera preocupant que els 
catalans dediquin un 47% del sa-
lari mitjà a pagar la vivenda de 
lloguer i, en el cas dels menors de 
35 anys, el 65%. L’activista con-
sidera que els llogaters han de 
dir prou i s’han d’organitzar col-
lectivament per donar resposta 
a aquests abusos. Gràcies a una 
acció de micromecenatge a través 
de les xarxes socials, el Sindicat 
ja disposa d’un local al Poble Sec 
que ofereix grups de suport a 
inquilins que estan sofrint puja-
des abusives o expulsions; tallers 
d’assessorament col·lectiu sobre 
els seus drets i reunions de la 

Xarxa de Blocs en Lluita per fer 
front a la compra d’edifi cis sen-
cers per part de fons ‘buitres’. Per 
accedir a aquests serveis cal fer-
se soci, pagant una quota mínima 
anual de 15 euros. Tota la infor-
mació es pot consultar al web 
www.sindicatdellogateres.org.

Nou discurs. El Sindicat també ha 
establert convenis amb diferents 
gabinets jurídics vinculats a mo-
viments socials per aconseguir 
assessorament gratuït. “Aques-
tes són petits passos perquè els 
afectats no se sentin sols davant 
dels abusos”, va dir Bohigas, qui 
va destacar que s’està treballant 
per canviar el discurs als mitjans 
de comunicació, on ja comen-
cen a aparèixer conceptes com 
“emergència habitacional i 
bombolla del lloguer, que fi ns 
ara no eren presents”. La pro-
pera assemblea del Sindicat local 
tindrà lloc el 8 de febrer a l’Abi 
(19.30h).

Laura Grau | Redacció

Begoña Pozanco i Oleguer Bohigas, durant l’acte de presentació del nou Sindicat de Llogaters i Llogateres fet al Cafè Colon de l’Ateneu Domingo Fins
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El seu referent d’actuació serà el Sindicat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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L’enllumenat del carrer Major serà substituït per 
llums leds, que permeten un major estalvi energètic
L’Ajuntament està canviant l’enllumenat públic del carrer Major per un sis-
tema de llums leds. Aquesta acció respon a una reivindicació històrica del 
teixit comercial i cultural, que reclamava més il·luminació i de tonalitats 
blanquinoses –la llum que hi havia fi ns ara era més aviat groguenca–, en 
aquest espai, un dels principals eixos viaris del municipi i on es concentra 
bona part de l’activitat comercial i cultural de la localitat. La substitució 
dels 106 punts de llum suposarà una inversió de 40.000 euros tot i que 
el consistori preveu a canvi un estalvi de 4.000 euros l’any en la despesa 
de consum elèctric. Aquesta acció forma part del programa impulsat per 
l’Ajuntament per tal d’aconseguir un major estalvi energètic. “Amb aquest 
canvi donem resposta a una llarga reivindicació del teixit comercial, soci-
al i cultural i de la ciutat; tot i baixar la potència, hi ha una major sensa-
ció d’il·luminació i contribuïm a l’estalvi des del punt de vista energètic 
i econòmic”, ha indicat el president de l’Àrea Territorial del consistori, Jordi 
Sánchez (ERC) | LG

Els fets van passar el 20 de gener 
quan els homes, veïns de Cerdan-
yola, van entrar al local, ubicat al 
barri de Mas Rampinyo, fent-se 
passar per agents de la Guàrdia 
Civil. Els presumptes atracadors 
duien armes de foc falses amb 
les quals van amenaçar el públic 
que hi havia a l’establiment i van 
ferir en una cella un membre de 
l’associació cannàbica. En sospi-
tar que els assaltants realment no 
eren policies, vàries persones es 
van llançar sobre un dels agressors 
i el van retenir mentre els altres 
dos fugien fi ns que van arribar els 
Mossos. La localització d’un vehicle 
que es va fer servir  per dur a terme 
l’acció va propiciar que, amb poste-
rioritat, fossin identifi cats els altres 
dos homes. El jutge ha decretat 
presó per a dos dels detinguts i lli-
bertat amb càrrecs per al tercer | LR

Tres detinguts per 
l’intent d’assalt a 
una associació de 
cànnabis del municipi

L’alcaldessa, Laura Campos, el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, 
i Ignacio Escudero, director general d’Aigües de Barcelona, van signar el 
23 de gener un conveni per implementar el sistema de telelectura a tots 
els comptadors del municipi, començant pels de l’Ajuntament, que permet 
mesurar de manera telemàtica el consum d’aigua. El conveni determina 
els edifi cis i espais de titularitat municipal i les zones on és més idònia la 
ubicació dels 32 equips de control que sufragarà l’empresa. “El desple-
gament de la telelectura contribuirà a situar Montcada i Reixac com a 
referent de ciutat intel·ligent”, va destacar Escudero, qui va anunciar que, 
en paral·lel i de forma progressiva, s’implementarà aquest sistema a les llars 
montcadenques en el termini de dos o tres anys. Sánchez va destacar que 
el nou sistema “permetrà saber en temps real si hi ha fuites d’aigua en 
equipaments municipals i, per tant, ens ajudarà a estalviar”. Per la seva 
banda, Campos va emmarcar aquestes mesures “en les polítiques de sos-
tenibilitat i estalvi energètic que estem impulsant des del govern i que, en 
l’àmbit del consum elèctric i el gas, ens va permetre reduir l’any passat la 
despesa en 100.000 euros” | LR

CONSUM D’AIGUA
La companyia Agbar implementarà un sistema 
de telelectura als equipaments municipals

El Grup de Medi Ambient-Eco-
logistes en Acció de Montcada 
exigeix a l’Ajuntament en un co-
municat que sancioni l’empresa 
Lafarge amb una multa i el tanca-
ment temporal de la seva activitat, 
atenent-se a l’informe de la Dipu-
tació de Barcelona del 2015 que 
recollia que la cimentera superava 
els límits de contaminació acústi-
ca marcats per la llei. El Grup de 
Medi Ambient considera “intole-
rable” que el govern municipal no 
hagi actuat encara contra Lafarge 
i valora positivament el nou con-
tenciós que l’AV de Can Sant Joan 
ha presentat contra l’empresa lo-
cal i la Generalitat per demanar 
que es compleixin les resolucions 
judicials dictades tant pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
com pel Tribunal Suprem, que 
anul·len l’autorització ambiental 
concedida pel govern autonòmic 
a l’empresa l’any 2010 | SA
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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 ca-
dena daurada. Telèfon: 646 734 755.

Limpieza a domicilio. Señora se 
ofrece 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

Tres alumnes del Màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han fet un treball amb 
propostes per recuperar la Torre Na Joana de Montcada, situada al 
polígon de la Ferreria i propietat de l’Ajuntament. L’estudi s’emmarca 
en el conveni de col·laboració entre aquesta universitat i el Consor-
ci de Turisme del Vallès Occidental –del qual forma part Montcada–, 
per localitzar edifi cis històrics degradats on l’alumnat pugui posar en 
pràctica els seus coneixements de restauració. Els autors del treball el 
van lliurar a l’Ajuntament el passat 29 de gener, a la Casa Duran de 
Sabadell, en un acte que va comptar amb la presència del president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC). “Hem d’aprofi tar aquest 
tipus de sinèrgies perquè generen oportunitats per posar en valor 
el patrimoni i dinamitzar el nostre territori”, va manifestar Sánchez, 
tot assegurant que el govern està treballant des de 2016 per frenar la 
degradació de la Torre Na Joana, també coneguda com la Torre Bom-
bita, per haver estat, a principi del segle XX, la residència d’un popular 
torero conegut amb aquest nom | LR

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
Estudiants de l’UPC fan propostes per rehabilitar 
la Torre Na Joana, ubicada al polígon de la Ferreria

El Grup de Medi 
Ambient exigeix al 
consistori el tancament 
temporal de Lafarge 

Marta Bacardit Sáez
21è aniversari

Hi ha persones que porten al món una llum tan gran 
que fins i tot quan han marxat, aquesta llum roman. 

Impossible oblidar-teUna cinquantena de persones 
van participar el 28 de gener a 
l’activitat “Control d’espècies 
exòtiques al Turó” organitzada 
per l’entitat ACER. La sortida va 
ser guiada per Montse López, 
biòloga i cap de projectes de 
l’entitat qui va donar a conèixer 
als assistents les plantes exòti-
ques que es troben al Turó i que 
perjudiquen la fl ora autòctona. 
Durant el recorregut, es va rea-
litzar una intervenció per elimi-
nar algunes d’aquestes espè-

Una cinquantena de 
persones participen 
a la visita de control 
d’espècies exòtiques 
feta per ACER al Turó

cies com ara el miraguà (Araujia 
sericifera) i el seder o mata de la 
seda (Gomphocarpus fruticosum).  
Aquesta activitat és la primera de 
l’any feta dins del cicle d’activitats 
programades al Turó, en el marc 

del conveni d’acord de custòdia 
signat amb el propietari dels te-
rrenys, l’empresa Lafarge, i amb el 
suport del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, atès que la muntan-
ya s’inclou en aquest espai | LR
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Montcada i Reixac ha guanyat un 
espai en l’àmbit de la participació 
i el civisme. Des del passat 15 de 
gener, el Casal de Gent Gran de 
Montcada, ubicat al parc Salva-
dor Allende, s’ha convertit en un 
Casal Cívic obert a tota la pobla-
ció. El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Ge-
neralitat aposta per aquesta nova 
concepció de l’equipament, que 
manté els serveis adreçats a la 
gent gran, amb l’objectiu de fo-
mentar les relacions intergeneraci-
onals i, alhora, donar suport a les 
iniciatives d’entitats i institucions 
que duguin a terme un treball a 
la comunitat, facilitant l’intercanvi 
de coneixements i recursos. 

“El nou model continua sent 
un espai confortable per a les 
persones grans, que els ha de 
servir per millorar la  qualitat 
de vida i la participació en la 
societat”, explica la responsable 
del Casal Cívic de Montcada, 
Carme Torras, qui ha animat el 
teixit associatiu del municipi a 

formar part de la vida del centre 
que, des de fa anys, compta amb 
la participació de l’Associació de 
Gent Gran Parc Salvador Allen-
de –que té la seva seu a l’equi-
pament– i les agrupacions Sar-
danista i de Puntaires de Terra 
Nostra. Les tres entitats valoren 
positivament el canvi en conside-
rar que és una oportunitat d’en-
riquiment mutu de gran valor. 
“Creiem que pot ser benefi ciós 
per a tota la ciutadania, ja que 
també podrà gaudir d’aquesta 
instal·lació pública”, ha comen-
tat Francisco  Martínez, de l’As-
sociació de Gent Gran Salvador 
Allende.

Canvis. El Casal ha fet algunes 
millores per donar resposta a 
la nova fi losofi a de centre i ha 
ampliat l’horari, que ara és de 
dilluns a divendres, de 9 a 21h, 
i diumenge, de 10 a 13.30h i de 
15.30 a 21h. El Casal Cívic dis-
posa de sales de reunions, des-
patxos i aules per fer activitats 
i d’una gran sala polivalent on 
es troba la cafeteria-menjador, 
que no tanca al migdia i manté 
els preus especials per a la gent 
gran. El programa d’activitats 
per a tota la població, que s’ha 
posat en marxa a principi de ge-
ner, ha tingut una bona resposta 
ciutadana, amb prop de 700 per-

sones inscrites, una xifra que no 
inclou els usuaris que participen 
a les activitats organitzades per 
les entitats, que també compten 
amb una elevada participació.
Des de l’Ajuntament, el canvi de 
model també es veu amb bons 
ulls. “És una bona notícia per al 
municipi perquè guanyem un 
espai per a l’ús de tota la ciuta-
dania”, ha comentat la presiden-
ta de l’Àrea Social, Mar Sempere 
(Círculo), qui també considera 
que serà molt benefi ciós per a les 
persones grans perquè fomentarà 
les relacions generacionals.

Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 11

GATS DE CARRER 
L’associació Advam, amb el suport de 
l’Ajuntament, s’encarrega del control de la 
trentena de colònies que hi ha al municipi

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

El nou model continua 
mantenint els serveis 
específi cs per a la gent 
gran usuària del centre

Les activitats que es poden fer al nou centre cívic, ubicat al parc Salvador Allende, estan a partir d’ara obertes a tota la població
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Una oferta d’activitats àmplia i variada 
El Casal Cívic de Montcada ofe-
reix una oferta d’activitats àmplia 
i variada. Hi ha propostes en els 
àmbits de la salut i el benestar, 
el creixement personal, les arts 
manuals i artístiques, les activi-
tats físiques, les arts escèniques 
i musicals, les noves tecnologies 
i el lleure, festes i tradicions. Les 
activitats que organitza la Direc-
ció General d’Acció Cívica i Co-
munitària de la Generalitat són 
gratuïtes i les que ofereixen les 
entitats tenen preus molt asse-

quibles. El material va a càrrec 
de les persones inscrites i les 
places són limitades. La reserva 
de places per al segon trimestre 
es farà el 15 de març i, entre les 
novetats, destaca la proposta per  
crear una coral de gòspel per a 
totes les edats. Les persones in-
teressades a rebre més informa-
ció sobre el Casal Cívic poden 
contactar a través del telèfon 
935 646 061 o presencialment a 
l’equipament, situat a la rambla 
dels Països Catalans, s/n | SA

MONTCADA NOVA

La Generalitat aposta per aquesta nova concepció de l’espai amb l’objectiu de fomentar les relacions intergeneracionals 

L’equipament de gent gran es converteix 
en un casal cívic obert a tota la població
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L’Ofi cina Municipal d’Informa-
ció a les Persones Consumido-
res (OMIC) ha posat en marxa 
una campanya informativa sobre 
l’adquisició o renovació de l’abo-
nament social de la factura de la 
llum. Es tracta d’un descompte 
fi xat pel Govern de l’Estat que es 
pot aplicar a les persones clientes 
d’una comercialitzadora d’electri-
citat –amb una potència contra-
ctada igual o inferior a 10 kw a 
l’habitatge habitual– que tinguin 
contractada la tarifa denominada 
Preu Voluntari al Petit Consu-
midor (PVPC). Els ajuts es do-
nen sempre i quan les persones 
sol·licitants compleixin amb una 
condició de vulnerabilitat, com 
ara ser pensionistes amb una 
pensió mínima vigent de la Segu-
retat Social, famílies nombroses o 
unitats familiars amb pocs recur-
sos econòmics.

Condicions. Les persones que 
vulguin acollir-se per primer cop 
a l’abonament o bé l’hagin de 
renovar han de presentar les sol-

licituds fi ns al 10 d’abril, a la seva 
companyia elèctrica contractada. 
En ambdós casos, s’ha de portar 
la mateixa documentació. Cal 
presentar el formulari de l’abo-
nament social complimentat per 
tota la unitat familiar, fotocòpia 
del DNI o NIE del titular del 
punt de subministrament i de 
tota la unitat familiar i certifi cat 
d’empadronament de tothom. 
En el cas de les famílies nombro-
ses, cal aportar-hi fotocòpia del 
títol acreditatiu. 
Per a pensionistes, és necessari 
presentar el certifi cat de la Segu-
retat Social que acrediti que tots 
els membres de la unitat familiar 
amb ingressos reben la pensió 
mínima per jubilació o incapaci-
tat permanent. També cal justifi -
car les circumstàncies especials, 
com tenir reconeguda una disca-
pacitat igual o superior al 33%, 
ser víctima de violència de gène-
re o víctima de terrorisme. 
En funció del grau de vulne-
rabilitat, les companyies apli-
quen, mitjançant l’abonament 
social, una bonifi cació que pot 

ser d’un 25%, 40% o 50%. Les 
condicions per les quals s’ator-
ga un descompte o un altre es 
poden consultar als portals web 
de les companyies elèctriques o 
bé adreçar-se a l’OMIC. Tota la 
documentació s’ha de lliurar a la 
companyia elèctrica contractada. 
En cas de dubte, es pot fer una 
consulta al personal de l’OMIC, 
que ha insistit molt en la impor-
tància de renovar els abonaments 
socials per poder seguir benefi ci-
ant-se dels descomptes a la factu-
ra de la llum. Si no es presenta de 
nou tota la documentació abans 
del 10 d’abril, a partir d’aquesta 
data l’abonament quedarà anul-
lat automàticament. A Montcada 
i Reixac, el servei d’atenció a les 
persones consumidores està si-
tuat a l’edifi ci de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, al número 6 
de l’avinguda de la Unitat. L’ho-
rari d’atenció al públic és dilluns, 
dimecres, dijous i divendres, de 9 
a 14h, i dimarts, de 10 a 13h, i de 
15 a 18 h. El telèfon de contacte 
és el 935 726 747 i el correu elec-
trònic, omic@montcada.org. 

FACTURA DE LA LLUM

Els abonaments socials es poden 
renovar o demanar fi ns al 10 d’abril 
L’OMIC ha iniciat una campanya per informar dels canvis de la nova normativa

Es poden benefi ciar dels abonaments les persones amb pocs recursos econòmics, les famílies nombroses i els pensionistes amb una prestació mínima

Sílvia Alquézar | Redacció

SG

‘Gira dona’ ofereix itinaris personalitzats per trobar feina

Nou projecte d’inserció 
laboral adreçat a dones

CREU ROJA

L’assemblea local de Creu Roja 
de Montcada, Cerdanyola i Ripo-
llet ha posat en marxa el projecte 
‘Gira dona’, que té per objectiu 
l’empoderament de les dones per 
aconseguir la seva inserció labo-
ral. La iniciativa ofereix itineraris 
personalitzats a dones aturades 
per millorar la seva ocupabili-
tat. El programa preveu atendre 
una setantena de dones i compta 
amb el fi nançament de la Funda-
ció Coca-Cola i de Creu Roja. 
‘Gira dona’ s’adreça a dones en 

situació d’atur amb baixa o nul-
la qualifi cació professional que 
no hagin tingut cap experiència 
laboral prèvia o hagin treballat 
en sectors afectats per la crisi 
econòmica. El projecte treballa la 
motivació i les habilitats socials, 
a més d’altres competències com 
l’expressió oral i escrita i l’alfabe-
tització digital. També s’ofereix a 
les participants la possibilitat de 
fer pràctiques a empreses. Les 
persones interessades es poden 
inscriure trucant al telèfon 93 
691 61 61.

Sílvia Alquézar | Redacció

El programa ‘Gira dona’ de Creu Roja s’adreça a dones que estan en situació d’atur
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Montcada i Reixac té una trente-
na de colònies de gats de carrer, 
amb una població que pot arribar 
als 250 animals. Són individus 
nascuts en llibertat, poc socia-
bles i que no tenen contacte amb 
l’humà. Des de fa set anys, exis-
teix una entitat –l’Associació de 
Voluntaris Animalistes de Mont-
cada (Advam)– que s’encarrega 
del control reproductiu, sanitari i 
alimentari dels grups per tal que 
no es produeixin problemes de 
salubritat que afectin les persones 
i els animals. El col·lectiu, amb 
prop d’una desena de voluntaris, 
compta amb el suport de l’Ajunta-
ment, que col·labora amb l’asso-
ciació amb aportacions econòmi-
ques i d’altres tipus d’ajuts com la 
cessió provisional de l’antic local 
de la Coordinadora de grups de 
rock, ubicat a Terra Nostra, per 
atendre els gats que s’estan recu-
perant d’algun problema de salut.
“El nostre principal objectiu és 

reduir el nombre d’exemplars 
al carrer amb l’esterilització 
dels animals. També donem en 
adopció els cadells i els indivi-
dus més sociables per tal que 
puguin portar una vida millor 
amb una família”, ha comentat 
la presidenta d’Advam, Elisabeth 
Osorio. L’entitat segueix el pro-
grama CES, reconegut a nivell 
internacional, que consisteix en 
la captura, esterilització i deixada 
en llibertat dels gats capturats a la 
via pública. 

Voluntariat. L’entitat també s’en-
carrega de desparasitar els ani-
mals i donar-los l’alimentació ade-
quada a base de pinso i algunes 
llaunes humides. “Tenim una 
xarxa de persones voluntàries 
que es fa càrrec de facilitar l’ali-
ment”, ha explicat la secretària 
d’Advam, Estefanía Azorín. Un 
dels objectius de la Regidoria de 
Salut aquest any és arribar a un 
conveni amb l’entitat per tal que 

els voluntaris disposin del carnet 
d’alimentadors que permeti iden-
tifi car les persones autoritzades, 
ja que la llei prohibeix donar 
de menjar als animals de carrer. 
“La tasca que fa Advam, de 
manera totalment altruista, és 
molt important”, ha manifestat 
la responsable del departament, 
Mar Sempere (Círculo), qui ha 
avançat que el consistori està es-
tudiant la possibilitat d’adjudicar 
a una empresa el servei d’esteri-
lització dels gats. “Ens agradaria 
que Advam seguís fent la gestió 
de l’alimentació i els espais del 
menjar”, ha expressat Sempere.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’associació Advam facilita l’aliment a les colònies de gats de carrer que existeixen al municipi, repartides entre els diferents barris
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Montcada té una població d’uns 250 animals en llibertat

L’entitat Advam vetlla pel 
control i el benestar de les 
colònies de gats de carrer 

PROTECTORA D’ANIMALS

Campanya de recollida d’aliments
L’associació Advam organitza el 3 
de febrer una campanya de recolli-
da d’aliments per als gats de carrer. 
Les persones voluntàries de l’enti-
tat recolliran les donacions –pinso, 
llaunes i sorra– al Centre Comercial 
El Punt de Mas Rampinyo, de 9 a 
21h. Advam disposa d’una pàgina 
a Facebook (Advam Montcada) a 
través de la qual també es poden 
fer donatius. “Tenim un grup de 
socis que cada mes fa una apor-
tació d’un euro, una petita gran 
ajuda que ens permet comprar 
aliments”, explica la presidenta 

d’Advam, Elisabeth Osorio, qui re-
corda que el control de les colònies 
és molt car perquè les esterilitza-
cions oscil·len al voltant dels 130 
euros. “Entre el menjar i l’atenció 
veterinària ens podem arribar a 
gastar uns 18.000 euros a l’any. 
Cal fer molta pedagogia perquè 
la gent no abandoni els gats a la 
via pública”, diu Osorio. El correu 
electrònic d’Advam és asociacio-
nadvam@gmail.com. Per a qual-
sevol problema relacionat amb les 
colònies de gats, la ciutadania pot 
contactar amb l’Ajuntament | SA



12 1a quinzena | Febrer 201812 Societat

El departament de Cooperació i 
Solidaritat de l’Ajuntament orga-
nitza el 15 de febrer a l’Auditori 
(19h) un cinefòrum amb la pro-
jecció del documental ‘Radiance 
of resistance’, del director Jesse 
Roberts, que narra la història de 
Janna Ayyad, de 9 anys, i Ahed 
Tamimi, de 14, que viuen sota 
l’ocupació militar a Nabi Saleh, 
a Palestina. El fi lm és una mirada 
íntima a les seves vides quotidia-
nes i posa de manifest la seva im-
portància com a nova generació 
de resistència no violenta a Pales-
tina. Ayyad va ser nomenada la 
periodista més jove del seu terri-
tori i Tamimi va guanyar el pre-
mi Handala Courage de Turquia 
quan tenia 13 anys. El passat mes 
de desembre, la noia –actualment 
té 16 anys– va ser detinguda per 
les forces d’ocupació israelianes, 
una detenció que ha provocat 
nombroses protestes internacio-
nals. El dia de la projecció hi ha 
prevista la presència de Manu Pi-
neda, representant d’Unadikum, 

una entitat en defensa dels drets 
del poble de Palestina i contra 
l’ocupació i l’apartheid d’Israel. 

Cicle Drets Humans. El departa-
ment municipal ha tancat amb 
èxit la primera edició d’aquesta 
nova iniciativa, que va fi nalitzar 
al mes de gener amb l’exposició 
‘Els murs d’Europa’, que s’ha po-
gut visitar a la Biblioteca Elisenda 
fi ns a l’1 de febrer, i una formació 
sobre el fenomen de la migració i 

el refugi de persones, que també 
va tenir lloc el dia 30 a l’equipa-
ment del Pla d’en Coll. El cicle, 
que va començar el passat mes de 
novembre, ha inclòs diverses pro-
postes com el tradicional concert 
de gòspel solidari, la celebració 
del Dia Internacional dels Drets 
dels Infants, un dinar afganès 
amb l’activista Nadia Ghulam, 
l’exposició fotogràfi ca ‘Los nadi-
es’,  i un concurs escolar de dibuix 
sobre els Drets Humans.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Cinefòrum sobre la lluita pacífi ca de 
les noves generacions palestines
L’Auditori Municipal projectarà el 15 de febrer el documental ‘Radiance of resistance’

Les ongs promotores de la mostra ‘Els murs d’Europa’ van fer una visita guiada durant la inauguració

Sílvia Alquézar | Redacció

Kariatydes organitza un 
taller sobre urbanisme 
feminista, el 9 de febrer

La formació anirà a càrrec de l’enti-
tat Feministes de Gràcia. Durant la 
sessió es debatrà sobre l’urbanisme 
dels pobles i ciutats a través dels 
ulls de dones i es plantejarà com es 
poden transformar els carrers des 
de la perspectiva feminista. El taller 
consistirà en un ruta per diferents 
indrets del municipi, que comença-
rà a les 18.30h a la plaça de l’Esglé-
sia. Kariatydes és una nova entitat 
feminista impulsada per vuit noies 
joves del municipi que es va pre-
sentar el passat novembre | SA  

L’Ajuntament s’ha sumat al pro-
grama pels Drets Humans des 
del món local ‘Tenim Drets, 
Teixim Llibertats’. Aquesta inici-
ativa, promoguda per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB), 
arriba a la seva segona edició i 
ja són 10 els municipis que hi 
participen. El projecte pretén que 
els ajuntaments esdevinguin una 
eina de promoció i consciència 
crítica envers les desigualtats i els 
confl ictes globals per a la trans-
formació social, així com ana-

litzar com des del món local es 
proposen estratègies per donar 
respostes a aquests reptes. “Ens 
sembla fonamental començar 
a treballar en xarxa amb altres 
poblacions veïnes”, ha dit la 
regidora de Ciutadania, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA). L’AMB 
ofereix als municipis la realitza-
ció de tallers. A Montcada se’n 
faran tres, a més d’una exposició 
itinerant i un acte central, previst 
el 23 d’abril coincidint amb la 
Fira del Llibre al carrer | SA

Montcada s’adhereix al programa 
‘Tenim Drets, Teixim Llibertats’

Montcada Ràdio va instal·lar el 24 de gener el seu estudi mòbil a 
l’escola El Viver de Can Sant Joan, on va impartir un taller de ràdio 
en el marc de les activitats que oferta la Regidoria d’Educació, 
Infància i Joventut als centres educatius del municipi. Els alumnes 
de tercer i quart van fer de locutors per un dia i van quedar capti-
vats per la màgia de la ràdio | SA

CAN SANT JOAN
Montcada Ràdio imparteix un taller de ràdio als 
alumnes de cicle mitjà de l’escola El Viver
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En el marc del Pla Educatiu 
d’Entorn, promogut per l’Ajunta-
ment i la Generalitat per millorar 
el rendiment acadèmic i la co-
hesió social, a mitjan de gener 
va començar a l’Espai Jove Can 
Tauler el taller d’estudi assistit 
adreçat a alumnes de primer 
d’ESO dels quatre instituts del 
municipi. L’objectiu del projecte 
és cobrir les necessitats dels es-
tudiants que presenten difi cul-
tats d’aprenentatge, oferint-los un espai de treball on aprenguin 
a organitzar i gestionar les tasques escolars amb metodologies 
innovadores. Les sessions es fan de dilluns a dijous i són gratuïtes 
per a les famílies | SA

En marxa el taller d’estudi assistit de primer d’ESO
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ESPAI CAN TAULER
Obertes les inscripcions al curs de monitor de lleure
L’Espai Jove Can Tauler acollirà un curs de monitors de lleure tots 
els caps de setmana del 24 de març al 28 d’abril. Les inscripcions 
ja són obertes i es poden fer a l’equipament municipal, situat al 
carrer Balmes, 16, o bé trucant al telèfon 93 564 17 41. El preu 
del curs és de 200 euros i l’impartirà la Fundació Josep Carol | SA

Després de l’estudi de diagnosi, en el qual van participar unes 200 
persones del municipi, el Pla Local ha iniciat la fase de disseny del 
pla estratègic per determinar les accions que s’han de dur a terme 
per assolir els objectius en relació a les drogodependències, les 
addiccions i les conductes de risc. L’Ajuntament aposta per obrir 
un nou procés participatiu, amb diverses sessions adreçades a 
tots els agents socials. Les reunions tindran lloc el 6, 13, 20 i 27 
de febrer a la Casa de la Vila, de 9.30 a 12h  | SA

DROGODEPENDÈNCIES
Nou procés participatiu del Pla Local de Prevenció
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Campanya de la Favmir
La lucha vecinal ha sido siempre  
ejemplar en los barrios que carecían 
de los servicios más básicos. Las AV 
siempre estuvieron encabezando las 
movilizaciones, como por ejemplo: 
las de enseñanza, sanidad, transpor-
tes públicos, equipamientos, etc.
Hoy la lucha ha cambiado en su for-
ma notablemente dado lo conseguido 
en estos primeros años. Las AV son 
entidades con derecho a opinar y a 
discutir en muchos temas de ámbito 
municipal, por lo tanto, es evidente 
que hay que contar con ellas.
En la actualidad venimos observando 
una bajada de la participación y afi lia-
ción por varios motivos, cuestión que 
empieza a ser preocupante porque los 
problemas siguen siendo importantes 
en cuanto a la gestión del ámbito lo-

cal, la comunidad, la Diputación, etc... 
Todos aprietan y a pagar, Juan Pobre. 
El objetivo de las AV no sólo es cumplir 
con el calendario lúdico-festivo, que 
también es importante ya que a través 
de éste se hace buena la convivencia 
vecinal. Desde la Favmir queremos 
aportar y ayudar la las AV federadas a 
difundir el espíritu de esta campaña: 
la lucha empieza en los barrios.  

Antonio Cera
 President de la Favmir

Montcada i Reixac 

Tancament de Lafarge
En relació a la notícia publicada en el 
passat número de La Veu sobre La-
farge, com a Grup de Medi Ambient-
Ecologistes en Acció considerem que 
cal actuar davant dels diversos infor-
mes que demostren que la cimente-

ra incompleix la normativa legal (per 
exemple, l’acústica) i, per aquest motiu, 
tornem a exigir a l’Ajuntament que la 
sancioni amb multa i tancament tempo-
ral pels mesuraments de soroll que va 
fer la Diputació al 2015 i que demostren 
l’incompliment greu dels límits legals. 
La Llei 16/2002 obliga a l’Ajuntament 
a sancionar les activitats que superin 
els límits acústics. El perjudici en la sa-
lut dels veïns/es i dels més vulnerables 
per la greu contaminació de l’aire i del 
soroll de la cimentera fa que sigui into-
lerable que el govern municipal encara 
no l’hagi sancionat pel soroll. Respecte 
a la presentació del contenciós contra 
Lafarge per part de l’AV de Can Sant 
Joan, considerem que és vàlid.

C. M.
Presidenta del Grup de M. A.

Can Sant Joan

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Empresa titànica
El resultat de l’auditoria urbanística que ha fet una empresa 
externa per encàrrec del govern municipal posa de relleu la 
magna empresa que té l’Ajuntament per endavant per posar 
ordre a un gran desgavell. Malgrat que moltes de les proble-
màtiques que s’han posat sobre la taula ja eren públiques i 
notòries, el fet d’enumerar-les i disseccionar-les una a una 
constaten la magnitud de la tragèdia. És cert que aquest és un 
municipi que, per la seva ubicació, extensió i orografi a i l’im-
pacte del pas de grans infraestructures és difícil de gestionar, 
però si a això sumem polítiques especulatives o males pràxis, 
com assenyala l’auditoria, la problemàtica s’agreuja fi ns arribar 
a extrems realment preocupants.
El govern ja té el que volia, una fotografi a de quina és la 
situació urbanística a la localitat. Ara li toca gestionar totes 
i cadascuna de les problemàtiques, una empresa realment ti-
tànica des del punt de vista polític, tècnic i econòmic que ha 
d’afrontar en un context gens favorable, en minoria i amb les 
arques hipotecades. Està clar que l’executiu no se’n sortirà 
tot sol i necessitarà el suport de la resta de grups municipals, 
d’altres administracions, dels tècnics del consistori i de la 
ciutadania. Aquest no és un problema de govern, és de ciutat.

La propera edició de ‘La Veu’ sortirà el 16 de febrer
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El mandat que ens ha tocat gestionar està força hipotecat per 
decisions prèvies i també per inactivitat del passat. Hi ha molts 
exemples per il·lustrar això, però posarem un parell. En primer 
lloc, les escoles bressol i el pagament de la Generalitat. Van deci-
dir des de la Generalitat reduir l’aportació als ajuntaments, diners 
que es van haver d’assumir des del municipi. Va haver-hi l’oportunitat de portar la decisió de la 
Generalitat als tribunals, per tal d’intentar recuperar els diners, però no es va fer. I no estem parlant 
d’una quantitat de diners petita, estem parlant d’aproximadament mig milió d’euros. Per una altra 
banda, tenim el resultat de l’auditoria urbanística, de la que no entrarem en profunditat, doncs s’ha 
donat prou informació a fons aquests dies. Però si voldríem destacar les conseqüències econòmi-
ques de les polítiques dels últims anys. El cas del qual ja estem patint les conseqüències són les 
expropiacions per ministeri de la llei. La gestió d’aquesta qüestió ens ha dut a haver d’assumir el 
pagament (de moment) de més de 24 milions d’euros, per una qüestió que es podia haver evitat 
perfectament amb una mica més d’atenció per part dels polítics de l’època. Cada any, aquest Ajun-
tament ha de fer front a 1,5 milions d’euros per aquest concepte, tenint un pressupost aproximat 
de 40 milions. Això vol dir que cada cop es fa més difícil confi gurar un pressupost sense afectar els 
serveis que dona l’Ajuntament, però és una factura que hem de pagar de males decisions (o no-
decisions) anteriors. La mala gestió no surt gratis, i l’actual govern ha de fer front a una situació que 
no ha provocat, que difi culta el dia a dia i condiciona l’elaboració de la política econòmica, posant 
en una situació límit l’elaboració del pressupost de cada any. Com tothom pot entendre, no és fàcil 
donar sortida a les reivindicacions veïnals, cobrir la despesa corrent de l’Ajuntament i realitzar in-
versions amb el pes d’un passat que estrangula les fi nances locals amb deutes que no han generat 
cap benefi ci a la ciutadania. L’Ajuntament es fi nança amb els diners de tots i totes, per tant, tots 
estem perdent diners de forma totalment improductiva. Aquest govern municipal està treballant de 
valent per un Ajuntament honest i transparent, que farà que tot això no es pugui tornar a repetir mai 
més. Tot i que tots i totes haurem d’assumir els deutes del passat, la gent de Montcada ha d’estar 
tranquil·la d’ara endavant, no permetrem que torni a passar.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Protegim els diners de la ciutadania

Óscar Gil

Tornem a començar el mes de febrer d’enguany sense proposta 
de pressupostos, altre cop. Sembla que el govern de la nostra 
ciutat, que tant critica endarreriments dels governs anteriors, es 
troba prou còmode incomplint compromisos, mentre dedica tots 
els seus esforços a no sabem què. Senyors i senyores del govern, 
per fer millores a la ciutat, aquestes s’han de treballar, fer els projectes, buscar el fi nançament i 
dur-les a terme, si és possible, dins del termini del mandat. És a dir, que per a la primavera de l’any 
vinent aquest govern hauria de ser capaç de presentar un seguit de fets duts a terme o, si més no, 
al menys una part de tots aquells que portaven a la seva campanya electoral i que van plasmar en 
el Pla d’actuació municipal 2015-2019 presentat, amb bombo i boato. Pla que, a hores d’ara, costa 
de trobar al web municipal. 
On són les accions de millora que plantejaven? Quines han dut a terme en aquests dos anys i mig? 
S’han adonat vostès què, en el moment que surti aquesta edició de La Veu, els hi queden poc més 
d’un any i quatre mesos per presentar-nos el balanç de la seva gestió? I ens trobem, un any més, 
que hauria de començar amb pressupostos aprovats, projectes enllestits, amb fi nanciació i subven-
cions compromeses i empenta per endegar-los, amb un govern que es troba donant voltes sempre 
al mateix discurs, cada vegada amb menys suports d’altres formacions pels seus incompliments, 
i en una actitud de veure-les venir que la ciutadania de Montcada no es mereix. Volem que surtin 
d’aquesta inacció que, d’una vegada per totes, es posin a treballar pels interessos del nostre muni-
cipi, cosa què fi ns al moment tornem a dir que no han fet. 
I pel que fa al comentari envers el contenciós del deute de les escoles bressol, recordem que es va 
presentar inicialment per sis ajuntaments al febrer de 2015, i després s’hi van afegir 30 més; d’altres 
s’han sumat posteriorment. Els hi recordem que des del juny de 2015 vostès també es podien 
haver afegit i no ho han fet. Assumeixin la seva part de responsabilitat. Ah!, per cert, també volem 
que facin públic ja l’estat d’execució del pressupost del darrer trimestre de 2017, perquè tothom 
pugui comprovar que, tot i tenir els recursos, no han arribat a acomplir ni el 50% de les inversions 
plantejades. D’això se’n diu no voler treballar per la millora de Montcada i Reixac.

Això sembla el dia de la marmota

M. Carmen Porro

Des de setembre fi ns a dia d’avui i ja portem més de 
100 dies, Montcada ha omplert els carrers i les pla-
ces de reivindicacions i lluites solidaries. Hem omplert 
els carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert 
els carrers de crits plens de sentiments per la llibertat 
de Jordi Cuixart, de Jordi Sànchez i dels  membres del 
govern legítim empresonats i de la resta del govern a 
l´exili. Crits de suport al nostre president escollit democràticament i legítim Carles Puigde-
mont.
Montcada en aquest sentit ha sigut un clar exemple de tolerància e indignació pels esde-
veniments que estem vivint.
Montcada diu no a l´aplicació del 155.
Montcada diu llibertat pels presos polítics.
Montcada diu no esteu sols.
Montcada diu ni un pas enrere.
Montcada diu visca la República Catalana.
Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat, això encara no s´ha acabat fi ns 
que estigueu a cases.
No oblidem!!

Montcada no oblida, 100 dies ja

Joan Carles Paredes

Estos últimos días en Montcada hemos visto como diferentes mo-
vimientos sociales reivindicativos salían a la calle o se ponían en 
boca de la ciudadanía para reclamar unas pensiones justas, una 
sanidad pública de calidad o unos precios de alquiler ajustados 
al nivel adquisitivo medio de la población. La marea pensionista 
ha convocado movilizaciones delante de los ayuntamientos cada 
lunes a las 12h para reclamar pensiones dignas y denunciar la 
ridícula subida de un 0,25% anunciada por el gobierno del PP. Otras agrupaciones como la Marea 
Blanca está organizando concentraciones regulares para defender la sanidad pública y evitar su 
desmantelamiento y privatización. El 23 de enero se manifestaron delante de los hospitales para 
protestar por las largas listas de espera (más de 160.000 personas en Cataluña están a la espera de 
ser operados) y exigir más profesionales que den una atención adecuada. En Montcada se seguirán 
convocando manifestaciones mensuales para exigir a la Generalitat que revierta los recortes que han 
llevado al cierre de las urgencias nocturnas  y de otros servicios que actualmente faltan y que son tan 
necesarios como las ambulancias, la pediatría o la ginecología. El nuevo Sindicat de llogaters i lloga-
teres, presentado el 31 de enero en Montcada, también está iniciando su camino en la lucha contra 
los precios abusivos del mercado inmobiliario privado que hace que más de la mitad de los ingresos 
de las familias catalanas vaya destinado al pago de la vivienda. Exigen una regularización del precio 
del alquiler y un aumento del parque público de alquiler social.
En defi nitiva, el espíritu reivindicativo del 15M sigue vivo y despierto en muchos colectivos contra las 
injusticias que nos imponen los gobiernos de derechas que velan más por los intereses económicos de 
las grandes empresas y las clases más pudientes que por los del ciudadano medio de a pie. Sin em-
bargo y a pesar de que son temas tan globales que afectan a la gran parte de la ciudadanía (la sanidad 
pública, las pensiones o el precio de la vivienda), apreciamos cómo gran parte de la población sigue 
sin salir a la calle a reivindicar sus derechos. Los gobiernos corruptos y abusivos nos quieren callados, 
sumisos y disgregados para seguir recortando nuestros derechos y, ante eso, sólo podemos hacer fren-
te luchando y saliendo a la calle a defender nuestros intereses. ¡Contra las injusticias, movilización! 

Movimientos ciudadanos por el cambio

Mas Sempere
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

El 31 de gener va ser presentada l’Auditoria Urbanística en 
Audiència Pública.Estem complint el compromís amb la ciu-
tadania de transparència, honestedat i rigor. Es tracta d’un 
treball ingent, professional i necessari, on s’analitzen les 
greus problemàtiques urbanístiques que tenim pendents de 
resoldre. El resultat és una eina útil, sobretot, per encarar el present i el futur. No podem ama-
gar els problemes sota l’estora, cal afrontar-los per durs que siguin. Totes les problemàtiques 
que estem gestionant tenen un origen concret. Venen de lluny i s’arrosseguen sense haver-se 
afrontat ni resolt. Són l’herència d’una època on coincidien les majories absolutes o absolutís-
simes amb els recursos d’altres administracions del mateix color polític, més el boom immobi-
liari, la bombolla especulativa, la prepotència, la manca d’ètica i la cobdícia dels responsables 
polítics. La hipoteca derivada de les expropiacions (24 milions d’euros) demostra que ens 
mentien quan deien que deixaven una ciutat sanejada i amb un endeutament baix.
I sí, genera frustració que aquests responsables polítics se’n vagin de “rositas” amb els greuges 
que ens han deixat. La nostra responsabilitat és depurar responsabilitats, però no som ni fi scals 
ni investigadors privats. La nostra obligació fonamental com a polítics és afrontar i solucionar 
les problemàtiques de la ciutadania i no generar-ne de noves.
Estem posant les bases perquè això no torni a passar. No n’hi ha prou en tenir una ètica d’ho-
nestedat i una voluntat de servei públic. Estem implementant els mecanismes de control i de 
transparència que facin que no es pugui tornar a viure un desgavell com el que estem patint. 
El primer pas és reconèixer la realitat. L’auditoria ens permet fer aquest primer pas.
Hem de mirar endavant. Hem de tenir confi ança. Ens en sortirem. Però hem de ser conscients 
d’on som i ser responsables. Tots: representants polítics,  treballadors de l’Ajuntament, admi-
nistracions supramunicipals i ciutadania.L’Auditoria Urbanística és un instrument necessari i 
útil per saber on som, quins deures tenim i com afrontar-los. És un exercici de rigor i transpa-
rència que ningú havia fet abans i que li convenia a aquest Ajuntament i a Montcada.

Auditoria urbanística

A día de hoy –2 de febrero–, amigos y amigas conciu-
dadanos, el equipo de gobierno ha sido incapaz ni tan 
siquiera de presentar a ningún partido político de nuestra 
ciudad ni un triste borrador de lo que podrían ser los pre-
supuestos de 2018 para Montcada i Reixac, lo leen bien, 
ni un triste borrador, absolutamente nada. No podrán como han hecho en otras ocasiones 
hablar de la herencia recibida, no podrán como han hecho en otras ocasiones hablar de 
que la oposición les bloquea los presupuestos, no podrán en defi nitiva echar la culpa a 
nadie, el equipo de gobierno es el único responsable de que nuestra ciudad no tenga unos 
presupuestos, de que no se puedan hacer nuevas inversiones, ellos y sólo ellos son los úni-
cos responsables de la paralización que sufre Montcada i Reixac. Las excusas del pasado 
y de echar la culpa a la oposición, ya no cuelan más.
Mucho me temo que la ciudad estará como mínimo hasta abril sin presupuestos, y hablo 
como mínimo. La dejadez del actual equipo de gobierno es ya palpable y notoria, sus 
incumplimientos son ya conocidos por toda la ciudadanía, todos los barrios de la ciudad 
están sufriendo su manera de gobernar, muy buenas palabras por delante y nula actuación 
a la hora de ejecutar cualquier decisión.
Otro ejemplo es la vergonzosa dejadez de los partidos que están en el gobierno en relación 
a la limpieza de la ciudad. A día de hoy, todavía podemos ver carteles de la propaganda 
electoral de las elecciones del 21 de diciembre. Los que se llenaban la boca de tener 
muchos apoderados, parece que todos han huido cuando hay que retirar la propaganda 
electoral, es probable que los podamos ver por Estremera, donde su líder pasa los días por 
querer saltarse la ley y romper España. No quería acabar este escrito sin agradecer a los 
ciudadanos de Montcada i Reixac que el pasado 21 de diciembre hicieron a Cs el partido 
más votado en nuestra ciudad, un hecho histórico que nos llena de ilusión, pero sobre todo 
nos da fuerzas para seguir trabajando por ustedes. Es un honor y una responsabilidad ante 
la cual esperamos estar a la altura. Muchas gracias.

Sin noticias de los pressupuestos

David Gerbolés

En unos momentos en que los políticos catalanes indepen-
dentistas no hacen más que el ridículo en modo de esper-
pento, circo, farsa en defi nitiva…, creo que es bueno poner 
algo de sentido común y volver a lo importante y a lo que 
realmente preocupa y afecta a la gente. Y me quiero referir 
al tan ansiado proyecto de soterramiento de las vías del tren 
en nuestra ciudad. Con un gobierno español del Partido Popular esta obra fi nalmente está 
en marcha. Hay avances evidentes en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Ministerio de Fomento y ADIF para el desarrollo de estas actuaciones. Ya se ha adjudicado 
la redacción del estudio informativo y de los proyectos básico y constructivo, con un plazo 
de ejecución de 21 meses. Con ello se pretende iniciar las obras a principios de 2020 con 
un plazo de ejecución de 38 meses y un coste estimado de 300 millones de euros. Creo que 
es de justicia reconocer qué gobierno y de qué color hará realidad fi nalmente esta reivindi-
cación de Montcada i Reixac. Algunos se dedicaron a fi rmar papeles para nada, brindar con 
cava y hacerse fotos, todo ello para nada, y otros nos hemos dedicado a trabajar para conse-
guir llevar a cabo este soterramiento tan necesario de la línea R2. Asimismo, ADIF también 
invertirá en los próximos meses cerca de 1 millón de euros en diferentes mejoras en los pa-
sos a nivel y en mejorar las vallas de protección de las vías. Todo ello debe ir acompañado de 
un buen comportamiento y civismo por parte de los ciudadanos porque de nada sirve gastar 
estas cantidades de dinero en mejoras si, por otro lado, vemos continuamente cómo algunas 
personas deciden saltarse las vallas o no respetar los tiempos en que las barreras están baja-
das porque el paso del tren es inminente. Creo que debe aumentar la concienciación de las 
personas sobre el enorme riesgo que ello comporta y hubiéramos evitado alguna desgracia. 
Dicho esto, celebramos el compromiso, la seriedad y la responsabilidad del gobierno español 
con Montcada i Reixac.

Procés 0 – Soterramiento 1

Eva García

La dissidència no és delicte

Jordi Sánchez

Josep Galván

Fa anys que veiem com qualsevol manifestació per reivindi-
car allò que la gent creu just pot convertir-se en un fet il·legal 
i delictiu. Només cal que s’imputi fi nalitat il·lícita i aquestes 
mostres de poder popular es converteixen en prohibides. La 
repressió del poder cap a qui lluita per millorar el món no 
s’atura mai. Defensar uns ideals o els nostres drets mitjan-
çant actes legítims i legals pot acabar amb penes de presó. El poder repressiu no contempla 
el diàleg, l’entesa ni que es reclami a favor dels drets fonamentals en aquest anomenat ‘Estat 
democràtic’. Aquests dies vivim les detencions dels imputats dins del macrosumari ‘Som 27 i 
més’. Detencions amb ordres de recerca conegudes abans pels mitjans de comunicació que 
pels propis implicats. Es demanen més de 300 anys de presó i 378.000 euros en multes a 
25 estudiants, un professor i una persona del PAS per una tancada al Rectorat de la UAB. El 
17 d’abril del 2013 uns 300 estudiants van tancar-se per exigir que s’apliquessin les mocions 
aprovades al claustre del 21 i 22 de març. Es reclamaven, entre altres, la compensació de 
l’augment de les taxes del 66% i un títol de transport públic especial pels estudiants (T-UAB). 
Aquest tancament va durar un mes. Van fer manifestacions, rodes de premsa... Però en cap 
cas van fer ús de la violència. Mesos després, i per primera vegada a la història, l’equip de 
govern d’una universitat va denunciar per via penal la gent que va portar a terme una protesta. 
Lamentablement, el nou equip no ha retirat la demanda, només l’ha rebaixat per responsabilitat 
civil, tot fent cas omís a la moció aprovada al claustre de l’UAB del 15 de desembre del 2016, 
on es demanava l’absolució dels 27. Estan criminalitzant l’exercici dels nostres drets fonamen-
tals, com els de vaga, manifestació, el dret a una educació pública de qualitat... volen un poble 
callat, que no gosi aixecar el cap. Avui són ells, és en Josep, veí de Montcada, demà pot ser un 
company de feina, o algun familiar, o tu... Si restem quietes i no demostrem que també som 27 
i més, esclafaran els nostres drets. Només amb la força de la gent i la nostra solidaritat podem 
fer front a la repressió. La nostra societat és a les mans d’aquells qui ara estudien medicina, 
magisteri, periodisme... Perquè sense present, no hi ha futur. Totes som 27 i més.
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3 l dissabte
Teatre familiar. ‘Contes d’aigua’, amb 

Aura Didàctica. Hora: 11h. Lloc: Casa 

de les Aigües. 

4 l diumenge
Sortida. Caminada a Sant Pere de Rei-

xac, dintre del cicle Montcada Camina. 

Hora: 9h. Punt de sortida: Davant del 

pavelló Miquel Poblet.

Visita. Museu de la Música i exposició 

sobre Enric Granados. Hora: 11h. Orga-

nitza: Fundació Cultural Montcada.

Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 

Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 

Municipal (inscripcions a museumuni-

cipal@montcada.org).

6 l dimarts
Taller. ‘Fes la teva màscara de Carnaval’. 

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 

Joan (per a nens de 4 a 9 anys)

Taller. Manualitats de Carnaval. Hora: 

18h. Lloc: Biblioteca Elisenda (per a 

nens a partir de 3 anys).

8 l dijous
Carnaval. Cercavila amb el grup Xip Xap 
i arribada del Rei Carnestoltes i el seu 
seguici. Hora: 16.30h. Lloc: Plaça de 
l’Església (veure pàgina 17).

Carnaval. Festa ‘Per Carnaval, tot s’hi 
val’, amb el grup Els Farsants. Hora: 
18h. Lloc: Plaça de l’Església.

9 l divendres
Taller. ‘Com pot el feminisme transfor-
mar els nostres carrers?’. Hora: 18.30h. 
Lloc: Plaça de l’Església. Organitza: As-
sociació Kariatydes.

10 l dissabte
Carnaval. Gran Rua 2018. Hora: 17h. 
Punt de sortida: c. Bifurcació (veure 
pàgina 17).

11 l diumenge
Visita. ‘Homenatge a Joan Maragall’.  
Lloc: Plaça de la Bonanova (Barcelona) 
Hora: 11h. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

Carnaval. Ball infantil amb la companyia 

La Belluga. Hora: 12.30h. Lloc: Plaça 
de l’Església.

Festa. Carnaval de la gent gran. Hora: 
17.30h. Lloc: Casal de la Mina.

12 l dilluns
Inauguració. Exposició ‘L’esperan-
ça també juga’, de Siro López. Hora: 
17.30h. Lloc: Escola Fedac Montcada.

13 l dimarts
Festa. Carnaval a la Ribera, amb tallers 
infantils i cercavila. Hora: 17.30h. 

14 l dimecres
Festa. Comiat del Carnestoltes amb el 
grup Pepsicolen. Hora: 17h. Lloc: Plaça 
de l’Església. 

15 l dijous
Cinema. ‘Radiance of Resistance’, do-
cumental sobre dues activistes palesti-
nes. Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal.

Teatre. Monòleg de Sebas El Rayo. 
Hora: 21h. Lloc: Bar Montcata Vins. 
Preu: 7 euros.

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

2 3 4

9 10 116 7 85
El Punt Recasens RecasensC.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

J.Relat

Rivas  Duran J.VilaJ.Relat

14 1615

Rivas Rivas

17 18

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

12 13
C.Pardo M.Guix M.Guix

15 DE FEBRER
AUDITORI MUNICIPAL, 19H

‘RADIANCE OF RESISTANCE’Agenda

febrer

fa
rm

à
c

ie
s

Passi del documental i xerrada amb 
Manu Pineda, de l’associació Unadikum

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

PINTURA
PAISAJES Y CALLES 
Fernando Barea

Fins al 10 de febrer

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

EXPOSICIÓ
NATURA COMPARTIDA
Alicia Gallego i Casiano León
Fins al 25 de febrer

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

EXPOSICIÓ
PINTURA 
Antonia Fernández
Fins al 2 de març
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RAP AMB NOM DE DONA
Irina Casado debuta amb el grup Purple High 
després de passar pel Taller de Músics  

Montcada viurà una nova edició 
de la Rua de Carnaval el 10 de 
febrer, amb la participació d’un 
total de 18 comparses, que re-
uniran prop de 1.500 persones 
disfressades. Enguany debuten a 
la desfi lada tres de nova creació: 
la de l’AV Font Pudenta i Mun-
tanyeta, la de l’escola de dansa 
Daleqvoy i la del grup ‘A mi no 
me aplaudas’, formada per veïns 
de Can Sant Joan. Les compar-
ses que superen el centenar de 
participants són les de l’AMPA 
La Salle (165), seguida de la de 
l’AMPA Reixac, amb (115) i la 
de l’Associació Cultura i de Lleu-
re la Gralla (108). Un any més, 
encapçalarà la Rua el grup de 
percussió i dansa Brincadeira, 
darrera del qual s’hi poden afegir 
les persones disfressades que no 
formin part de cap grup. 

Recorregut. La Rua sortirà a les 
17h del carrer Bifurcació  i se-
guirà el mateix recorregut que 
l’anterior edició, fi nalitzant al 
sambòdrom a l’aire lliure estre-
nat l’any passat, que va tenir 
bona acceptació entre el públic 

i les comparses participants. La 
instal·lació del sistema de grades 
davant del pavelló Miquel Poblet 
permet que 700 persones assegu-
des i mig miler dempeus puguin 
seguir l’exhibició de les coreogra-
fi es al fi nal de la Rua. 

Novetats. L’arribada del rei Car-
nestoltes, el 8 de febrer, presenta 
alguns canvis respecte les ante-
riors edicions. La cita serà a les 
16.30h a la plaça de l’Església, 
on la companyia Xip Xap inicia-
rà la cercavila ‘Transhumància’ 
fi ns al carrer Bogatell, on rebrà 
Sa Majestat i el seu sèquit –in-
terpretats per actors de l’Aula de 
Teatre de Montcada i Reixac–, 
que arribaran amb tren a l’esta-
ció de Montcada-Manresa. La 
cercavila retornarà al punt d’ori-
gen, on continuarà la festa amb la 
companyia Farsants i la guerra de 
confetti. El programa de carnaval 
continuarà el diumenge 11 de fe-
brer amb el ball infantil a la plaça 
de l’Església (12.30h), amenitzat 
pel grup La Belluga. El comiat del 
Carnestoltes tindrà lloc el 14 de 
febrer amb el grup Pepsicolen,  al 
mateix escenari. Durant la festa 
es lliuraran els premis del concurs 
de sardines carnavaleres i el de 
disfressa de vidu i vídua (veure 
requadre). Les millors imatges del 
programa de Carnaval s’exposa-
ran a la Casa de la Vila, del 15 de 
febrer al 3 de març. 

Laura Grau | Redacció

Un total de 18 comparses participaran a la 
Rua i s’exhibiran al Sambòdrom exterior
L’AV Font Pudenta, l’escola de dansa Daleqvoy i el grup ‘A mi no me aplaudas’, de Can Sant Joan, debuten a la desfi lada

CARNAVAL 2018

La comparsa de l’Associació Cultural Endansa va lluir l’any passat la disfressa ‘Amazonian Phoenix’, inspirada en les acolorides aus de l’Amazònia
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La Regidoria de Cultura i Patrimoni ha convocat 
un nou concurs de disfresses de vidus i vídues 
en el marc de la festa de comiat del Carnestoltes 
(el 14 de febrer, a la plaça de l’Església). La Vella 
Quaresma i el seu seguici seran els encarregats 
de triar “les més respectuoses i les més esbojar-
rades”. Els que vulguin participar s’han d’apun-
tar el mateix dia quan arribin a la festa, durant la 
qual també s’emetrà el veredicte del concurs de 
sardines fabricades amb material reciclat. El 13 
de febrer és l’últim dia per lliurar les creacions a 
l’Auditori o a la Casa de la Vila | LG

> Nou concurs de disfressesEl Rei Carnestoltes 
arribarà el 8 de febrer 
amb la cercavila del 
grup Xip Xap
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Purple High és el títol del primer 
projecte professional que ha publi-
cat la jove montcadenca Irina Ca-
sado  arran del seu pas per l’escola 
Taller de Músics de Barcelona, on 
ha rebut formació, ha enregistrat 
una maqueta amb tres temes 
composats per ella i ha gravat el 
seu primer videoclip. Tot això ha 
estat possible gràcies a una beca 
de Cabal Musical, un programa 
que impulsen l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci del Besòs 
i amb el qual va col·laborar l’Ajun-
tament de Montcada l’any passat. 
“A més de la part creativa, ens 
hem format sobre altres aspec-
tes de la indústria musical, com 
l’autogestió i la promoció per les 
xarxes socials”, ha destacat Ca-
sado, que ha tingut com a forma-
dor en aquesta matèria el músic 
Rubén Sierra, de La Pegatina. 

Rap crític. Marc Ayza, el seu men-
tor, ha sabut treure el màxim par-
tit del talent de la jove, que compo-
sa i interpreta temes de rap –amb 
lletres crítiques i desenfadades–, i 

toca el saxo. En la recerca d’una 
sonoritat més rica, l’acompanyen 
a Purple High un baix ( Joseph 
Harris); un teclista (Bico G.) i un 
bateria (Saulman). El grup ja ha 
debutat als escenaris –el 17 de de-
sembre, al Boulevard de Montca-
da– i viat ja el 3 de febrer a Madrid 
per actuar a la sala Rock Palace. 
Casado, que publicarà propera-

ment material en solitari com a 
Lil Russia –el seu nom artístic–, es 
mostra il·lusionada, però lamenta 
no poder dedicar-se plenament a 
la música. “Vivim en un sistema 
on has de dedicar 40 hores set-
manals a una feina a canvi de 
diners per poder sobreviure”, 
diu la jove, una opinió que inclou 
a la cançó ‘Siempre working’.

MÚSICA

Laura Grau | Redacció

Irina Casado estrena nou projecte 
musical amb el grup Purple High
La jove va guanyar una beca per formar-se a l’escola Taller de Músics de Barcelona
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Irina Casado, amb dos dels components de Purple High, en una imatge promocional del grup

Fins al 25 de febrer es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’exposi-
ció  ‘Natura compartida’, d’Alicia 
Gallego i Casiano León. Els dos 
artistes, d’origen argentí, home-
natgen la natura mitjançant dues 
disciplines artístiques: la pintura 
i la xilografi a. Vells coneguts de 
l’Escola de Belles Arts de Buenos 
Aires, León i Gallego es van re-
trobar ara fa uns anys i van de-
cidir exposar de forma conjunta 
en adonar-se que existia un punt 
de connexió entre les seves obres: 
la natura i la bellesa de la seva 
formes.

Harmonia. Tot i que León opta 
per la pintura i Gallego per la xi-
lografi a –tècnica de gravat a par-
tir de planxes de fusta– també els 
uneix l’atracció per la corba i el 
grafi sme, de manera que les obres 
d’ambdós artistes col·locades 
l’una al costat de l’altra, resulten 
totalment harmòniques. “A pe-
sar que cadascú treballa al seu 
estudi, ell a Buenos Aires i jo 

a Barcelona, quan reu nim les 
nostres obres, veiem que encai-
xen perfectament”, va explicar a 
la inauguració Gallego. L’artista 
argentina sempre fa un disseny 
previ a petita escala abans de co-
mençar a treballar la fusta, on ha 
de tenir en compte que el dibuix 
que resulti de l’estampació sobre 
el paper quedarà invertit. “Men-
tre la pintura és molt més direc-
te, el que m’agrada del gravat 
és que no veus com quedarà 

fi ns al fi nal del procés i, sovint, 
et sorprèn”, va explicar l’autora, 
que va començar a exposar als 
anys noranta, i que actualment 
dona classes de gravat a l’Escola 
d’Art Superior de Disseny Llotja 
de Barcelona. La gravadora ja va 
visitar l’Auditori Municipal l’any 
2012 amb una col·lectiva titulada 
‘Empremtes de dones’. La seva 
obra ha viatjat  a diferents ciutats 
del Canadà, Argentina, Espanya 
i Itàlia.

Laura Grau | Montcada

EXPOSICIÓ

Gallego i León homenatgen la natura 
i la bellesa de les seves formes
‘Natura compartida’, formada per gravats sobre paper i pintures, es pot visitar a l’Auditori

Alicia Gallego i la regidora Montse Ribera (ERC), durant la inauguració de la mostra, a l’Auditori
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TEATRE MUNICIPAL
Cancel·lat l’espectacle de la soprano María Bayo

Per decisió de la productora 
Annexa, la soprano María Bayo 
ha suspès la residència artística 
que tenia previst realitzar al fe-
brer al Teatre Municipal i l’obra 
de teatre ‘Masterclass’, progra-
mada per al dia 25. La Regidoria 
de Cultura i Patrimoni ha dema-
nat disculpes per la cancel·lació, 
tot i que els motius són aliens a 
l’Ajuntament. A les persones 
que hagin adquirit l’entrada per 
Internet li serà retornat l’import 
directament al seu compte corrent. Els qui les han comprades per 
mitjà de l’abonament o a la taquilla de l’Auditori, cal que acudeixin 
a l’equipament perquè els hi retornin l’import en metàl·lic | LR

TRADICIONS
Els Gegants estrenen un remolc per als desplaçaments

PINTURA
Antonia Fernández exposa a l’Espai Cultural Kursaal

Antonia Fernández, veïna de Pla d’en Coll, debuta al Kursaal amb 
la seva primera exposició. Afi cionada a la pintura des de jove, s’ha 
format als cursos municipals i a l’Escola d’art La Taca. Actualment 
fa classes al Casal de Gent Gran Casa de la Mina amb l’artista 
Eva Sereno. Li agrada pintar retrats, paisatges i natures mortes. 
“És una activitat que m’omple molt i que m’obliga a aprendre 
constantment”, va dir durant la inauguració, feta el 30 de gener, 
amb  la presència de la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA) | LG

CASA DE LES AIGÜES
Nova sessió dels ‘Contes d’aigua’, el dia 3 de febrer

La Colla Mitjana dels Gegants 
i Capgrossos de Montcada 
i Reixac va estrenar el 21 
de gener el nou remolc per 
transportar els seus personat-
ges, coincidint amb la seva 
participació a la Festa Major 
d’Hivern de Mollet del Vallès. 
El cap de colla, Josep Mar-
tínez, ha donat les gràcies a 
l’Ajuntament i a la Diputació 
de Barcelona –que han apor-
tat una subvenció– i, molt 
especialment, als habitants 
de Montcada per la seva col-
laboració, “comprant butlle-
tes de loteria, llibres i roses 
per Sant Jordi i consumint a la nostra carpa de l’Espai Poblet per 
Festa Major”, ha dit. L’entitat ha necessitat tres anys per reunir els 
diners per sufragar el remolc, element que facilitarà els desplaça-
ment a d’altres municipis. Enguany, la colla es planteja ampliar els 
seus gegants amb un gegantó que puguin portar els membres més 
joves del grup | LG

La Casa de les Aigües acollirà el 3 de febrer una nova sessió de 
contacontes d’educació ambiental amb el títol ‘Contes d’Aigua’, a 
càrrec d’actors d’Aura Didàctica. L’activitat s’emmarca en el 12è 
cicle d’Activitats de Parcs, Platges i Jardins de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. La sessió començarà a les 11h i l’entrada és gratuï-
ta, però cal reservar plaça al telèfon 932 562 220 o activmuseuci-
encies@bcn.cat. El Museu Municipal, per la seva banda, organitza 
la primera visita teatralitzada de l’any a la Casa de les Aigües ‘A 
tota màquina!’ el 25 de febrer (12h). Cal fer la inscripció al correu 
museumunicipal@montcada.org | LR
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Una de les imatges que formen part de la mostra ‘L’esperança també juga’, de Siro López

Criatures jugant en un camp de 
refugiats sahrauís (Algèria); una 
pilota feta amb bosses d’escom-
braries a Kinshasa (República 
del Congo); nens que juguen 
amb estels fabricats per ells a 
Chinchero (Perú) i uns altres que 
toquen una guitarra feta amb 
trossos de fusta a Raxruha (Gua-
temala) són algunes de les imat-
ge que integren la mostra ‘L’es-
perança també juga’, de l’artista 
Siro López, que es podrà veure 
a l’escola Fedac Montcada entre 
el 12 i el 18 de febrer. L’exposició 
recull una vintena d’instantànies 
de nens i nenes d’arreu del món 
que retraten la seva capacitat de 
riure, crear i jugar, tot i trobar-se 

en condicions adverses. El centre 
ha convidat la resta d’escoles del 
municipi a visitar la mostra, que 
també s’obrirà al públic general 
de dilluns a divendres, a partir 
de les 17h. La inauguració tindrà 
lloc el dia 12, a les 17.30h.

Homenatge. La mostra, de ca-
ràcter itinerant, s’emmarca en 
l’acord de col·laboració entre 
Siro López, que també és teòleg i 
formador, i la Fundació d’Escoles 
Fedac. L’artista fa un petit home-
natge “a la valentia d’aquests 
infants, la seva crea tivitat i 
la seva capacitat per alimen-
tar l’esperança d’un món més 
just”, va dir l’autor en una de les 
presentacions.

Laura Grau | Redacció

‘L’esperança també juga’ 
retrata infants jugant en 
situacions adverses
L’escola Fedac Montcada acollirà la mostra de Siro López

L’11a Montcada a Escena va 
atraure un total de 2.080 espec-
tadors, xifra menor que en les 
anteriors edicions, a causa de la 
suspensió per diferents motius 
de tres de les nou obres progra-
mades inicialment, fet que no 
havia passat mai en una mateixa 
edició. “Tot i així, els muntatges 
presentats han assolit un gran 
nivell i es fa palesa la superació 
i evolució dels grups any rere 
any”, ha dit la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni, Mónica Martí-
nez (ICV-EUiA), qui considera 

que “cal millorar la calendarit-
zació per evitar que alguns es-
pectacles quedin aïllats amb el 
període nadalenc pel mig”.

Diversitat. La mostra ha ofert una 
gran diversitat de propostes, des 
de refl exions de caire polític i fi -
losòfi c, com ‘La paz perpetua’, de 
Dèria Teatre, i ‘Revolta de brui-
xes’, de Teatroia’t, fi ns a tragèdies 
com ‘Yerma’, de Tea345; comèdia 
de l’art, amb ‘Il grande Canovac-
cio’, de la Jove Finestra Estràbica 
–que va debutar a la mostra–, i 
les comèdies, ‘Wanted’, del grup 

Sayuc, i ‘Somni’, de l’Aula de Tea-
tre, que va cloure el programa. 
Basat en ‘Somni d’una nit d’estiu’, 
de Shakespeare, l’espectacle  con-
junt va tenir molt bona acollida 
en les dues funcions representa-
des al Teatre Municipal els dies 
21 i 22 de gener. El director, Cli-
ment Sensada, va apostar per una 
escenografi a efectista i escenes di-
nàmiques per explicar una diver-
tida història d’embolics. L’obra 
va comptar amb una trentena 
d’actors, que van dedicar les dues 
representacions al desaparegut 
actor Andrés Bergel.

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció

L’onzena mostra de grups locals 
atrau més de dos mil espectadors
L’espectacle conju nt de l’Aula de Teatre, ‘Somni’, va posar punt fi nal al programa
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Una de les escenes més vistoses de l’obra ‘Somni’, que es va representar els dies 21 i 22 de gener al Teatre Municipal amb bona afl uència de públic

FOTOGRAFIA
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KORFBAL
El sènior B del CK Montcada segueix el 
camí de l’A i també jugarà la fi nal de la 
Copa Catalana de la seva categoria

EXCURSIONISME

S’han dissenyat un total d’11 excursions que es faran el primer diumenge de cada mes amb sortida des del pavelló Miquel Poblet 

Montcada Camina 2018 proposa un nou cicle 
de sortides per conèixer l’entorn natural

El centre excursionista El Cim, el 
Centre Espeleològic Alpí Vallesà 
(CEAV) i el Centre Excursionista 
de Can Cuiàs (CECC) impulsen, 
amb la col·laboració de l’IME, 
la segona edició d’aquest cicle de 
sortides que es faran el primer diu-
menge de cada mes. El Montcada 
Camina 2018 es va presentar el 24 
de gener a la Casa de la Vila amb 
la presència del regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), i de 
tres representants de les entitats or-
ganitzadores: Gaietà ‘Tanet’ Sarrà, 
del Cim; Josep Díaz, del CEEC, i 
Francisco García, del CEAV. “Do-
nem continuïtat a un projecte 
que vam començar amb moltes 
ganes i consens, per gaudir de 
l’esport i de l’entorn natural del 
municipi”, va explicar Serratosa. 

Fer grup. L’edil va agrair l’esforç 
dels tres centres a l’hora de po-
sar-se d’acord per organitzar el 
cicle i també va destacar que els 
itineraris s’han dissenyat perquè 
siguin aptes per a totes les edats i 
condicions físiques. D’altra banda, 
Serratosa va dir que enguany, l’or-
ganització s’ha fi xat com a objectiu 
constituir un grup de persones que 
de forma regular assisteixi a les 
sortides, ja que “a les primeres 
excursions de l’any passat hi va 
haver força gent, però després 
de l’estiu la participació va ser 
més baixa”.

La primera excursió, de les 11 que 
es proposaran durant tot l’any, es 
farà el 4 de febrer amb destinació 
a Sant Pere de Reixac i les sortides 
es continuaran fent, a partir de les 
9h, des del pavelló Miquel Poblet 
(camí de la Font Freda, 3). Les 
inscripcions s’han de fer prèvia-
ment a la seu de l’IME (Tarrago-
na, 32), per telèfon (935 650 999) 
o al correu electrònic ime@montca-
da.org. També es podran fer mitja 
hora abans de l’inici de l’excur-
sió en el mateix punt de sortida. 
“Enguany serem més estrictes 
amb la puntualitat, per tal de 
fer les sortides en el termini que 
ens marquem prèviament”, va 
dir Díaz. “Tots els recorreguts 
tenen aproximadament uns 12 
quilòmetres, per tal que siguin 
assequibles a tothom”, va afegir  
García. ‘Tanet’ Sarrà va aprofi tar 
l’acte per “agrair a totes les per-
sones que han participat a les 
excursions, així com a les que 
col·laboren amb l’organització 
d’una manera altruista”.

Novetats. Respecte l’any passat, 
s’han modifi cat alguns recorre-
guts i s’han introduït tres noves 
excursions amb destinació al Cas-
tell de Torre Baró –6 de maig–, 
a l’ermita de Sant Cebrià de 
Cabanyes, a Sant Fost de Camp-
sentelles –1 de juliol– i a la Font 
Moguera, a Barcelona, –2 de se-
tembre.  

Rafa Jiménez | Montcada

D’esquerra a dreta, Francisco García (CEAV), Salvador Serratosa, regidor d’Esports, Gaietà Sarrà (El Cim) i Josep Díaz (CECC) 

CALENDARI

MONTCADA CAMINA 2018

4 de febrer 
Sant Pere de Reixac
Km: 12
Desnivell/alçada: 238/230
4 de març 
Turó de Montcada
Km: 10
Desnivell/alçada: 216/211
1 d’abril 
Serra de Collserola
Km: 16
Desnivell/alçada: 187/150

6 de maig 
Castell de Torre del Baró
Km: 18
Desnivell/alçada: 225/197
3 de juny 
Puig Castellar
Km: 13
Desnivell/alçada: 255/303
1 de juliol 
La Llagosta-St. Cebrià Cabanyes
Km: 16
Desnivell/alçada: 180/204
5 d’agost 
GR-2 Camí del Mar
Km: 16
Desnivell/alçada: 48/0

2 de setembre 
Vallbona-Font Moguera
Km: 12
Desnivell/alçada: 110/156
7 d’octubre 
Serralada de Marina
Km: 16
Desnivell/alçada: 260/230
4 de novembre 
Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs
Km: 15
Desnivell/alçada: 110/120
2 de desembre
Parc de la Llacuna-Ripollet
Km: 10
Desnivell/alçada: 40/72
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Per primera vegada des de la 
seva arribada a Primera Catala-
na, l’UE Sant Joan-Atlètic ha en-
cadenat quatre victòries seguides 
que l’han permès pujar fi ns a la 
setena posició del grup 1r amb 
29 punts. Després d’acabar la 
primera volta amb dues victòries
contra l’UE Castellar (3-0) i l’UE 
Vic (0-3), l’equip de Paco Hidal-
go ha mantingut la bona dinà-
mica de resultats, iniciant la se-
gona volta amb dos triomfs més 
contra el CF Lloret (3-4) i el CE 
Sabadell B (1-0). “Els jugadors 
han adquirit els automatismes 
i estem en una dinàmica posi-
tiva. A casa, demostrem tenir 
força física per lluitar cada pi-
lota en un terreny tan petit i, 
com a visitant, ens adaptem a 
camps més grans amb un joc 
de domini de pilota i velocitat 

al contraatac”, ha dit Hidalgo.
Tot i estar a només tres punts de 
la tercera posició, el tècnic prefe-
reix frenar l’eufòria generada a 
l’entorn a l’equip: “El més im-
portant és aconseguir, el més 

ràpid que sigui possible, els 40 
punts que necessitem per ga-
rantir-nos la permanència. A 
partir d’aquí, ja veurem a qui-
na posició estem per arribar el 
més amunt possible”.

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

A l’inici de la segona volta, suma 29 punts i s’ha situat a la setena posició del grup 1r

L’UE Sant Joan-Atlètic encadena 
quatre victòries consecutives

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

El CK Montcada B s’ha classifi -
cat per jugar la fi nal de la Copa 
Catalana B després d’aconseguir 
la victòria a la semifi nal que es 
va celebrar a Tiana contra el KC 
Platja d’Aro B (19-11) el 28 de 
gener, dos mesos després de la 
suspensió a causa de les goteres 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre. “La semifi nal 
ha estat més senzilla del que 
havíem pensat prèviament. A 

nivell ofensiu, hem tingut un 
gran inici i després ens hem 
limitat a mantenir l’avantatge 
amb una bona defensa”, ha dit 
el seu tècnic, Sergio Perales. La 
fi nal de la Copa B es disputarà 
el 24 de febrer a Castellbisbal 
contra l’equip amfi trió i amb 
aquest èxit, el sènior B segueix el 
camí del A, que també jugarà el 
mateix dia la fi nal de la Copa A 
contra el KC Barcelona | RJ  

KORFBAL

Va superar el Platja d’Aro (19-11) i es jugarà el títol el 24 de febrer contra el Castellbisbal

El CK Montcada B es classifi ca per 
disputar la fi nal de la Copa Catalana B

Albert Jiménez rep la felicitació dels seus companys després de marcar de penal contra el Sabadell

HANDBOL FEMENÍ

Va superar l’H. Banyoles (29-24) i només s’enfrontarà amb un altre líder a la segona fase

El CH La Salle és líder del seu grup 
a la fi nalització de la primera fase

A manca d’una jornada per al 
fi nal de la primera fase, el sènior
femení del CH La Salle s’ha asse-
gurat acabar a la primera posició 
del grup B de 1a Catalana gràcies
al triomf que va aconseguir el 28 
de gener contra l’H. Banyoles 
(29-24), que va arribar a aquest 
partit com a líder. Les gironines 
descansaran a l’última jornada i 
ja no tenen opcions d’atrapar les 
lassal·lianes, que d’aquesta ma-

nera només s’enfrontaran amb 
un altre primer classifi cat a la se-
gona fase. El proper objectiu del 
conjunt d’Óscar Ramírez és fi na-
litzar entre els dos primers per 
entrar al Top-4 i lluitar per assolir 
una de les dues places d’ascens a 
Lliga Catalana. D’altra banda, el 
sènior A és onzè amb 12 punts al 
grup D de 1a Estatal després de 
perdre a la pista del líder, H. Sant 
Quirze (38-25) | RJ  

El CK Montcada B jugarà la fi nal de la Copa B

El CH La Salle femení lluita per pujar
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Va guanyar la classifi cació per equips amb 11 medalles

TAEWKONDO

El Lee Young triomfa al 
Campionat de Catalunya

Amb un total d’onze medalles, el 
Lee Young va guanyar la classi-
fi cació per equips del Campionat 
de Catalunya de Poomsae que 
es va disputar el 21 de gener a 
Barcelona. La màster 1 Soomi 
Jo Lee i el cadet-infantil Ian Pa-
tón es van proclamar campions 
de Catalunya, títol que també 
va assolir el trio 2 format per 
Joel Lee, Sergi de Castro i José 

Luis Estudillo. La sènior 1 Alba 
Rodríguez i els sèniors 2 Eveli-
na Podjapolskaja i Joel Lee van 
aconseguir la medalla de plata. 
L’infantil Jan Nadal, el sènior 1 
Raúl David i els sèniors 2 Javier 
Caparrós i Sergi de Castro van 
guanyar la de bronze, metall que 
també va aconseguir la parella 1 
formada per Miriam Caravaca i 
Raúl David García | RJ

Tres equips van guanyar les seves lligues i pugen de categoria

PETANCA

Ascensos del CP Montcada 
i el CP Can Sant Joan 

La petanca montcadenca va pro-
tagonitzar el 28 de gener un gran 
fi nal de Lliga Catalana amb la 
proclamació de tres equips, dos 
del CP Montcada i un del CP 
Can Sant Joan, com a campions 
del seus respectius grups, asso-
lint els consegüents ascensos. El 
primer equip femení i el segon 
equip masculí del CP Montcada 
han guanyat la lliga al grup 2n 
de Segona i al 3r de Cinquena 

Divisió respectivament i jugaran 
la propera temporada a Primera 
i Quarta. El club ha aconseguit 
el seu tercer ascens en dos anys 
i disposa d’altres dos equips, un 
femení i un altre masculí, que 
juguen a Tercera Divisió. D’altra 
banda, el primer equip del Club 
Petanca Can Sant Joan s’ha pro-
clamat campió de lliga del grup 
16è de Cinquena Divisió i ha pu-
jat a Quarta | RJ

El primer equip del CP Can Sant Joan va ser el millor del seu grup de Cinquena i puja de categoria

El segon equip masculí del CP Montcada ha guanyat el seu grup i puja a Quarta Divisió

El primer equip femení del CP Montcada jugarà la propera temporada a Primera Divisió
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.....Minut i resultat....................................
La JAM obre les 
inscripcions per 
a la VI Montescatano 
que se celebrarà el 22 
d’abril, a la Serralada 
de Marina
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ATLETISME La Joventut Atlètica Montcada va obrir l’1 de febrer el termini 
d’inscripcions per a la 6a edició de la Montescatano, la cursa de mun-
tanya que es disputarà el 22 d’abril a la Serralada de Marina. Per primera 
vegada, aquesta prova formarà part del calendari del 16è Circuit Català 
de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FECC) i enguany 
constarà de tres curses: la curta, de 10,7 quilòmetres i 393 metres de 
desnivell; la clàssica, de 16,7 km +750 m. i la llarga, de 21,7 km +1.215 
m. Les inscripcions s’han de fer a la pàgina web www.montescatano.
cat i només podran participar un màxim de 500 atletes. L’any passat, la 
Montescatano va acollir la celebració del Campionat Europeu de Curses 
de Muntanya per a Veterans –a la foto | RJ

ESCACS

Discret inici a la Lliga 
Catalana de l’UE Montcada
El primer equip encara no coneix 
la victòria després de la disputa 
de dues jornades al grup 2n de 
Primera Divisió. Els montcadencs 
són últims després d’haver per-
dut  contra l’Andorra (3,5-6,5) –a 
la foto– i el Valls (6,5 -3,5). D’altra 
banda, el segon equip, que juga al 
grup 6è de Segona Provincial, va 
començar la competició amb bon 
peu, aconseguint la victòria a casa 
del Peón Doblado D (1-5). Una se-
tmana més tard, els montcadencs, 
que són setens amb 1 punt, no van 
tenir tant sort i van perdre contra el 
Peón Negro (1,5-3,5) | RJ

FUTBOL SALA
El Broncesval és l’equip més golejador del seu grup
El sènior A del CFS Montcada –a 
la foto– ha encadenat una ratxa
de tres victòries seguides, sent el 
conjunt més golejador del grup 1r 
de 3a Nacional amb un mitjana de 
5,6 gols per partit. Entre el fi nal de 
la primera volta i l’inici de la sego-
na, l’equip d’Àlex Fernández va 
guanyar dos partits a fora de casa 
contra el CUFS Lloret (5-6) i el CF 
Premià de Mar (2-10). Amb aquest 
balanç, el Broncesval és quart amb 
32 punts. 
D’altra banda, el FB Montcada ha 
baixat fi ns a la penúltima posició 
del grup 2n de Segona catalana 
després d’haver perdut els seus 
dos últims partits de la primera volta 
contra el CEFS Prosperitat B (4-2) i 

l’FS Castellar B (1-5). Al grup 4t de 
Tercera, l’AE Can Cuiàs es manté 
quarta mentre que el Maderas San 
Andrés FS Montcada B és setè | RJ
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BÀSQUET. UB MiR

Idèntic balanç de victòries 
i derrotes del sots-25
L’equip que entrena Álvaro Gimbert 
ha fi nalitzat la primera volta al grup 
3r del campionat de la seva cate-
goria al vuitè lloc amb 18 punts i 
un balanç de sis victòries i sis de-
rrotes. Abans de l’aturada de la 
competició entre la primera i la se-
gona volta, el sots-25 va perdre els 
seus dos últims partits contra l’AEE 
Col·legi Cultural Badalona (70-62) i 
l’AE Minguella (60-66) | RJ
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FUTBOL
El CD Montcada convocarà eleccions a partir de l’abril
El club verd organitzarà elecci-
ons per renovar la seva junta di-
rectiva, que fi nalitza el mandat al 
mes d’abril. El seu president, Mo-
desto ‘Tato’ Sanchís, evoluciona
favorablement després de patir 
una angina de petit el 28 de ge-
ner. A nivell esportiu,  l’equip és 
onzè al grup 2n de 2a Catalana i 
s’ha reforçat amb el porter Jaime 
González –a la foto | RJ   CD
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El femení del FB Montcada no pot pujar posicions

L’UD Santa María encaixa tres derrotes seguides
Després d’haver en-
cadenat tres victòri-
es, l’equip de Robert 
Villa ha encaixat tres 
derrotes contra Cal-
des de Montbui (3-
0), La Torrera (3-2) 
i l’UD Lourdes (1-3) 
–a la foto. Els de Ter-
ra Nostra són setens 
amb 31 punts | RJ

L’equip d’Antonio Moya 
va encaixar el 28 de 
gener la seva tercera 
derrota al camp del 
segon, el CF Verdú-
Vall del Corb (5-2). Les 
‘reds’ tenen 29 punts i 
són terceres al grup 2n 
de Primera | RJ
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TENNIS DE TAULA
José Martín guanya la segona fase de l’Open BCN

El jugador del CTT La Unió es va proclamar 
campió de la segona fase de l’Open ZonaTT 
de Barcelona de Preferent/Primera que es 
va disputar el 20 de gener al complex Rei-
na Elisenda. Martín va derrotar a la fi nal al 
seu company José Hurtado –ambdós a la 
foto. Els altres representants locals van ser 
Carlos Fernández, Néstor Troncoso, David 
Sanmartín i Sergi Ureña | RJ 

La parella montcadenca de l’escola Va de 
Ball –a la foto– es va proclamar subcampio-
na de Catalunya, a la categoria de majors de 
60 anys, en combinat de vals, tango i pasdo-
ble a la competició que es va celebrar el 20 
de gener a Terrassa. Ferrer i Luna, que van 
guanyar en bachata, disputaran la fase prè-
via per entrar a la fi nal del Campionat d’Es-
panya  que se celebrarà entre el 27 de febrer 
i el 4 de març a Fuengirola (Màlaga) | RJ 

BALL RETRO
Pilar Ferrer i Rodrigo Luna, subcampions de Catalunya

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

TT
 L

A 
U

N
IÓ

VA
 D

E 
BA

LL



231a quinzena | Febrer 2018 23Esports

.....Viu l’Esport................

La competició comarcal de 
natació que organitza el Consell 
Esportiu del Vallès Occidental 
Sud va començar el 20 de gener 
amb la disputa de la primera 
jornada que es va fer a la pisci-
na de Montcada Aqua amb la 
col·laboració de l’IME. L’EN 
Montcada va competir amb una 
trentena de nedadors, destacant 
les victòries de l’alevina Gemma 
Gómez, als 50 metres lliures, així 
com la del juvenil Martín Casa-
do i de la infantil Aina Artés 
als 100 m. papallona. Gómez 
i Artés van ser segones als 50 
m. papallona i als 100 m. lliures 
respectivament, posició que tam-
bé van assolir la cadet Nadia Mi-
sas, als 100 m. lliures, i la juvenil 
Sonia Teruel, en dues ocasions, als 
100 m. papallona i lliures. Misas
va ser tercera als 100 m. papal-
lona, lloc que també va obtenir  

Laia Pradas a la mateixa cursa de 
la categoria infantil. A les proves 
de relleus mixtes lliures, l’EN 
Montcada va guanyar els 4x25 
m. en aleví, així com els 4x50 m. 
en infantil i juvenil. 

Altres nedadors. També van 
representar l’EN Montcada els 
benjamins Leire Godoy, Sofi a 
Soria, Laia Año, Sergi Teruel, Pol 

Sentís, Leo López i Arnau Baños; 
els alevins Carla Misas, Laia 
López, Claudia Bertran, Guil-
lem Artés, Eric Díaz, Joan Sentís 
i Stefano Zannella; els infantils 
Anna Gutiérrez, Carolina Casa-
do, Naiara Godoy, Guillem Mar-
qués, Arnau Bofi ll, Laia Pradas i 
Joan del Álamo; i els cadets Pab-
lo Bertran, Bernardo da Costa, 
Gisela Granero i Joana Martín. 

NATACIÓ

L’EN Montcada comença amb bones 
sensacions el campionat comarcal 
La primera jornada es va disputar el 20 de gener a la piscina de Montcada Aqua

Rafa Jiménez | Redacció

Integrants de l’EN Montcada que van participar el 20 de gener a la primera jornada del comarcal
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El nedador de 16 anys, que pertany a la Fundació Adapta‘2’, va aconseguir 
la segona posició a la classifi cació per equips del Campionat d’Espanya 
Axa de natació per a joves discapacitats que es va disputar el 20 i 21 de 
gener a València. A nivell individual, Sala –a la foto, a l’esquerra, amb un 
company d’equip– va acabar a la vuitena posició de la categoria júnior 
amb 2.158,3 punts, tenint en compte els resultats obtinguts a les quatre 
proves que va disputar. El montcadenc, que neda des de que tenia set 
anys quan li van amputar la cama esquerra per una malaltia, va ser segon 
als 50 metres esquena (35.93); quart als 50 m. papallona (34.36); vuitè 
als 100 m. lliures (01:08.81) i setè als 50 m. lliures (30.41) | RJ

Bon paper de Marc Sala al Campionat d’Espanya 
per a joves discapacitats disputat a València

Ambdós són líders destacats als seus respectius grups de Segona Divisió

FB MONTCADA

El juvenil A del FB Montca-
da camina amb pas ferm cap 
a l’ascens a Primera Divisió i 
està invicte després d’haver ju-
gat 13 jornades al grup 31è de 
Segona. A manca de dos par-
tits per al fi nal de la primera 
volta, els vermells són líders 
amb 39 punts després d’haver 
guanyat els 13 partits que han 
disputat, demostrant tenir la 
millor defensa (només han en-
caixat 10 gols en contra) i el se-
gon millor atac (68 gols a favor 
i una mitjana de 5,2 per partit).

Infantil B. També es manté in-
victe després de disputar 13 
jornades al grup 45è de Se-
gona. Quan falten dos partits 
per acabar la primera volta, 
els vermells són líders amb 
37 punts amb una ratxa de 12 
victòries seguides. L’infantil B 
només ha cedit un empat, que 
es va produir a la 1a jornada 
de lliga al camp del FC Cer-
danyola del Vallès E (1-1), i és 
l’equip més golejador amb 68 
gols a favor i el menys golejat, 
amb només sis en contra | RJ
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El juvenil A i l’infantil B no han perdut 
cap partit i aspiren a pujar a Primera 

L’infantil B només ha deixat escapar un punt

FUTBOL SALA
L’infantil A del CFS Montcada es retroba amb el triomf
Després d’haver sumat 
només un punt en sis jor-
nades, l’infantil A del CFS 
Montcada es va retrobar 
amb la victòria en l’últim 
partit de la primera volta 
contra l’EFS Palafolls (5-
2). El Maderas San An-
drés ha acabat la primera 
part de la competició a la 
setena posició del grup 1r de Primera Divisió amb 17 punts i un ba-
lanç de 5 victòries, 2 empats i 6 derrotes | RJ 

BÀSQUET
Els més petits de l’UB MiR progressen competint

L’equip de l’escola del 
club blau està entrant 
al món de la compe-
tició amb la seva par-
ticipació al grup 1r de 
l’Escobol de la zona 
BCN Oest. El més pe-
tits van debutar el 24 
de novembre a la pista 
de l’EB Rosella Vermell 

i han jugat dos partits més contra el Bàsquet Pia Sabadell –a la foto– i el CB 
Sant Pere. El seus tècnics, Dani Santamaría i Jessica Román, es mostren 
satisfets amb l’evolució d’un equip que “està donant petits passos cap 
endavant tant individualment com en grup” | RJ 

HANDBOL. CH LA SALLE
Una única derrota per al cadet femení a Lliga Catalana
El cadet femení del CH La Salle 
ha acabat la primera fase de Lliga 
Catalana al primer lloc del grup A 
amb 22 punts i una única derrota 
en 12 jornades. L’equip començarà 
la segona fase l’11 de febrer contra 
l’H. Gavà i el seu objectiu és acabar 
entre els quatre primers per dispu-
tar els sectors estatals | RJ 
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Només hi haurà una zona acotada a la piscina d’estiu

IME

Prohibit fumar a totes les 
instal·lacions esportives

L’Ajuntament ha decidit prohibir 
el consum de tabac a la totalitat 
dels equipaments esportius mu-
nicipals. Així doncs, i des de l’1 
de febrer, ja no es pot fumar a 
les terrasses de bar de les instal-
lacions, encara que estiguin 
situades a l’aire lliure. Només 
s’habilitarà una zona específi -
ca, senyalitzada i acotada, a la 

piscina municipal d’estiu, donat 
les seves característiques d’ús i 
ubicació.

Crítiques. Cs va emetre un comu-
nicat criticant el govern per haver 
pres aquesta mesura, sense arri-
bar a un consens amb les entitats i 
l’oposició i sense que fos tractada 
al Consell de l’IME | RJ 

TENNIS DE TAULA
Irene Aguado, del TT La Unió, marxa cedida a Olesa 

El club de Mas Rampinyo ha anunciat la 
cessió de la seva jugadora, de 10 anys, al 
TT Olesa. En un comunicat, l’entitat lamen-
ta que “la manca de mitjans” hagi provocat 
la marxa d’Aguado, que a partir d’ara podrà 
participar en competicions per equips amb 
altres jugadores de la seva edat. Irene, que 
farà un altra concentració al CAR de Sant 
Cugat el 10 de febrer, seguirà entrenant a 
La Unió i ja disputarà amb el TT Olesa el 
torneig estatal benjamí que se celebrarà 
entre el 16 i 18 de febrer a Valladolid | RJ TT
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Gisela Ruiz
Experta en literatura infantil i juvenil, la nova directora de la Biblioteca Elisenda, de 35 anys, 
està convençuda que l’amor als llibres s’ha d’inculcar des de la infància. Per això s’ha proposat 
revolucio nar la sala infantil aprofi tant els coneixements adquirits durant la seva etapa com a direc-
tora de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets, l’única especialitzada en nens i joves 
de Catalunya. Ruiz, que també es llicenciada en Medicina, considera que la lectura és una eina 
de desenvolupament personal i de llibertat individual indispensable. Al 2016 va fer una estada de 
set mesos a Nova York per conèixer com treballen amb els joves tres biblioteques públiques de la 
ciutat americana. Defensa el paper d’aquests equipaments com a elements de cohesió social en 
una societat on cada vegada hi ha més desigualtats i aposta per teixir complicitats amb col·lectius 
i entitats locals per apropar-se a la comunitat i convertir-se en un referent.  

‘Les biblioteques fan una 
tasca de cohesió social’ 

Com podem fer que un nen sigui 
un futur adult lector?
Un nen esdevindrà lector si hi ha 
tres agents que juguen aquesta 
partida: la família, l’escola i la 
biblioteca. Fa poc hem ampliat 
les Hores del Conte, que ara són 
setmanals, i que pretenen reforçar 
els vincles entre l’infant i l’adult 
a través de la lectura. Insistim 
en l’oralitat, ja que la veu és un 
element que transmet emoció, 
passió i amor. Les cançons, els jocs 
de falda, les moxaines i els contes 
senzills també són recursos que cal 
potenciar amb els nadons. 
Com atraure el públic jove?
A les visites escolars de primària, 
hem introduït el joc perquè 
els nens descobreixin totes les 
possibilitats de la biblioteca i es 
quedin amb ganes de tornar. Pel 
que fa a secundària i més grans, 

cal adequar espais de la biblioteca 
a les seves necessitats i consolidar 
un programa d’activitats atractiu.
Quines altres fi tes es planteja?
Volem apropar-nos a la comunitat, 
teixint complicitats amb entitats i 
col·lectius locals. Per exemple, hem 
posat en marxa el Club Llegir Teatre 
en constatar que a Montcada hi ha  
12 grups de teatre amateur. També 
hem iniciat col·laboracions amb 
diferents departaments municipals 
com Cooperació, Serveis Socials i 
Promoció Econòmica per ampliar 
el nostre ventall d’activitats.
Es promociona prou la lectura des 
de les institucions?
La lectura és una eina essencial 
de creixement personal i lli bertat 
individual. Si es promocionés la 
lectura tant com l’esport, tindríem 
un país molt més cohesionat. 
Trobem inaudit que una escola 

no tingui gimnàs, però, en canvi, 
no passa res si no té biblioteca. 
A països com França, amb una 
important producció de literatura 
infantil i juvenil, les llibreries, les 
editorials i el món educatiu treballen 
conjuntament per promoure la 
lectura des de la infantesa. Aquí ho 
cremem tot per Sant Jordi! Queda 
molta feina per fer.

Quin futur li espera als llibres en 
format paper?
No crec que desapareguin. De fet, 
el llibre digital no acaba d’arrencar 
en les xifres de vendes, ni tampoc 

el servei de prèstec digital eBiblio, 
pel qual es va apostar molt. 
Finalment, veiem que la lectura no 
depèn del format, sinó de com ens 
eduquen des de petits.
Internet ha desbancat les biblio-
teques com a espais de recerca?
És cert que podem trobar molta 
informació a la xarxa, però hi ha 
continguts relacionats amb l’art, la 
fi losofi a i la literatura que només 
existeixen en format paper.  
És això el que més s’ha de posar 
en valor de les biblioteques?
Jo crec que en una societat cada 
vegada més desigual, el que més 
s’ha de reconèixer i potenciar és 
la tasca de cohesió social que 
fan, garantint l’accés de totes 
les persones al coneixement i 
les noves tecnologies. Tendim a 
pensar que tothom disposa de 
llibres, dispositius electrònics 

i Internet a casa seva, però la 
realitat és ben diferent.
Com adaptar les biblioteques als 
nous temps? 
Una de les vies en què s’està 
treballant és que també siguin espais 
on els usuaris puguin experimentar i 
generar coneixement. En el marc del 
programa Bibliolabs de la Diputació, 
estem oferint classes de robòtica. 
Però l’objectiu, a mig termini, és 
treballar amb la comunitat perquè 
siguin els seus membres els qui 
proposin les activitats a fer.
Per què va estudiar Medicina? 
Perquè m’interessava aprofundir 
sobre la inteligència artifi cial apli-
cada a la recuperació d’infor ma ció. 
També em vaig proposar investigar 
si existeixen canvis signifi catius en 
el funcionament del cervell quan la 
lectura és analògica o digital. Espero 
poder-la fer algun dia.

‘La lectura és una 
eina essencial de 
creixement personal i 
de llibertat individual’

Bibliotecària
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