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> Esports: El Korfbal Montcada disputarà amb els seus dos equips les fi nals de la Copa Catalana PÀG. 20

Tres escoles locals triomfen a 
la First Lego League PÀG. 11
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L’Ajuntament recull les 
propostes del sector 
empresarial destinades 
a potenciar els espais 
industrials per fer-los més 
competitius PÀG. 3

Millorar l’estat 
dels polígons, 
un objectiu 
compartit

Carnaval 
a tot color

PÀGS. 16 i 17Comparsa ‘Stampida’, de Thirteen Gold
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JORNADA PARTICIPATIVA
A la matinal convocada el passat 9 de febrer per 
Promoció Econòmica i Ocupació hi van assistir 
una quarantena de representants d’empreses

POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

L’Ajuntament es presentarà al concurs de subvencions que convoca la Diputació destinat a dinamitzar l’activitat econòmica

Empresaris de la Ferreria, la Gran-
ja, Foinvasa, Molí d’en Bisbe i Can 
Tapioles han plantejat propostes 
de millora per als polígons indus-
trials del municipi. Ho van fer en 
el marc de la presentació del pla 
d’acció de dinamització d’aquests 
espais que promou el departament 
de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció amb l’objectiu de reforçar l’ac-
tivitat industrial, afavorir el creixe-
ment empresarial, atraure noves 
oportunitats de negoci i generar 
ocupació de qualitat. L’Ajuntament 
vol acollir-se al programa de mo-
dernització de polígons impulsat 
per la Diputació de Barcelona i, 
per això, el 9 de febrer va convo-
car a l’Hotel Ciutat de Montcada 
empresaris locals –hi van assistir 
una quarantena– per recollir les se-
ves aportacions i prioritzar el llistat 
d’intervencions a fer.
“No sabem si fi nalment acon-
seguirem aquesta subvenció en 
concret, però el treball que hem 
iniciat ens servirà per marcar un 
full de ruta i optar a futures con-
vocatòries”, va dir als assistents el 
president de l’Àrea Econòmica i 
regidor de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Óscar Gil (ICV-EUiA). 
 

Línia a seguir. El primer pas per 
millorar els sectors industrials de 
la localitat (11, en total) passa per 
fer una diagnosi de la situació 

de cada polígon, respecte al seu 
nivell de conservació, analitzant 
aspectes com els serveis bàsics, 
la mobilitat, l’entorn i les sinèr-
gies, els espais i instal·lacions, 
els recursos de què disposa i la 
igualtat d’oportunitats –quant a 
polítiques de gènere, inclusió de 
persones amb discapacitats o en 
risc d’exclusió social. 
Un cop acabada la diagnosi, que 
ja està en fase d’elaboració, cal-
drà fer un pla d’acció que tindrà 
com a objectius millorar la con-
servació dels polígons, planifi car 
la prestació dels serveis atenent a 
les necessitats individuals o col-
lectives de les empreses i adaptar 
els espais als nous requeriments 
de competitivitat econòmica. Si 
bé el pla començarà pels polígons 
la Ferreria, la Granja, Foinvasa, 
Molí d’en Bisbe i Can Tapioles, 
en el futur es farà extensiu a tots 
els que hi ha al municipi. Les em-
preses que vulguin fer les seves 
aportacions al Pla d’acció es po-
den posar en contacte amb la Re-
gidoria de Promoció Econòmica 
i Ocupació per l’email –promocioe-
conomica@montcada.org– o a través 
del telèfon 935 648 505. 

Reclamacions comunes. Els as-
sistents a la matinal convocada 
per l’Ajuntament van coincidir 
a assenyalar problemes comuns 
quant a l’estat de deixadesa d’al-
guns polígons pel que fa a la nete-
ja, l’incivisme i la manca de segu-
retat. També va haver -hi queixes 
pel retard en el desplegament de 
la fi bra òptica per part de la com-
panyia Telefònica que ha impedit 
el creixement empresarial a més 
de causar despeses adicionals. 
Els responsables municipals es 

van comprometre a prendre 
nota de cadascuna de les proble-
màtiques per intentar trobar-hi 
solució en els àmbits de la seva 
competència o bé derivar-los a 
qui correspongui, com ara com-
panyies de serveis o a les juntes 
de conservació dels polígons que 
són les que han d’assumir les ac-
tuacions en manteniment i neteja.
El consistori també va presentar 

als empresaris les seves propos-
tes per optar a la subvenció de la 
Diputació i els va donar l’opor-
tunitat de prioritzar-les de for-
ma individual. Els suggeriments 
més votats van ser, per aquest 
ordre: adequar les voreres del 
polígon de la Ferreria paral-
leles al riu; resoldre els punts 
negres detectats en la xarxa de 
clavegueram; canviar l’enllume-

nat actual per LEDs –fet que 
suposaria un important estalvi 
de consum, i implementar un 
sistema de control d’accés als 
polígons mitjançant la lectura 
de plaques de matrícules. Al-
tres propostes són completar el 
desplegament de la fi bra òptica 
i acabar de construir la rotonda 
que hi ha entre els carrers Beat 
Oriol i Narcís Monturiol.

Pilar Abián | Mas Rampinyo

Aposta municipal per potenciar i millorar 
la competitivitat dels polígons industrials

ENTREVISTA 

Gil: ‘Hem de marcar un full de ruta i posar fi  a la improvisació’
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El retard amb què s’ha 
fet el desplegament 
de la fi bra òptica als 
polígons, una de les 
queixes compartides 
per les empreses

Imatge aèria del polígon de la Ferreria, en primer terme, i del sector industrial la Granja, a l’altra banda del riu Ripoll

Óscar Gil és el president de l’Àrea 
Econòmica i el regidor de Promo-
ció Econòmica i Ocupació des de 
l’inici de l’actual mandat. 
-Coneixia les queixes que en 
aquesta jornada ha expressat el 
sector empresarial?
Sí, perquè des d’un inici hem 
mantingut reunions amb les jun-
tes dels polígons i amb empreses 
i estem informats de les seves ne-
cessitats. El que faltava era seu-
re tots plegats per posar-les en 
comú i, el que és més important, 
per fer propostes d’actuació. 

-Què pot fer l’Ajuntament per mi-
llorar la conservació i competiti-
vitat dels espais industrials? 
D’entrada, volem optar a una sub-
venció de la Diputació perquè la si-
tuació econòmica del consistori és 
molt complicada. Però la prioritat 
és establir un full de ruta i posar fi  
a la improvisació que hi hagut fi ns 
ara. Si tenim un mapa de les ne-
cessitats i les propostes de millora, 
les podrem abordar d’acord amb 
els recursos que tinguem. 
-Quin model de polígons voldria 
per al municipi?

M’agradaria anar cap a una in-
dústria més neta per reduir la pol-
lució. I aconseguir tenir polígons 
variats, amb cabuda tant per a les 
petites com les mitjanes empreses 
i que aquelles que vulguin créixer, 
ho puguin fer sense problemes | PA
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CAS 27 I MÉS
Josep Galván, encausat per l’ocupació 
del Rectorat de l’UAB l’any 2013, rep 
el suport d’un centenar de persones

GRUP DE TREBALL

Representants polítics, tècnics 
municipals i veïns de Montcada 
i Reixac van constituir el 2 de fe-
brer una comissió que treballarà 
per millorar la sanitat pública a 
la localitat. Aquest grup, que es 
reunirà de forma mensual, està 
integrat per regidors del govern 
i de l’oposició i representants de 
la Taula per la Salut –de la qual 
formen part la Favmir i altres en-
titats. 
La constitució d’aquesta comis-
sió era un dels compromisos 
inclosos a la moció aprovada pel 
Ple al novembre passat, que ins-
tava el Departament de Salut de 
la Generalitat a dotar Montcada 
i Reixac dels serveis sanitaris ne-
cessaris per a la població. “Vo-
lem que la Generalitat doni 
compliment als compromisos 
que es va fi xar a la disposició 
addicional de la Llei de pres-
supostos generals del 2017”, 
ha explicat la regidora de Salut 
Pública, Mar Sempere (Círculo). 

Aquests compromisos són reo-
brir el servei d’atenció continuada 

i d’urgències de 24 hores al CAP 
de Jaume I, la construcció d’un 
Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP), restablir els 
serveis de ginecologia i de pedia-
tria al CAP del centre i recuperar 
els horaris del servei d’ofi cina de 
farmàcia. També es preveu revi-
sar i sol·licitar al Departament 
de Salut un servei d’emergències 
mèdiques adequat a les necessi-
tats del municipi.

Diagnosi. Com a primera acció, la 
comissió ha consensuat l’elaboració 
d’una diagnosi sobre l’estat de salut 
de la població i el mapa de recursos 
existents a Montcada i Reixac. Es 
demanarà informació al CatSalut i 
a l’Institut Català de la Salut, “per 

tal de comparar la situació local 
amb la resta de municipis de Ca-
talunya i valorar quins àmbits 
requereixen d’una major aten-
ció”, ha indicat Sempere. 
Sobre la composició de la comis-
sió, el president de l’Àrea Econò-
mica, Óscar Gil (ICV-EUiA), ha 
indicat la voluntat d’incorporar 
personal sanitari “ja que, con-
juntament amb les persones 
usuàries, són les que estan pa-
tint les retallades en el sector”. 
Gabi Moreno, de la Taula per la 
Salut, confi a que el nou organis-
me sigui “funcional i resolutiu”, 
destacant la importància “que 
Ajuntament i veïns treballin 
plegats en la defensa d’una 
atenció sanitària de qualitat”.

Laura Grau | Redacció

La comissió es reunirà un cop al mes i vetllarà perquè la Generalitat compleixi els compromisos adquirits amb el municipi en l’àmbit sanitari

Constitució ofi cial de la Comissió 
en defensa de la sanitat pública

Una de les prioritats de 
la comissió és elaborar 
una diagnosi sobre 
l’estat de salut 
de la població
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Està formada per regidors de tots els grups, tècnics municipals i representants de la Taula per la Salut

LLUITA PER LES PENSIONS

La Marea Pensionista engega una campanya 
per enviar cartes a la ministra de Treball
La Favmir, que s’ha afegit a les 
concentracions setmanals que 
convoca el moviment Marea 
Pensionista –a Montcada els 
dilluns, a les 12h, davant de 
l’Ajuntament– insta la ciutada-
nia a signar un escrit dirigit a la 
ministra de Treball i Seguretat, 
Fátima Bañez, en resposta a la 
carta que el Ministeri ha fet ar-
ribar a cada jubilat per explicar la pujada del 0,25% de les pensions 
corresponent a aquest any. El text, molt crític amb l’actitud del govern 
i el tracte que reben les persones grans, s’ha d’entrar per registre a 
qualsevol ofi cina de la Seguretat Social. El 22 de febrer el moviment 
que reclama unes pensions dignes ha convocat una concentració a 
la plaça de Catalunya de Barcelona, a partir de les 10h | RJ

Noves ofertes 
de contractació 
per a plans 
d’ocupació
En les properes setmanes, l’Ajun-
tament contractarà quatre agents 
cívics per fer tasques de protecció 
de l’entorn i del medi ambient i 
dos educadors socials per al pro-
jecte pati obert a l’Escola El Viver. 
Les contractacions s’emmarquen 
en al Pla d’Ocupació Local i les 
persones interessades es poden ins-
criure a l’OTG de Ripollet (ram-
bla de Sant Jordi, 68) fi ns al 19 
de febrer.
En un altre projecte fi nançat per 
l’AMB es contractaran sis ofi cials 
de paleta, tres de pintor i un de 
jardineria i el termini d’inscricp-
ció acaba el dia 23 de febrer. En 
ambdós casos els aspirants han 
d’estar en atur i no haver parti-
cipat en cap altre Pla d’Ocupació 
de l’Ajuntament en els últims dos 
anys | LR
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El consistori multa Lafarge 
per contaminació acústica

L’Ajuntament ha sancionat Lafar-
ge amb una multa de 901 euros 
per haver superat els límits de so-
roll en una inspecció de mesures 
que va realitzar la Diputació l’any 
2015 a petició del propi consistori. 
Així mateix, la corporació local 
ha obert un expedient de discipli-
na urbanística a la cimentera per, 
suposadament, haver ampliat el 
laboratori en una zona destinada a 
aparcament sense el permís muni-
cipal pertinent, segons es desprèn 
de l’informe realitzat per una enti-
tat ambiental de control.
La notícia ha estat celebrada per 
l’AV de Can Sant Joan que el 7 de 
febrer, al voltant de les 7.50h, de-
nunciava un nou episodi de soroll 
provinent de l’empresa. “Ens ale-
grem que es comencin a impo-
sar sancions contra una fàbrica 
que té un menyspreu evident 
contra el veïnat; hauria de pren-
dre consciència de les molèsties 
que causa”, va dir el president de 
l’entitat, José Luis Conejero. 
En la mateixa línia, el Grup de 
Medi Ambient ha instat el go-
vern a tornar a sancionar Lafar-
ge. “Reincidir en una infracció 
greu permetria l’Ajuntament 
imposar-ne el tancament defi -
nitiu”, assegura el col·lectiu.

Lafarge ho nega. L’empresa, però, 
ha anunciat que pensa recórrer la 
sanció amb l’argument que és im-

procedent. Segons fonts de la di-
recció, l’informe de les medicions 
fetes fa dos anys per l’administra-
ció supramunicipal conclou que, 
en haver diferents possibles focus 
d’emissió –carreteres, vies, auto-
pista, tallers d’Adif...–, no es pot 
atribuir el soroll detectat exclusiva-
ment a la indústria. “La Diputa-
ció, d’altra banda, reconeix que 
les mesures realitzades no poden 
servir per sancionar-nos”, han as-
segurat les mateixes fonts. 
La cimentera també ha presentat 
al·legacions contra l’expedient de 
disciplina urbanística rebut i nega 
haver ampliat el laboratori.

Demanda a la Generalitat. En una 
reunió amb membres de la Di-
recció General de Qualitat Am-
biental l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), i el regidor de 
Medi Ambient, José Domínguez 
(Círculo), van requerir informa-
ció de primera mà sobre l’activi-
tat de la factoria i els episodis de 
pols a la pedrera quan es carrega 
el material emmagatzemat en ca-
mions. “Ens preocupa que una 
possible irregularitat repercu-
teixi en la qualitat de l’aire”, 
ha indicat Domínguez (Círculo). 
Precisament, Lafarge ha anunci-
at que abans del juny, el material 
en estoc que hi hagi a la pedrera 
es dipositarà en una nau portàtil 
tancada per evitar les emissions 
de pols durant la seva càrrega.

Pilar Abián | Redacció

La cimentera presenta recurs contra la sanció per ‘improcedent’

MEDI AMBIENT

Municipis que reclamen soterrar vies, 
a les V Jornades pel soterrament

Els propers 6 i 7 de març es fa-
ran les V Jornades pel soter-
rament de l’R2. “A diferència 
d’edicions anteriors, el context 
està marcat pel compromís de 
l’Estat a executar el projecte”, 
va assenyalar l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), durant la 
presentació del programa en què 
va estar acompanyada del presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), i dels represen-
tants del col·lectiu ciutadà, Antoni 
Mollet i Ramon Bueno. Campos 
va afegir que, no obstant això, 
“cal mantenir viva la reivin-
dicació i la vigilància del com-
pliment dels acords”. En aquest 
sentit, Sánchez va assegurar que 
l’Ajuntament es manté expectant: 

“No celebrarem res fi ns que el 
tren no passi soterrat”.

Programa. La jornada s’iniciarà el 
primer dia, a l’Auditori (18.30h), 
amb la conferència ‘Diferents ex-
periències de ciutats que reivindi-
quen el soterrament’ a càrrec de 
representats municipals i d’en-
titats veïnals de Múrcia, L’Hos-
pitalet, Sant Feliu, Montmeló 
i Montcada i Reixac, que han 
reclamat o continuen reclamant 
el soterrament de les vies al pas 
pels seus nuclis urbans. “És in-
teressant conèixer altres lluites 
com la nostra i teixir compli-
citats”, opinen els representants 
de la Plataforma. Durant l’acte es 
presentaran ofi cialment ‘L’auca 
del soterrament’, realitzada pel 

reconegut dibuixant de còmics 
Carlos Azagra i la cançó sobre el 
mateix tema que ha escrit el grup 
local de rap LB. 
El 7 de març, l’escenari serà el 
carrer Major cantonada amb Bo-
gatell (19h), punt on es faran els 
parlaments, un minut de silenci 
i la lectura d’un poema, a càrrec 
dels joves Gerard Vives i Nora 
Hendrikse. Des d’aquí, i amb 
l’acompanyament de la batucada 
del Grup de Drac i Diables de 
Can Sant Joan, els assistents ani-
ran fi ns al monòlit en record a les 
víctimes del tren on tindrà lloc la 
tradicional ofrena fl oral. 
D’altra banda, del 2 al 9 de març 
hi haurà una exposició fotogràfi -
ca al llarg del carrer Major sobre 
la lluita pel soterrament de l’R2.

Laura Grau | Redacció

D’esquerra a dreta, Sánchez, Campos, Mollet i Bueno, durant la roda de premsa en què es va presentar el programa d’actes previstos
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L’Ajuntament i la Plataforma Tracte Just presenten el programa d’actes previstos

EL 6 I 7 DE MARÇ
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L’ESTUDI ÉS UN DELS PRINCIPALS OBJECTIUS DEL PAM 

ÀREA TERRITORIAL
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

INDICIS DE DELICTES
L’Ajuntament ha lliurat a la Fiscalia 
els expedients de les expropiacions

RESULTAT DE L’INFORME
L’auditoria ha constatat els greus problemes 
urbanístics heretats

Resultats de l’auditoria urbanística

Moment de la presentació de l’estudi, el passat 31 de gener, a l’Auditori Municipal. Foto: Premsa Ajuntament

Una radiografi a de les principals problemàtiques urbanístiques

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

A Montcada i Reixac s’ha viscut durant molts anys una situació anòmala i greu 
d’urbanisme a la carta, de passivitat, d’inactivitat processal, de no defensar els 
interessos del municipi que MAI MÉS ES POT TORNAR A REPETIR.
Cal trencar amb aquestes pràctiques que ens han abocat a una greu situació 
econòmica, que condicionarà els pressupostos dels propers anys hipotecant el 
nostre futur i reduint la capacitat de prestació de serveis a la ciutadania.
L’urbanisme especulatiu dels darrers anys ha anteposat interessos personals i 
partidistes per davant dels del municipi considerant l’espai públic amb caràcter 
mercantilista del que només els privats han tret benefi ci.
Cal recuperar l’urbanisme de valors, el que dona solució als problemes reals del 
municipi. Aquell urbanisme entès com a cohesionador social perquè la degradació 
als barris provoca la segregació social de les persones amb menys recursos i 
incrementa les desigualtats internes de la ciutat. Un urbanisme de valors per dotar 
la ciutat d’espais públics de qualitat per tothom.
I això és el que aquest equip de govern està fent: defensar els interessos del municipi, 
defensar la institució, aixecar catifes i denunciar, i dotar-nos dels mecanismes i 
recursos administratius per evitar que torni a passar. 
Estem endreçant la casa s’està fent moltíssima feina i ens en sortirem.

Cap a un urbanisme de valors

JORDI SÁNCHEZ
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

A Montcada, tota la ciutadania, en sigui conscient o no, pateix els efectes dels 
greus problemes urbanístics que no s’han resolt en uns anys de creixement on s’ha 
buscar el benefi ci particular en comptes de la solució col·lectiva. 
Les urbanitzacions amb dèfi cits en són un exemple. Tenim barris sense serveis, 
sense carrers asfaltats, sense clavegueram, sense enllumenat, amb edifi cacions 
fora de llei i sense poder donar llicències. 
Cal dignifi car aquests barris. Hem començat amb Gallecs, on estem avançant en 
la seva reparcel·lació i urbanització de la mà d’una AV organitzada i conscient del 
costos que ha d’assumir, i pel carrer Quixot, on hem aprovat un Pla de Millora. 
Hem de seguir amb Can Pomada i Reixac, i amb la Zona 21 de Terra Nostra, on 
el planejament donava gran part dels benefi cis a una promotora i les càrregues 
als veïns fi ns al punt de ser anul·lat per sentència judicial. Més complicada és la 
situació del Bosc d’en Vilaró, on la solució es treballa en la mesa cívica amb totes 
les administracions i els representants veïnals.
No farem en quatre anys el que no s’ha fet en 20 anys de bonança econòmica, 
però hem d’afrontar els deures pendents i solucionar-los. L’auditoria és un treball 
rigorós i necessari, no només per depurar responsabilitats, sinó per marcar el camí 
a seguir. Ens en sortirem, però per això cal saber on som i no enganyar a ningú.

Deures pendents

El govern municipal va presentar el passat 31 de 
gener, durant l’audiència pública que va tenir lloc a 
l’Auditori, les conclusions de l’auditoria urbanística que 
va encarregar a una empresa externa. La demanda 
d’aquest document respon al compromís del govern 
local, que va incloure al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM), amb l’objectiu de trobar l’origen de situacions 
urbanístiques i buscar-ne possibles solucions. L’informe 
posa de manifest les principals problemàtiques 
que arrossega des de fa anys el consistori i que han 
ocasionat greus conseqüències legals, socials, urbanes 
i econòmiques per a l’Ajuntament.
Tal i com van explicar durant l’audiència pública 
l’alcaldessa, Laura Campos, i el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez, l’objectiu d’aquesta auditoria 
era fer una diagnosi de la situació urbanística actual i 
establir les bases perquè això no torni a succeir. Per 
a l’equip de govern aquest document ha de servir per 
implementar mecanismes de transparència i de control 
i gestionar bé l’urbanisme.
L’empresa Rousand Costas Duran, autora de l’auditoria, 
ha dut a terme un intens treball de documentació. Ha 
analitzat expedients administratius i jurídics, informes 
jurídics i tècnics, la informació penjada al web municipal, 
al registre de planejament i urbanisme de Catalunya i 
ha fet entrevistes amb personal tècnic i lletrats externs. 
L’informe havia d’estar llest en quatre mesos, però 
donada la complexitat dels temes, el termini es va 
allargar, ja que es van haver de fer actuacions prèvies 
sobre els expedients per protegir-ne les dades, ja que en 
alguns casos estaven imcomplerts o se n’havia perdut 
documentació.
L’informe fi nal va arribar a l’Ajuntament al juliol de 
l’any passat i, davant els resultats, el consistori va 
decidir demanar-ne tres més: un sobre el tractament 
de la protecció de dades perquè hi apareixen noms 
d’empreses, personal municipal i exregidors; un 

altre de dret administratiu, per saber si hi ha hagut 
actuacions administratives irregulars; i, el tercer, un 
informe d’un penalista, per esbrinar si hi havia indicis 
de delicte. L’informe del lletrat penalista conclou que 
hi ha tres casos amb possibles conseqüències penals: 
l’atorgament d’una llicència per construir dos habitatges 
al carrer Riera (Terra Nostra), anul·lada judicialment 
per irregular i pendent que es faci un enderroc parcial; 
la modifi cació del PERI de la Muntanyeta de la Font 
Pudenta, en què el document fi nal va ser manipulat 
canviant l’edifi cabilitat en uns solars; i les expropiacions 
forçoses de zones verdes reclamades per tres empreses 
i un particular, que han causat un perjudici milionari 
al consistori i que obliguen a pagar 14 milions d’euros 
més els interessos (prop de 10 milions d’euros més) 
fi ns l’any 2024. Assumir aquest pagament hipotecarà 
els comptes i les inversions municipals durant els 
propers anys.
En haver passat més de 10 anys, els dos primers casos 
ja han prescrit. Per aquest motiu, l’equip de govern 
ha lliurat a la Fiscalia els expedients d’expropiació de 

zones verdes. Segons deixa constància l’auditoria, crida 
l’atenció la inacció per part de l’Ajuntament al llarg 
del procediment. El consistori tenia eines jurídiques i 
tècniques per haver evitat pagar; la principal, al·legar 
que la parcel·la estava qualifi cada com a zona verda 
d’interès metropolità, de manera que hagués correspost 
pagar a l’AMB o a la Generalitat. A més, part dels 
terrenys expropiats ja eren municipals segons s’ha 
constatat en el procés d’atermenament dut a terme per 
l’actual govern.
L’auditoria ha analitzat diferents temàtiques urbanís-
tiques entre les quals hi ha el planejament pendent de 
desenvolupar; contenciosos en curs, com el vinculat 
amb el trasllat de l’empresa Valentine a Can Milans; les 
expropiacions per ministeri de llei; convenis pendents 
d’executar, alguns dels quals són lesius per als 
interessos municipis; les llicències atorgades; les con- 
cessions administratives en sòl públic, que no s’ajusten 
a la legalitat, com ara els centres comercials El Punt i 
Can Cuiàs; la problemàtica del Bosc d’en Vilaró i la Zona 
21 de Terra Nostra, entre d’altres.

Monogràfi c
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COMPROMÍS MUNICIPAL
L’equip de govern portava les auditories 
urbanística i econòmica al seu PAM

AUDITORIA URBANÍSTICA
L’objectiu del document és buscar 
possibles solucions

Els contenciosos i els expedients més polèmics 

INTERÈS CIUTADÀ
Més d’un centenar de persones van assistir 
a la presentació de l’audiència pública

Segons l’auditoria, crida l’aten-
ció la inacció de l’anterior go-
vern al llarg del procediment 
iniciat per tres empreses –Tort, 
Foinvasa i RS Patrimoni– i un 
particular. Els auditors entenen 
que l’Ajuntament disposava d’eines 
jurídiques i tècniques per haver evitat 
pagar; la principal, al·legar que la 
parcel·la estava qualifi cada com a zona 
verda d’interès metropolità, de manera 
que hagués correspost pagar a l’AMB o 
a la Generalitat. A més, part dels terrenys 
expropiats ja eren municipals, segons s’ha 
constatat en el procés d’atermenament 
dut a terme per l’actual govern. Per 
aquest afer, l’Ajuntament acabarà 
pagant 24 milions, 10 dels quals són 
en concepte d’interessos de demora.

Expropiacions
forçoses

1. BOSC D’EN VILARÓ
Atès el tipus de sòl i la qualifi cació –forestal i no 
urbanitzable–, els delictes derivats de l’incompliment de 
la disciplina urbanística mai no prescriuen. L’empresa 
auditora veu correcte el Pla de bases proposat per 
l’AMB per fer l’extinció diferida del sector.
Acció que està realitzant el govern local: s’ha constituït 
una Mesa Cívica amb el veïnat i amb la implicació de 
totes les administracions corresponsables de vetllar per 
la legalitat urbanística per intentar trobar solucions i 
consens. 

2. 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 equilibrats i 
benefi ciaven clarament una promotora.
Acció que està realitzant el govern local: s’han analitzat 
les sentències per proposar una nova reparcel·lació i 
urbanització amb un repartiment de càrregues just i 
equilibrat.
 
3. TRASLLAT DE VALENTINE

El TSJC va anul·lar al 2008 el planejament que va 
permetre el trasllat de la fàbrica del nucli urbà a Can 
Milans per una impugnació feta per l’Ajuntament de la 
Llagosta.
Acció que està realitzant el govern local: l’actual govern 
ha aprovat un nou planejament, que millora l’àmbit 
Nord del municipi, creant un parc fl uvial a la Riera 
Seca. Malgrat tot, ha estat novament impugnat pel 
consistori veí.

4. FINCA DEL CARRER RIERA
Una sentència judicial ferma condemna l’Ajuntament 
a pagar el cost de l’enderroc parcial de dues cases 
adossades per haver concedir una llicència irregular.
Acció que està realitzant el govern local: l’Ajuntament 
ha presentat al jutjat un projecte d’enderroc parcial per 
complir la sentència.

5. PERI DE LA FONT PUDENTA
L’auditoria constata que el text del Pla Especial de 
Reforma Interior (PERI) de la Muntanyeta de la Font 
Pudenta, que va ser aprovat per la Generalitat, va 
ser posteriorment manipulat, canviant l’ordenació 
i els paràmetres d’edifi cació en benefi ci d’algunes 
parcel·les, una de les quals és propietat d’un exregidor.
Acció que està realitzant el govern local: els indicis 
de delicte estan prescrits, no podent-se depurar res-
ponsabilitats judicialment. S’ha fet un nou planejament 
a la Muntanyeta que millora la mobilitat i permet 
adquirir zones verdes evitant expropiacions.

6. CONCESSIONS EN SÒL PUBLIC
Les concessions a 50 anys a les empreses que van 
construir el centre comercial de Can Cuiàs i El Punt no 
s’ajusten a la legalitat atès que aquest tipus d’espais, 
en sòl d’equipament públic, poden acollir, com a molt, 
un mercat municipal.
Acció que està realitzant el govern local: s’està adaptant 
la realitat dels centres comercials per regularitzar la 
seva situació, negociant amb els concessionaris i amb 
la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya.

7. PERI CARRER RIPOLL-DOMINGO FINS
En aquest Pla Especial de Reforma Interior que afecta 
uns solars situats al costat de l’Església de Santa 
Engràcia no es va constituir la Junta de compensació, 
obligatòria per llei quan els propietaris són diversos. 
Una empresa va prendre la iniciativa i l’Ajuntament 
va negociar directament amb ella, signant un conveni 
per fer un aparcament soterrat que no es va acabar 
d’executar. Tampoc es va realitzar la cessió del 10% 
del sòl per a aprofi tament públic, ni es fa fi xar cap aval 
ni cap garantia d’execució. L’empresa va fer fallida i la 
propietat va passar a una entitat bancària.

Acció que està realitzant el govern local: s’està 
negociant amb la nova propietat la represa del projecte 
dins dels paràmetres legals per acabar la urbanització 
de l’espai, l’aparcament i l’edifi ci.

8. CONVENI BONAVISTA
El propietari del solar on s’instal·len cada dimecres 
les parades de fruita, entre els carrers Bonavista i 
l’avinguda de la Ribera, va signar al 2005 un conveni 
amb l’Ajuntament que, 4 anys més tard, aquest va 
voler anul·lar, en considerar-lo lesiu per als interessos 
municipals, demanda que el jutjat contenciós no va 
admetre a tràmit. Segons l’auditoria, el conveni no 
s’hauria d’haver signat perquè l’edifi cabilitat de la 
parcel·la que la propietat reclamava –i on hi ha un bloc 
de pisos– estava exhaurida i els terrenys en litigi són, 
en realitat, un carrer. Els hereus del veí que va iniciar 
el procediment reclamen més de 3 milions d’euros al 
consistori per una parcel·la que, segons la valoració 
feta per la corporació, costa 400.000 euros.
Acció que està realitzant el govern local: s’han fer noves 
valoracions a la baixa per defensar en el contenciós els 
interessos públics. 

9. ZONES VERDES PÚBLIQUES EN MANS PRIVADES
Un particular propietari d’un terreny urbà qualifi cat 
com a zona verda pot reclamar a l’administració la seva 
expropiació. Aquest ha estat el problema que ha portat 
al consistori al desastre de les expropiacions.
Acció que està realitzant el govern local: s’han 
inventariat i analitzat totes les zones verdes. S’han 
començat a adquirir zones verdes pendents mitjançant 
modifi cacions de planejament (com s’ha fet a Montcada 
Nord i a la Muntanyeta de la Font Pudenta).

Monogràfi c
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‘La judicialització del confl icte 
té una clara voluntat alliçonadora’

El regidor de la CUP a l’Ajunta-
ment, Josep Galván, va ser detin-
gut el 6 de febrer i al cap d’unes 
hores posat en llibertat, pel cas 
del tancament al Rectorat de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) al 2013, en què la 
Fiscalia li demana 11 anys i mig 
de presó. L’edil està encausat, 
juntament amb 26 persones més 
que han d’afrontar un judici oral, 
per la protesta contra l’augment 
del 66% del preu de les matrícu-
les i en defensa de la universitat 
pública.

Què va succeir al 2013 perquè 
la Fiscalia demani unes penes 
tan elevades?
El claustre de l’UAB, màxim òr-
gan representatiu de la institució, 
va aprovar una moció contra la 
pujada de les taxes, la més elevada 
de la història de la democràcia, i al-
tres iniciatives com la creació d’uns 
títols especials de transport per a 
estudiants. Però l’equip rector i els 
consells de centres les van ignorar. 
Després d’esgotar diferents vies, 
els òrgans estudiantils vam decidir 

entrar simbòlicament al Rectorat 
per demanar que les mocions fos-
sin una realitat. La seva resposta 
va ser molt petulant. Ens van de-
manar que marxéssim i que uti-
litzéssim els canals habituals. La 
protesta va durar un mes i va ser 
totalment pacífi ca.
Què va passar després?
El Rectorat va comunicar que 
donava per acabades les negocia-
cions, però no ens ho va dir direc-
tament, sinó a través dels Mossos. 
Per primera vegada des de la de-
mocràcia, l’UAB ha judicialitzat un 
confl icte intern. 
Per què creu que ha optat per 
aquest camí?
Perquè hi ha una clara voluntat 
d’alliçonament repressiu amb l’ob-
jectiu que els pròxims estudiants 
s’ho pensin dues vegades abans 
de protestar. El Rectorat ja s’havia 
ocupat en altres ocasions, però mai 
s’havia arribat a aquest extrem. 
També juga un paper important la 
connivència entre els òrgans de se-
guretat, el Rectorat i la Fiscalia. Els 
Mossos no van identifi car cap de 
les prop de les 250 persones que hi 
havia al recinte i, fi ns ara, ningú no 

ha pogut justifi car perquè n’estem 
encausades només 27. Creiem que 
el Rectorat feia llistes negres, però 
no ho podem demostrar. Casual-
ment, hi ha imputades dues o tres 
persones de cada facultat, fet que 
evidencia la intenció d’alliçonar.
El dia anterior a la seva deten-
ció, hi va haver un acte de soli-
daritat amb els encausats a la 
Casa de la Vila. Què suposen 
aquestes mostres de suport?
És un orgull i ens anima a seguir. 
El que està passant a l’UAB és el re-
fl ex del que es viu a la societat. Els 
acords aprovats al Claustre hauri-
en de fer-se realitat. Si la població 
decideix A o B, el govern de torn 
hauria de fer el possible per por-
tar-ho a terme. Però, per desgràcia, 
això no passa. L’Autònoma encara 
es regeix per un sistema feudal on 
un equip de govern, amb el 15% 
de la representació de la comunitat 
universitària, té el poder absolut. 
Seguirem endavant, no ens atemo-
riran amb la seva repressió. Conti-
nuarem lluitant contra l’elitització 
del coneixement i perquè els fi lls 
i fi lles de la classe obrera puguin 
estudiar a la universitat. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Josep Galván –darrera de la pancarta amb la puny alçat– durant l’acte de suport als encausats pel tancament al Rectorat de l’UAB fet a Montcada
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El montcadenc és un dels 27 encausats pel tancament al Rectorat a l’UAB, al 2013

ENTREVISTA A JOSEP GALVÁN
SOBIRANISME

Josep Rull: ‘No podem renunciar al principi 
democràtic ni a la dignitat per la por’

L’exconseller de la Generalitat Josep Rull va explicar el 5 de febrer, en un 
acte convocat per la secció local del PdeCAT a la Casa de la Vila, la seva 
experiència a la presó d’Estremera, on va estar tancat durant un mes 
juntament amb altres membres del govern cessat de la Generalitat arran 
l’aplicació de l’article 155. “No podem renunciar al principi democrà-
tic ni a la dignitat, malgrat la por”, va manifestar Rull, tot posant en 
dubte la separació de poders a l’Estat espanyol. Per a l’exconseller, els 
Jordis i els exmembres del govern Oriol Jonqueres i Joaquim Forn són 
“hostatges polítics, sotmesos a un abús de la presó provisional per 
expressar idees”. Respecte a la formació del nou govern català, Rull 
va assegurar que les converses entre les forces sobiranistes van 
per bon camí. “Hem de recuperar la confi ança”, va dir, tot afegint 
“mai ens rendirem perquè volem deixar un món millor, més lliure 
i digne per als nostres fi lls” | LG

PENSIONS

Aina Vidal proposa augmentar els salaris i 
aplicar nous impostos a les grans empreses
La diputada al Congrés 
d’En Comú Podem i co-
portaveu de la Comissió 
del Pacte de Toledo, Aina 
Vidal, va protagonitzar una 
xerrada sobre el futur de 
les pensions el 8 de febrer 
organitzat per ICV Montca-
da. Vidal va donar un mis-
satge de tranquil·litat sobre 
l’estabilitat de l’actual siste-
ma de pensions, “que està sent víctima d’una campanya vilment 
interessada per fer-nos creure que no és viable i perquè anem 
corrent als bancs a obrir-nos plans privats de pensions”. Actual-
ment més del 60% dels pensionistes cobren unes pagues per sota 
del salari mínim interprofessional –que és de 700 euros– i, en el 
cas de les dones, són el 38% més baixes que les dels homes. Per 
canviar aquesta tendència, Vidal considera imprescindible dero-
gar la reforma laboral, augmentar els salaris i buscar noves fórmu-
les de fi nançament de les pensions com l’aplicació d’una bateria 
d’impostos a les grans empreses i a les transaccions fi nanceres | LG
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En venta. Bar-restaurante de 150m2 

equipado y con licencia. 130.000 ne-
gociables. Tel: 679 671 262.
Oferta de trabajo. Se precisa es-
tilista en peluqueria de Montcada. 
Ofi cial de primera. Tel. 931 756 899.
Objete perdut. Trobades unes claus 
al parc de la plaça Lluís Companys. 
Es poden recollir al bar Manhattan 
(Montiu, 1).
Limpieza a domicilio. Señora se 
ofrece para tareas domésticas. Tels. 
935 702 573 i 675 968 292. 
Alquiler. Plaza de párquing para co-
che grande en la calle Bonavista. Pre-
cio mensual: 72 euros. Teléfono: 935 
750 944 (tardes).

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

anuncis gratuïts
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La Taula de Medi Ambient torna a posar el focus 
en l’estat dels accessos a la serralada de Marina
Tal com ja va fer al 2016 –imatge de la dreta–, la Taula de Medi 
Ambient organitza unes noves jornades tècniques sobre les 
portes d’accés al Parc de la Serralada de Marina per constatar 
l’estat d’abandonament i degradació que pateix el sector mal-
grat la seva riquesa i el seu potencial mediambiental. La primera 
sessió, el 22 de març (Casal El Brot, 20h), servirà per presentar 
el contingut del programa que inclou una sortida per l’entorn i 
observacions del territori el 3 de març (parc de les Aigües, 9h) 
amb un recorregut pel propi parc, la Torre dels Frares, el riu 
Besòs i la  llacuna del Pla del Besòs. A la tercera sessió, el 6 de 
març, es farà una valoració de la sortida i de les jornades tècni-
ques. La Taula (taula.mamir@gmail.com) convida a participar a 
les diferents activitats als responsables polítics i als tècnics que 
treballen per a la gestió del territori, així com a les persones que 
estiguin interessades en la temàtica a títol individual | PA

Operaris de la Brigada del con-
sistori estan duent a terme la 
reparació de les escales que 
donen accés al cementiri mu-
nicipal i que també connecten 
amb el sector de la Muntanye-
ta de la Font Pudenta. L’actua-
ció es fa en el marc del pla de 
manteniment anual de l’equi-
pament | LR

FONT PUDENTA
Reparació de les escales d’accés al cementiri  
municipal i a un sector de la Muntanyeta
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Dos veïns de Montcada i Reixac van ser detinguts a principi de febrer 
pels Mossos d’Esquadra després d’intentar atracar una gasolinera del 
municipi la nit del passat 24 de gener. Segons fonts policials, els dos 
homes anaven amb la cara coberta i amb armes de foc simulades però 
no es van endur cap botí perquè un treballador de l’establiment es va 
tancar en una habitació amb els diners de la recaptació quan els va 
veure arribar. La col·laboració d’un testimoni, que va anotar la placa de 
la matrícula del cotxe quan van fugir, va permetre la seva posterior de-
tenció per part de la Unitat d’Investigació de Cerdanyola del Vallès. Els 
dos detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat 
amb càrrecs | RJ

SUCCESSOS
Dos montcadencs, detinguts com a presumptes 
autors de l’intent d’atracament a una gasolinera

L’administració de loteria de Can 
Cuiàs, ubicada al Forn de pa i 
degustació Monrroy, va vendre la 
butlleta que el passat 9 de febrer 
va resultar guanyadora del pre-
mi ‘El Millón’, associat al sorteig 
l’Euromillones i dotat amb un mi-
lió d’euros. És la primera vegada 
que l’establiment, regentat per 
Montserrat Martínez, dona un im-
port tan elevat en una rifa. El forn 
es va obrir fa 38 anys al nucli antic 
del barri i, des de fa 18, es troba 
al número 34 del carrer Camèlies, 
tot i que només fa dos anys que 
també funciona com a adminis-
tració de loteria amb la venda de 
números a través de màquina | PA

El premi ‘El Millón’ 
deixa un milió d’euros 
al barri de Can Cuiàs 
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PÀG. 12

PORTES OBERTES 
Les escoles i instituts del municipi mostren 
les seves instal·lacions abans del període 
de preinscripció per al curs vinent

Fèlix, Alicia i Emili són tres veïns 
de Rubí que han deixat de beure 
gràcies al suport que van trobar 
a Alcohòlics Anònims (AA), una 
entitat sense ànim de lucre forma-
da per persones que comparteixen 
la seva experiència i les seves es-
perances per resoldre el seu pro-
blema amb la beguda. A partir del 
23 de febrer, es reuniran a l’Espai 
Kursaal tots els divendres, de 19 
a 20.30h, per impulsar la creació 
d’un grup d’ajuda mútua al mu-
nicipi adreçat a persones que vul-
guin recuperar-se de l’alcoholisme. 
“Ara que ja portem un temps 
allunyats de la beguda, l’últim 
pas de la recuperació és intentar 
ajudar altres persones”, comenta 
Fèlix, qui reconeix que “deixar de 
beure no és tan difícil, el difícil 
és viure sense beure”. 

Per aquest motiu, tots tres con-
sideren que és fonamental per a 
la rehabilitació assistir als grups 
d’ajuda per compartir les vivèn-
cies amb altres individus que es 
troben en la mateixa situació. 
“Quan arribes, t’identifi ques 
amb la resta perquè entén el 

que et passa”, manifesta Alicia, 
qui recorda que l’associació dispo-
sa d’un telèfon que està operatiu 
les 24 hores del dia –933 177 777– 
per atendre qualsevol persona que 
“senti el desig de beure”. 
Per participar al grup d’ajuda no 
cal inscripció prèvia ni tampoc 
s’ha de pagar cap quota econòmi-
ca. “No passem llista i, fi ns i tot, 
no és necessari facilitar la iden-
titat autèntica. Som alcohòlics 
anònims amb l’únic objectiu 
d’ensenyar a les persones que 
venen a demanar ajuda i que és 
possible dur una vida diferent”, 
explica Emili.

ALCOHÒLICS ANÒNIMS

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament col·labora 
en el projecte amb la 
cessió d’un espai a 
l’equipament municipal

L’únic requisit per ser membre de l’associació Alcohòlics Anònims és tenir el desig de deixar defi nitivament la beguda
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Les trobades es faran tots els divendres a la tarda a partir del 23 de febrer i no cal inscripció prèvia

El Kursaal acollirà un grup d’ajuda per 
a persones que volen deixar de beure

El repte, 24 hores sense tastar l’alcohol
El programa de rehabilitació d’Al-
cohòlics Anònims (AA) es basa 
en el repte d’estar 24 hores sense 
tastar l’alcohol. “Si avui no be-
vem, no ens emborratxem. Del 
demà, ja ens n’ocuparem quan 
arribi i, de l’ahir, no ens obses-
sionarem perquè ja ha passat”, 
explica Fèlix, d’AA, qui remarca 
que és molt important “aprendre 
a acceptar que els afectats pa-
tim una malaltia crònica i que 
sols no la podem controlar”. El 
fet de no ingerir alcohol permet 
la recuperació física, però l’alco-

holisme és una patologia que no 
només afecta el cos, sinó també 
la ment. “Ajudem les persones a 
recuperar valors que la beguda 
et treu al llarg dels anys com 
són la honestedat, la por i la hu-
militat, entre d’altres”, assenya-
la Alicia, també d’AA, qui recorda 
que per arribar a una sobrietat 
de llarga durada són necessàries 
una ment sana i unes emocions 
equilibrades. 
Per a més informació és pot con-
sultar el web de l’entitat alcoholi-
cos-anonimos.org | SA

El nou magatzem d’aliments de 
Càritas Montcada, ubicat al nú-
mero 11 del carrer Alacant del 
Pla d’en Coll, s’inaugurarà el 
pròxim 24 de febrer (12h) amb 
la descoberta d’una placa i el ba-
teig del nou equipament per part 
del vicari episcopal de la diòcesi 
de Terrassa, Juan Carlos Mont-
serrat, i del president de Càritas 
Montcada, el mossèn Jaume Ca-
sas. A l’acte, també hi ha prevista 
l’assistència d’una delegació mu-
nicipal encapçalada per l’alcaldes-
sa de Montcada, Laura Campos 
(ICV-EUiA). 

L’equipament. La nova seu de 
Càritas Montcada està situada 
als baixos d’un local de titularitat 
municipal cedit per l’Ajuntament 
per dur a terme el projecte, que 
ha fi nançat la Fundació Mossèn 
Josep Espinasa amb una aporta-
ció de 260.000 euros. L’equipa-
ment, al qual s’accedeix per la 
plaça Joan Fuster, disposa d’una 
superfície d’uns 400 m2, destinats 
al magatzem i  altres espais com 
la zona de recepció i la de classifi -
cació dels aliments, entre d’altres. 
Una de les principals millores res-
pecte les instal·lacions que Càritas 
té actualment a la Font Pudenta 
és que hi haurà la possibilitat de 
guardar i lliurar aliments frescos, 
ja que el local disposa d’una cam-
bra frigorífi ca. El departament 
municipal d’Urbanisme va re-
dactar el projecte d’obres, que ha 
executat l’empresa Maheco.

El 24 de febrer 
s’inaugura la 
nau d’aliments 
de Càritas 
Sílvia Alquézar | Redacció
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Un total de 26 alumnes de 4t 
d’ESO dels instituts La Ribera, 
La Ferreria i La Salle participa 
enguany a les estades formatives 
en entorns laborals que s’em-
marquen en el Dispositiu Local 
de Transició Escola-Treball (DiL-
TET). Les empreses que hi col-
laboren són del sector informà-
tic, tallers mecànics, ferreteries, 
un centre de dia de gent gran, 
llibreries, serveis d’instal·lacions, 
bars, restaurants i perruqueries. 
També acullen alumnes  les esco-
les bressol municipals i algunes 
escoles d’educació infantil i pri-
mària. L’objectiu de les estades, 
que es fan dos dies a la setmana 
de 9 a 13h fi ns a fi nal de maig, és 
que el jovent adquireixi compe-
tències i hàbits professionals que 
els pugui orientar a l’hora de triar 
una formació per donar continuï-
tat a la seu procés educatiu.

Altres accions. En el marc del 
DiLTET, l’alumnat de 3r de La 
Ribera i La Ferreria i de 4t de La 

Salle ha participat a un taller de 
reciclatge de palets on cada grup 
ha fet un moble per a l’institut. 
En aquest segon semestre de 
curs s’està fent un taller de cui-
na d’arreu del món i, al tercer, 
està previst organitzar-ne un de 
jardineria. Amb l’alumnat de 4t 
de La Ribera s’han dut a terme 
sessions d’orientació i visites a 
empreses; i amb l’alumnat de La 
Ferreria de 4t s’ha fet un taller de 
jardineres verticals de fusta, per 
col·locar-les al centre.

Les tres escoles del municipi 
que han participat aquest any a 
la competició de robòtica First 
Lego League han fet un excel-
lent paper amb l’obtenció de di-
versos premis i la classifi cació de 
dos equips –el Lego de Tronos, 
de l’escola Fedac Montcada, i el 
Wassers, de La Salle– per a la fi -
nal estatal, que tindrà lloc els dies 
10 i 11 de març a Logronyo. El 
conjunt Lego de Tronos, format 
per alumnes de 5è i 6è de pri-
mària, va presentar un projecte 
científi c que proposa la construc-
ció d’un robot amb intel·ligència 
artifi cial per netejar les voreres 
del riu Besòs. La prova classifi ca-
tòria es va fer el 3 de febrer, a la 
l’Escola d’Enginyeria de l’UPC, 
amb la participació de 120 estu-
diants. Per la seva banda, l’equip 
Wassers, composat per alumnes 
de 1r de batxillerat, ha aconse-
guit la classifi cació per a la fi nal 
per segon any consecutiu, a més 
de guanyar el segon premi de la 
Fundació Scentia.

Debut excel·lent. L’equip Tu-
robot de l’escola El Turó, que 
ha participat per primera vega-
da amb un conjunt format per 
alumnat del cicle superior, va 
obtenir el guardó Lego Educa-
tion ROBOTIX a la categoria 
de Joves Promeses. Tant el Turó 
com La Salle han fet un projec-
te que ha consistit en el disseny 
d’un dispositiu de recuperació de 
l’aigua de la dutxa que es malba-
rata fi ns que surt calenta. La fase 
prèvia que van disputar ambdós 
centres educatius va tenir lloc a 
la UAB el 9 de febrer.

ROBÒTICA

Les escoles Fedac i La Salle passen 
a la fi nal estatal de la Lego League 
El Turó obté el premi Education Robotix en la seva primera participació a la competició

Els estudiants de 1r de batxillerat de La Salle han aconseguit, per segon any, el passi a la fi nal estatal

Pilar Abián | Redacció
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Hi participen prop d’una trentena d’alumnes de 4t d’ESO

Nova edició de les estades 
formatives a empreses

TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’INS La Ribera ha estat esco-
llit per participar en el progra-
ma Magnet, una iniciativa de la 
Fundació Jaume Bofi ll –en col-
laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
l’Institut de Ciències de l’Educa-
ció de l’UAB i la Diputació de 
Barcelona– que té per objectiu 
acompanyar els centres educa-
tius en el desenvolupament d’un 
projecte educatiu, innovador i de 

qualitat, en aliança amb una ins-
titució. 
L’INS La Ribera, que aquest 
curs ha renovat l’equip directiu, 
desenvoluparà un projecte sobre 
l’aigua a Montcada amb el su-
port de l’Institut de Recerca de 
l’Aigua (Idra) de l’UB. “Volem 
treballar els rius del municipi 
des de molts punts de vista”, 
ha comentat la directora de l’INS 
La Ribera, Àngels Longan, qui 
veu el programa Magnet com 

una oportunitat per iniciar una 
transformació pedagògica en el 
centre basada en projectes més 
col·laboratius, transversals i mo-
tivadors tant per a l’alumnat com 
per al professorat. El programa 
s’implementarà en un període de 
tres o quatre anys. Durant aquest 
curs, es durà a terme la formació 
de l’equip docent i es concretaran 
les iniciatives per treballar amb 
l’alumnat des de les diferents dis-
ciplines curriculars.  

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

L’INS La Ribera, inclòs al programa 
Magnet de la Fundació Jaume Bofi ll
El centre desenvoluparà un projecte sobre l’aigua a Montcada amb el suport de l’UB

Sílvia Alquézar | Redacció

Les estades es faran fi ns a fi nal de curs

L’equip Lego de Tronos, de l’escola Fedac, amb el trofeu i les medalles guanyades a la fase prèvia
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Els infants del cicle superior de l’escola El Turó han guanyat el premi Lego Education Robotix
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Les escoles i instituts del muni-
cipi organitzen, un any més, les 
jornades de portes obertes abans 
del període de preinscripció amb 
l’objectiu de mostrar els seus 
projectes pedagògics i les instal-
lacions a les famílies del futur 
alumnat. Pel que fa a les escoles 
públiques de Primària, El Turó, 
ubicat al centre, farà la jornada 
de portes obertes el dia 27, a les 
15.15h, i l’Elvira Cuyàs de Mas 
Rampinyo les farà l’endemà, a 
les 17h. Al març, el Font Freda, 
a Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
organitza la visita per a famílies 
el dia 1, a les 17h; el Reixac, al 
centre, el 5, a les 15.15 i les 18h; 
El Viver de Can Sant Joan, el dia 
7, a les 15.15h; el Mitja Costa de 
Terra Nostra, el 8, a les 9.15 i les 
15.15h; i el Mas Rampinyo, el 
dia 9, a les 15h. 
Per la seva banda, la primera es-
cola concertada de Primària a fer 
les jornades de portes obertes és 
la Ginesta de Can Cuiàs,  el 24 
de febrer, a les 11h. La Salle, a 

Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
les farà el dia 6, a les 18h, i el Fe-
dac Montcada, al centre, el 18 de 
març, a les 11h.

Secundària. L’Institut La Ferre-
ria, entre els barris de Terra Nos-
tra i la Font Pudenta, organitza 
les jornades de portes obertes el 
6 de març, a les 18h; l’INS La 
Ribera, al centre, el dia 7, a les 

18h; i l’INS Montserrat Miró, a 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, a 
les 18 i 19h. Pel que fa als centres 
concertats, al Ginesta tindran lloc 
el 24 de febrer, a les 11h; i a La 
Salle, el 7 de març, a les 18h. En 
el moment de tancar aquesta edi-
ció, el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat encara no 
havia fet públiques les dates de 
preinscripció per al curs vinent.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les jornades de portes obertes es fan abans del període de preinscripció del pròxim curs
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Els centres la Ginesta, El Turó i Elvira Cuyàs inauguren el calendari aquest mes de febrer

Comencen les jornades de portes 
obertes a les escoles i instituts

EDUCACIÓ

Un total de 24 infants participa en 
un curs de llengua amazic, coor-
dinat per l’Ajuntament en el marc 
del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), 
amb el suport de centres de pri-
mària del municipi i la Casa Ama-
zic de Sabadell. Les classes es van 
posar en marxa el 26 de gener al 
Kursaal i es faran tots els diven-
dres, a les 17.30h, fi ns a fi nal de 
curs. La formació és gratuïta per 
a les famílies. L’amazic es parla de 
forma discontínua en un ampli 
territori situat al nord d’Àfrica, 
entre el Sàhara i Egipte | SA

El PEE organitza 
un curs de 
llengua amazic

El parc de la Llacuna acollirà la 
Jugatecambiental, una iniciativa 
de la Xarxa de Parcs de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), que s’encarrega de la 
gestió de l’espai verd de Mas 
Duran des de l’estiu del 2016. 
El principal objectiu del projec-
te, adreçat al públic familiar, és 
generar un espai d’aprenentatge 
i experimentació mitjançant el 
joc, amb la sostenibilitat ambien-
tal com a fi l conductor. 
El programa arrenca el 18 de fe-
brer amb un taller sobre disfres-
ses fetes amb material reciclat. 
Fins a fi nal d’any, gairebé cada 
diumenge, a les 11.30h, hi haurà 
prevista una activitat. Als mesos 
de febrer i març, es farà una acti-
vitat sobre prevenció d’incendis, 
amb el suport de l’ADF (25 de fe-
brer); sobre la fauna de l’estany 
(4 de març); de contes de medi 
ambient (11 de març); sobre sa-
lut ambiental (18 de març) i un 
altre d’identifi cació de petjades i 
rastres d’animals (25 de març). 
Per assistir a les sessions no cal 
inscripció prèvia.

El parc de la 
Llacuna acollirà 
la Jugateca 
ambiental
Sílvia Alquézar | Redacció

La Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut posarà en marxa 
el 6 de març un nou cicle de ta-
llers, que tindrà lloc els dimarts 
a la Casa de la Vila, de 15.30 a 
16.30h. Hi ha prevista una dese-
na de propostes fi ns al juny, de 
temàtica diversa. Les activitats 
són gratuïta i cal reservar plaça al 
correu educacio@montcada.org | SA

Tallers per a 
famílies amb 
fi lls fi ns a 3 anys
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L’URBANISME DE LA CIUTAT 
VIST AMB ULLS DE DONA
L’entitat Kariatydes va 
organitzar el 9 de febrer 
un taller per analitzar els 
carrers de Montcada des  
de la perspectiva feminista

Una trentena de persones van participar a la iniciativa, que va con-
sistir en un recorregut per diferents punts del centre a càrrec de les 
arquitectes i membres de Feministes de Gràcia, Magda Isart i Mon 
Joan. Les activistes van explicar que l’espai públic no és neutre i 
es construeix segons els patrons del sistema socioeconòmic vigent, 
“que se centra en la productivitat com a objectiu en la transfor-
mació de l’entorn”. L’urbanisme feminista situa les persones, inde-
pendentment de la seva condició social i de gènere, al centre de la 
planifi cació dels espais per fer-los més habitables. Hi va assistir el 
president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC) | LG 

.....també és notícia..................................
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NOVA INICIATIVA
L’Ajuntament inicia un procés participatiu per fer un estudi 
sobre el grau d’amigabilitat de la ciutat amb la gent gran
El projecte, amb el suport de la 
Diputació, s’emmarca en la xar-
xa Ciutats Amigues de la Gent 
Gran, una iniciativa de l’Organit-
zació Mundial de la Salut (OMS) 
per impulsar polítiques d’envelli-
ment actiu, a la qual es va adherir 
l’Ajuntament montcadenc al Ple 
del passat mes de juliol. El con-
sistori posarà en marxa un procés 
participatiu per elaborar un estudi 
que té per objectiu recollir propos-
tes per millorar la ciutat des de la 
perspectiva de la gent gran. Hi ha 
previstes dues reunions, durant 
les quals es demanarà l’opinió 
dels participants sobre diferents 

temàtiques com els espais lliures 
i els edifi cis, el transport, l’habi-
tatge, el respecte a les persones 
grans, les activitats d’oci, la comu-
nicació i informació sobre la ciutat 
i els serveis socials i la salut. Les 
trobades, que inclouen l’esmor-
zar, tindran lloc el 28 de febrer 
al Kursaal i l’1 de març al Teatre 
Municipal, de 9.30 a 12.30h. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a l’Ajuntament o bé a 
través del correu electrònic parti-
cipaciociutadana@montcada.org. 
Durant el mes de març, el consis-
tori ha previst convocar vuit grups 
de discussió  | SA AC

Últims dies per recollir 
els premis de Nadal de 
Can Sant Joan
Fins al 28 de febrer es poden re-
collir els premis en vals de com-
pra que va sortejar l’Associació 
de Comerciants de Can Sant Joan 
entre la seva clientela durant la 
campanya de Nadal. Els números 
guanyadors són: 71.883 (500 eu-
ros), 14.287 (300 euros), 25.570 
(200 euros), 38.902 i 67.028 
(100 euros cadascun) | PA  

El Casal Cívic homenatja dos usuaris centenaris
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L’equipament ubicat al parc Salvador Allende, gestionat per la Ge-
neralitat, va distingir el 31 de gener Ezequiel García i José Roca 
–dreta–, que van complir 100 anys a fi nal de l’any passat. Ambdós 
es van mostrar molt contents i agraïts pel reconeixement, al qual 
van assistir nombroses persones entre familiars i amistats | SA
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17 l dissabte
Cinema. ‘La librería’, d’Isabel Coixet. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. 

18 l diumenge
Taller. ‘Compartim un futur’, de la Juga-
tecambiental. Hora: 11h.

Taller. ‘Fem disfresses reciclades’, de la 
Jugatecambiental. Hora: 11.30h. Lloc: 
Parc de la Llacuna. 

Cinema. ‘La librería’, d’Isabel Coixet. 
Hora: 18h. Lloc: Kursaal. 

19 l dilluns
Taller. ‘Canta’m un conte’. Hora: 17h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

21 l dimecres
Taller. Jocs i tallers amb motiu del Dia 
Internacional de la Llengua Materna. 
Hora: 17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

22 l dijous
Literatura. Homenatge al poeta Antonio 

Machado amb la col·laboració de Dèria 
Teatre. Hora: 19.30h. Lloc: Fundació 
Cultural Montcada (Major, 47)

Presentació. Jornades Tècniques Portes 
al parc de la Serralada de Marina. Hora: 
20h. Lloc: Casal Popular El Brot. Orga-
nitza: Taula de Medi Ambient.

24 l dissabte
Inauguració. Banc d’Aliments. Hora: 
12h. Lloc: carrer Alacant, 11 del Pla 
d’en Coll.

Hora del Conte. ‘De què té gust la llu-
na?’, a càrrec de Sandra Rossi. Hora: 
12h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Teatre. ‘Yerma’, del grup Tea345. Hora: 
19h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo. 
Preu: 6 euros per als socis i 7 per a la 
resta.

25 l diumenge
Calçotada. Celebració de l’inici de la 
nova temporada d’Els Castellers. Hora: 
11h. Lloc: Cruïlla Major/ Generalitat.

Taller. Prevenció d’incendis forestals, 
a càrrec de l’ADF. Hora: 11.30h. Lloc: 
parc de la Llacuna (Mas Duran).

Visita. ‘A tota màquina’ (recorregut tea-
tralitzat). Hora: 12h. Lloc: Casa de les 
Aigües. Preu: 5 euros. Organitza: Mu-
seu Municipal Les Maleses.

27 l dimarts
Inauguració. ‘Retorno al abstracto’, de 
Paloma González.  Lloc: Auditori Munici-
pal. Hora: 19.30h. 

28 l dimecres
Reunió. Consell Escolar Municipal. 
Hora: 17.30h. Lloc: Sala Institucional de 
la Casa de la Vila.

Contes.’Bressol de contes’, a càrrec de 
Sònia Fernández. Hora: 18h. Lloc: Bibli-
oteca Elisenda. 

3 l dissabte
Taller. Zumba solidària contra el càncer 
de mama. Hora: 11h. Lloc: La Unió (en-
trades anticipades al c. Dr. Buxó, 11h).

Sortida. Itinerari d’observació del territo-
ri natural. Punt de trobada: parc de les 
Aigües. Hora: 9h. Organitza: Taula de 
Medi Ambient.

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

16 17 18

23 24 2520 21 2219
Rivas J.Duran J.DuranRecasens V.Nieto J.RelatEl Punt

C.Pardo

M.Guix  R.Miró El PuntC.Pardo

28 21

M.Guix M.Guix

3 4

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

26 27
Recasens V.Nieto V.Nieto

24 DE FEBRER
LA UNIÓ, 19H

‘YERMA’Agenda

febrer/març
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Representació teatral a càrrec del grup 
Tea345 de La Unió de Mas Rampinyo

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

EXPOSICIÓ
EL CARNAVAL 
EN IMATGES

Fins al 3 de març

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

EXPOSICIÓ
RETORNO AL 
ABSTRACTO
Paloma González
Inauguració: 27 de febrer, 19.30h

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

EXPOSICIÓ
PINTURA 
Antonia Fernández
Fins al 2 de març
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>Editorial

Montcada i Reixac és un mu-
nicipi eminentment industrial, 
amb un total d’11 polígons en 
el seu àmbit territorial. La pro-
ximitat a Barcelona i la bona 
connexió quant a xarxes viàries 
són factors ben valorats per les 
empreses, però el cert és que hi 
ha molts aspectes que encara 
cal millorar quant a l’estat i el 
i manteniment dels espais que 
segurament frenen l’arribada 
de noves oportunitats de ne-
goci. Capgirar aquesta situació 
és l’objectiu que s’han marcat 
tant el consistori com els em-
presaris. Si el municipi té uns 
polígons moderns i competitius, 
s’hi voldran instal·lar més em-
preses que ocuparan les naus i 
els solars buits i que generaran 
llocs de feina, a més de pagar 
impostos. Als negocis que ja hi 
són també els interessa que els 
polígons estiguin ben conservats 
per poder donar un bon servei i 
una bona imatge. És necessari 
sumar esforços per assolir un 
benefi ci clarament compartit.

La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà el 2 de març

El Pla de Reixac es converteix en la llar 
d’una gran diversitat d’espècies d’aus

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

El Pla de Reixac i el parc de la 
Llacuna, a Mas Rampinyo, s’han 
convertit en la llar de molts ti-
pus d’aus. Unes de les més 
representatives són els mussols 
(a la foto superior). A l’espai on 
es feia la festa del Rocío, n’he 
comptabilitzat al voltant de 25 
exemplars. Aquestes aus són 
molt territorials i tenen cadas-
cuna la seva zona que reclama 
com a pròpia, comunicant-se 
entre elles amb uns sons que 
recorden el miol dels gats. Si 
s’acostumen a la teva presència, 
deixen que t’aproximis força per 
observar-les i, aleshores, pots 
fotografi ar-les. Però no són els 
únics habitants d’aquests espais 
naturals. En els últims tres anys, 
s’han estès notablement les co-

torres, que construeixen nius 
de grans dimensions a la copa 
dels arbres, on es desenvolupen 
de quatre a cinc comunitats di-
ferents que comparteixen espai 
i viuen en societat. També po-
dem observar garses, ànecs –fa 
un mes en vaig comptabilitzar 
una setantena al llac–, martinets 
blancs, bernats pescaires, tòrto-
res, puputs (a la foto inferior) i 
centenars tipus d’ocells de la fa-
mília dels fringíl·lids  –de  mida peti-
ta i bec dur i cònic–, com el pinsà 
i la cadernera. Tampoc no hem 
d’oblidar les aus migratòries, com 
les orenetes i els falciots, que cada 
any ens visiten. 

Javier Mateo  
Salvem el Pla de Reixac

Polígons moderns

Nou cap de Diables
Aquest any serà molt especial per a 
la Colla de Diables perquè celebrem 
el 30è aniversari. També diem adéu 
a qui ha estat el nostre cap de colla 
durant nou anys, Jose Velasco, una 
persona que s’estima l’entitat com si 
fos la seva família; que ha treballat de 
valent i que ens ha permès créixer. Grà-
cies, Jose! Rebem amb il·lusió el seu 
relleu, Carlos Núñez, una persona amb 
iniciativa i implicació que fa anys que 
pertany a la colla i que sent l’orgull de 
ser diable, portar banyes i ballar amb 
foc, fent de portador del nostre Drac 
Joan. Carlos, estarem amb tu en tot 
moment per seguir creixent. Salut, foc, 
ritme i llibertat companys!

Laura Terol
Colla de Dracs i Diables Can Sant Joan

Fe d’errates
El número que va ser publicat a l’anunci i 

la notícia sobre els abonaments socials de 

la factura de la llum no és el correcte. Cal 

trucar al 935 726 474. Preguem disculpes.

Opinió
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‘ESPECTACULAR ESPECTACLE’
El Grup de Teatre La Salle porta a l’escenari 
una adaptació de la pel·lícula ‘Moulin Rouge’

‘Sweet Carnival’ de l’Associació Escènica Jyms, amb una gran carrossa de llaminadures, va guanyar el primer premi de la Rua de Sabadell

‘Queens of the sea’, de l’escola Cirqs Dance Studio, va obtenir el premi a la millor coreografi a en moviment a la Rua de Granollers

CARNAVAL 2018

Amb ‘Els guerrers del sol’, La Unió s’Engresca va celebrar el seu 10è aniversari com a comparsa

‘Under the sea’, de l’escola April School of English, amb motius marins ‘Xi’an’, de la comparsa Els Increïbles, va recrear els famosos guerrers de terracota trobats a la Xina ‘Trolls’, de Terra Nostra Queens, es va inspirar en la pel·lícula 

‘Els guerrers de Haiku’, de l’AV de Font Pudenta, va ser una de les tres comparses debutants

Fantasia i vistositat,
en la Rua amb més 
fred dels últims anys
Quatre comparses locals s’enduen premis a rues del Vallès

La fantasia, els lluentons i les plo-
mes van protagonitzar la Gran 
Rua de Carnaval que va desfi lar 
el 10 de febrer pels carrers de 
Montcada. L’intens fred no va 
impedir que la gent sortís al car-
rer i assistís als balls de lluïment 
de les 17 comparses participants, 
que es va fer al Sambòdrom a 
l’aire lliure. La Rua va comptar 
amb tres comparses noves: el 
grup Daleqvoy, que va desfi lar 
amb la disfressa de ballarins cu-
bans; l’AV Font Pudenta-Mun-
tanyeta, que va debutar amb la 
creació ‘Els guerrers de Haiku’, 
i el grup ‘A mi no me aplaudas’, 
de Can Sant Joan, que ho va fer 
vestit de pirates.

Premi. Quatre de les comparses 
locals van ser premiades a les 
rues que es van fer l’11 de febrer 
a diferents municipis vallesans. 
‘Sweet Carnaval’, de l’associació 
Jyms, va guanyar el primer pre-

mi de la Rua de Sabadell. A la de 
Granollers, van resultar premia-
des les creacions ‘Bajo el mar’, de 
Grisdance, a la millor comparsa 
acompanyada amb carrossa, i 
‘Queens of the sea’, de l’escola 
Cirqs Dance Studio, a la millor 
coreografi a en moviment. L’asso-
ciació Endansa, amb la disfressa 
‘Els caçadors de bruixes’, va que-
dar segona a la Rua de Mollet del 
Vallès. 
La regidora de Cultura i Patri-
moni, Mònica Martínez (ICV-
EUiA), ha remarcat que la  Rua 
de Montcada “és un fenomen 
social i intergeneracional on 
s’intensifi ca el sentiment de 
veïnatge” i ha destacat la con-
solidació del Sambòdrom com 
un espai de gran espectaculari-
tat. “L’afany de superació dels 
grups, l’esforç organitzatiu del 
departament de Cultura i el 
suport de la ciutadania fan que 
la nostra Rua sigui la millor 
del Vallès”, ha conclòs Martínez.

Laura Grau | Redacció
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Daleqvoy va debutar com a ballarins cubans
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‘Bajo el mar’, de l’escola Grisdance, va guanyar el primer premi a la Rua de Granollers per una creació inspirada en el fi lm ‘La Sireneta’

‘Ball de màscares’, de l’Ampa Reixac, inspirada en el carnaval venecià i la fi gura de l’arlequí

‘Els caçadors de bruixes’, de l’Associació Escènica Cultural Endansa, que va guanyar el segon premi a la Rua de Carnaval de Mollet

‘Regne de gel’, de l’Ampa de La Salle, amb tonalitats blanques i blaves i refl exos de plata

CARNAVAL

Aserm va presentar ‘Hawainas y sus delirios’ El grup del CC l’Alzina, amb ‘Vuelven los 60’ ‘Balla amb la por!’, de La Gralla, es va inspirar en el fi lm ‘Monstruos S.A’ ‘Piratas de Can Sant Joan’, del nou grup ‘A mi no me aplaudas’
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La Biblioteca Elisenda acollirà el 
21 de febrer diferents activitats 
per commemorar el Dia Inter-
nacional de la Llengua Materna 
(DILM), que abordaran el joc 
com a referent comú entre cul-
tures (17.30h). El programa in-
clou un conta-contes a càrrec de 
la Casa Amaziga de Catalunya, 
espais de joc dinamitzats per en-
titats del municipi i una exposició 
sobre jocs universals amb el nom 

en català i altres llengües mater-
nes de la població montcadenca, 
amb la col·laboració de l’alumnat 
del Servei Local de Català (SLC). 
La iniciativa es fa a Montcada i 
Reixac per primera vegada i és 
una proposta conjunta de l’Ajun-
tament, el Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE), les biblioteques, la Xarxa 
Antirumors i el SLC. 
La Unesco va proclamar el 21 
de febrer del 2000 el Dia Inter-
nacional de la Llengua Materna 

arreu del món, amb l’objectiu de 
promoure la diversitat lingüísti-
ca i cultural i el plurilingüisme. 
L’efemèride pretén mostrar com 
les llengües esdevenen una eina 
de preservació i desenvolupament 
del patrimoni cultural i generen 
solidaritat, enteniment, tolerància 
i diàleg. Des de la seva creació, 
el DILM s’ha dedicat cada any 
a una temàtica i enguany gira al 
voltant del joc com a enllaç entre 
cultures.

L’escola Fedac Montcada ha obert 
aquesta setmana les seves portes 
a la població amb motiu de l’ex-
posició ‘L’esperança també juga’, 
de l’artista i teòleg Siro López, 
que retrata nens i nenes jugant 
en zones deprimides del planeta. 
La mostra, de caràcter itinerant, 
posa de relleu la capacitat de ju-
gar i crear  dels infants, tot i que 
visquin en condicions adverses. 

Tots els alumnes del centre han 
participat en un taller de 45 mi-
nuts adaptat a les diferents fran-
ges d’edat per refl exionar sobre 
les imatges en el marc d’un pro-
jecte de promoció de la creativi-
tat. L’exposició també l’han visi-
tada alumnes de l’escola Elvira 
Cuyàs, l’única que ha respost a 
la invitació del centre concertat. 
“Ens sembla una bona oportu-
nitat perquè els nens coneguin 

i refl exionin sobre realitats ben 
diferents de la seva”, va dir el 
director de l’escola Fedac, David 
González, durant la inauguració, 
feta el dia 12 amb la presència 
de l’alcaldessa, Laura Campos, 
la regidora d’Educació, Jessica 
Segovia, i la regidora de Ciutada-
nia, Mònica Martínez –totes tres 
d’ICV-EUiA. L’últim dia per visi-
tar la mostra és el 17 de febrer al 
matí, de 10 a 13h.

FOTOGRAFIA

L’escola Fedac refl exiona sobre la 
capacitat de jugar i crear dels infants
‘L’esperança també juga’, de Siro López, ha estat el punt de partida de diferents tallers

La mostra de Siro López retrata nens i nenes jugant en diferents zones deprimides del planeta amb objectes reciclats o creats per ells mateixos

Dia Mundial de la llengua materna

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA
Homenatge al poeta andalús Antonio Machado

D
S

La Fundació Cultural 
Montcada organitza el 22 
de febrer un homenatge a 
Antonio Macha do (1875-
1939), que comptarà amb 
la col·laboració del grup 
Dèria Teatre. Dos dels seus 
components, David Velas-
co i Ramon Bueno, repas-
saran la trajectòria vital del 
poeta sevillà a partir d’una 
selecció dels seus poemes 
i escrits. L’acte es farà a la 
seu de la Fundació (Major, 
47, baixos) a les 19.30h. 
Machado va ser el repre-
sentant més jove de la Generació del 98 i la seva obra està marca-
da pel compromís amb els valors de la Segona República, fet que 
va motivar el seu exili a França, on va morir a l’edat de 64 anys | LG

BIBLIOTECA ELISENDA
Es posa en marxa el cicle ‘Debat a Bat’ per a joves

MAS RAMPINYO
Jordi Escrigas dimiteix com a president de La Unió

La seva dimissió es farà ofi cial a 
l’assemblea general que l’entitat 
ha convocat el 2 de març amb 
l’objectiu d’escollir una nova 
junta. Escrigas ha pres aquesta 
decisió un any abans que fi nalit-
zi el seu mandat per motius per-
sonals que l’impedeixen disposar 
de temps per dirigir l’associació, 
problemàtica que també afecta la 
resta de components de la junta. 
Escrigas ha estat president en di-
ferents èpoques que sumen un 
total de 15 anys. “Crec que ha 
arribat el moment de trobar un 
relleu i que s’incorporin noves 
persones amb més il·lusió i noves idees”, ha dit. Malgrat la seva 
dimissió, Escrigas continua rà vinculat a l’entitat com a membre del 
grup de teatre Tea345 i de la Comissió organitzadora de la Festa Ma-
jor de Mas Rampinyo. Actualment, La Unió té prop de 400 socis i pel 
seu local passen diàriament una mitjana de 100 usuaris que partici-
pen en les diferents activitats i cursos que s’ofereixen al seu local | LG

La biblioteca Elisenda ha estat un dels 12 equipaments de la Xarxa 
de Biblioteques Municipals seleccionat per participar al projecte 
‘Debat a Bat’, una iniciativa que té com a objectiu desenvolupar 
el pensament crític dels joves i posar al seu abast els àlbums il-
lustrats i noves formes de lectura i escriptura. El programa s’adreça 
a joves d’entre 12 i 16 anys de Montcada dels tres instituts públics 
del municipi, INS La Ribera, INS La Ferreria i INS Montserrat Miró. 
La primera sessió, feta el 24 de gener, va tenir com a fi l conductor 
la guerra i va consistir en unes dinàmiques participatives per pro-
moure el diàleg i la refl exió | LG

Laura Grau | Redacció
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El Grup de Teatre La Salle 
(GTLS) ultima els assajos del 
seu nou musical ‘Espectacular es-
pectacle’, que s’estrenarà el 3 de 
març al teatre de l’escola. L’obra 
és una adaptació de la famosa 
pel·lícula ‘Moulin Rouge’ (2001), 
i l’han dirigida el tàndem for-
mat per Dani Góngora i Cris-
tina Buendía, que també s’han 
ocupat de traduir les lletres de 
totes les cançons al català amb 
l’objectiu de fer la història més 
entenedora. “Hem respectat 
el guió del fi lm original, però 
ens hem pres algunes llicències 
per portar-la a l’escenari amb 
els nostres mitjans”, ha explicat 
Buendía. Per evitar la complexi-
tat que comporta interpretar les 
cançons en directe, s’ha optat per 
gravar-les prèviament amb la veu 
d’altres actors del grup amb co-
neixements de cant. 

Tragicomèdia. Els assajos del nou 
muntage, que dura dues hores, 
van començar al gener del 2017. 

“És una obra complexa que 
compta amb la implicació d’un 
gran equip de fi ns a cinquanta 
persones, entre actors i equip 
tècnic”, ha destacat Góngora, qui 
creu que “el públic riurà, plora-
rà i passarà una bona estona”. 
La resta de representacions  es 
faran els dies 10, 11, 17 i 18 de 

març i 7, 8, 14 i 15 d’abril. Els dis-
sabtes, la funció serà a les 22h i 
els diumenges, a les 18h. Les en-
trades costen 7,5 euros i es poden 
comprar el mateix dia a taquilla, 
o bé, anticipadament, a partir del 
19 de febrer a l’ofi cina Allianz (pg 
Rocamora, 1), i els dijous, de 17 
a 18h, a la secretaria de l’escola. 

Laura Grau | Redacció

TEATRE

El grup de La Salle crea un musical 
inspirat en el fi lm ‘Moulin Rouge’
‘Espectacular espectacle’ s’estrenarà el dissabte 3 de març al teatre de l’escola
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Itaca Band viatja per primera ve-
gada a l’Índia en l’inici de la seva 
nova gira ‘Com si no hi hagués  
demà’ amb el disc ‘Explosiva’. En 
el seu tercer viatge a l’Àsia –Japó 
i Nepal, van ser els anteriors–, el 
grup té previst actuar  a quatre fes-
tivals els dies 18, 25, 27 de febrer 
i 1 de març. El títol de la gira és 
també el del seu nou single, que 
veurà la llum el 27 de març. Es 

tracta del primer tema que com-
posa la banda després de ser vícti-
ma d’una campanya de boicot de 
col·lectius feministes per unes su-
posades agressions masclistes que 
mai no es van demostrar. “Volem 
passar pàgina d’uns mesos com-
plicats i obrir una nova etapa 
que abordem amb optimisme i 
energies renovades”, ha explicat 
un dels membres del grup, Pere 
Mercader, que destaca el missatge 

positiu de la cançó: “Viure inten-
sament el present i gaudir dels 
moments de felicitat”. 
En aquesta nova etapa, la banda 
estrena nou directe i incorpora 
un nou bateria, Jordi Busquets, 
que substitueix Pol Verbón. De 
tornada de l’Índia –on s’hi estarà 
tres setmanes–, la banda actuarà a 
Vic, Barcelona i Alacant i als festi-
vals Curtcircuit (Salt) i Viñarock 
(Villarobledo). 

Laura Grau | Redacció

MÚSICA

Itaca Band comença una nova gira 
amb quatre concerts a l’Índia
El grup publicarà un nou single el 27 de març titulat ‘Com si no hi hagués demà’
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Els set components d’Itaca Band, xerrant durant el reportatge fotogràfi c per promocionar la nova gira fet al Jardí Botànic de Barcelona

Del 12 al 24 de març ja es po-
den presentar treballs a la 30a 
edició del concurs de cartells de 
Festa Major, que convoca la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni. 
El certamen té dues modalitats, 
la d’adult i la infantil i juvenil. 
A la modalitat d’adults es poden 
presentar majors de 16 anys i 
a l’altra, infants i joves nascuts 
entre els anys 2001 i 2009. En 
aquesta categoria s’estableixen 
quatre nivells per edat. Cada 
persona només podrà presentar 
una obra i els treballs s’han de 
lliurar a la Casa de la Vila.
El premi al cartell guanyador 
està dotat amb 800 euros i, en 
cas que l’autor sigui d’un menor 
de 16 anys, l’import del guardó 
es lliurarà en material escolar 
i de dibuix. En aquest apartat 
també hi haurà quatre premis 
de 150 euros, mentre que en la 
categoria infantil i juvenil, els 
accèssits són lots de dibuix i pin-
tura en cada franja d’edat. Les 
bases del certamen es poden 
consultar íntegrament a www.
montcada.cat  | LR

Es convoca 
el certamen 
de cartells de 
la Festa Major

El Centre de Documentació del 
parc de la Serralada de Marina, 
amb seu a la Biblioteca Elisen-
da, ha convocat la cinquena 
edició del concurs de fotografi a, 
que pretén donar a conèixer els 
valors i atractius d’aquest espai 
natural, part del qual pertany al 
terme municipal de Montcada 
i Reixac. Les persones interes-
sades a participar-hi han d’en-
viar les seves obres a l’adreça 
p.smarina.cd@diba.cat fi ns al 31 
de maig. S’hi podran presentar 
fi ns a un màxim de quatre fo-
tografi es per autor en qualsevol 
tècnica i procediment. 
Les imatges s’incorporaran pe-
riòdicament a la pàgina web del 
parc de la Serralada de Marina. 
El jurat, format per membres 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
atorgarà tres premis de 200 eu-
ros cadascun en les categories 
a millor fotografi a de fl ora i/o 
fauna, de patrimoni i de paisat-
ge. La informació completa de 
les bases es pot consultar al web 
www.montcada.cat | LR

Cinquè concurs 
de fotografi a 
de la Serralada 
de Marina

La parella protagonista, formada per Aida Bachot (Satin) i Àlex Casajuana (Cristian), en un assaig
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FUTBOL SALA
Mario Litrán, capità del Broncesval 
Montcada, és el màxim golejador del 
grup 1r de Tercera Nacional

KORFBAL

El CK Montcada viurà el 24 de 
febrer una jornada històrica ja 
que, per primera vegada des de 
la seva fundació, l’any 2010, serà 
l’únic club que comptarà amb 
dos equips a les fi nals de la Copa 
Catalana A i B que es disputaran 
a Castellbisbal. El sènior A viurà 
la seva primera fi nal contra el KC 
Barcelona (20.15h), que n’ha jugat 
tres sense haver-ne guanyat cap. 
A les semifi nals, que es van cele-
brar el 17 de desembre a Manresa, 
l’equip de David Rúa, que a la lliga 
és tercer amb 9 punts en 8 partits, 
va eliminar el vigent campió, el 
Vallparadís (21-17). Per la seva 
part, l’equip barceloní va deixar 
fora el CK Castellbisbal (28-20) i 
a la lliga és quart, amb 2 punts en 
cinc jornades. 

Copa Catalana B. El sènior B 
del CK Montcada buscarà el 
24 de febrer, a les 18.30h, la se-
gona copa B de la seva història 
després de la que va guanyar al 
2011, quan també va conquerir 
la Lliga. El seu rival serà l’equip 
amfi trió, el CK Castellbisbal B, 
que va eliminar el Vallparadís B 
(16-13) a la semifi nal que es va 
disputar el 26 de novembre a 
Montcada. Per la seva part, els 
montcadencs van deixar enrere el 
CK Platja d’Aro B (19-11), en una 
semifi nal que es va jugar el 28 de 
gener. A la lliga, el CK Montcada 
B és líder amb 12 punts en 8 par-
tits mentre que el Castellbisbal és 
tercer amb 10 punts en set jorna-
des. Juanma Fernández, president 
del CK Montcada, considera 
que els dos equips tenen moltes 
opcions de guanyar el títol: “No 
és cap farol. Als últims anys, 
hem demostrat que tenim dues 
plantilles molt equilibrades. Si 
fem les coses bé, ho tenim tot 
de cara per tornar de Castell-
bisbal amb les dues copes”.

Rafa Jiménez | Redacció

El CK Montcada B aspira a guanyar el 24 de febrer a Castellbisbal la segona Copa Catalana B des de la fundació del club, l’any 2010

El CK Montcada afronta el repte 
de guanyar la Copa Catalana A i B
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Els dos equips sèniors del club jugaran les fi nals que es disputaran el 24 de febrer, a Castellbisbal

El mal estat de la pista coberta 
de la Zona Esportiva Centre a 
causa del fred i la pluja del 3 i el 
4 de febrer va provocar el can-
vi d’ubicació de la trobada de 
korfbal que la Federació Catala-
na va organitzar el 3 de febrer al 
municipi, a les pistes de l’escola 
Reixac. A més, els equips del CK 
Montcada i l’AEE Montserrat 
Miró van haver de disputar, un 
dia més tard, el seus partits com 
a locals a Castellbisbal. Arran 
d’aquest fet el CK Montcada va 
fer una piulada a Twitter, agraint
la cessió de la pista per part de 
l’Ajuntament de Castellbisbal i 
demanant una reacció a nivell 
local: “Fa molta pena aquesta 
situació, calen solucions ja!”.
El CFS Montcada també es va 
sumar a aquestes queixes després 
que el mal estat de la pista mu-
nicipal i les de les escoles Elvira 
Cuyàs i Reixac provoquessin la 
suspensió dels entrenaments de 
quatre equips, afectant 42 juga-

dors. El club de futbol sala va 
lamentar a Twitter i Facebook 
que aquesta situació sigui ha-
bitual quan plou: “Demanem 
responsabilitats a les autoritats 
competents per buscar una so-
lució. Jugadors, entrenadors i 
famílies mereixen unes instal-
lacions dignes per entrenar en 
unes condicions òptimes”. 

El CH La Salle, que va haver de 
suspendre el 4 de febrer el partit 
del sènior B contra l’H. Santpe-
dor, va donar la seva opinió a 
Twitter, afi rmant que la pista del 
centre “no està en condicions i 
necessita un manteniment im-
portant”. Els entrenaments del 
12 de febrer també es van veure 
perjudicats per la pluja. 

El regidor d’Esports de l’Ajun-
tament, Salva Serratosa (ERC), 
ha tornat a reconèixer la pro-
blemàtica existent amb alguns 
equipaments esportius. “Dema-
nem disculpes a les entitats que 
s’han vist afectades. Sabem de 
la manca d’instal·lacions i de 
les seves defi ciències. Estem 
treballant per intentar buscar 
solucions, tot i que són compli-

cades per la manca de pressu-
post”, ha dit l’edil.

Ciutadans. La formació taronja 
va emetre un comunicant dema-
nant al govern municipal que als 
pressupostos de 2018 destini un 
partida per millorar el pavelló 
Miquel Poblet i la pista del carrer 
Bonavista ja que considera que es 
troben en un estat “lamentable”. 

Participació de 
l’AEE M. Miró 
a la primera 
jornada del 2n 
Trofeu Kids

La primera jornada del 2n Trofeu Kids de korfbal es va veure afectada per les goteres

Queixes per defi ciències a les instal·lacions
La pluja i el fred del 3 i el 4 de febrer van provocar suspensions i canvis d’ubicació de partits i entrenaments
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La primera jornada del 2n Tro-
feu Kids que organitza la Federa-
ció Catalana de Korfbal per a les 
categories infantil i alevina es va 
celebrar el 3 de febrer a les pistes 
exteriors de l’escola Reixac amb 
la col·laboració de l’AEE M. 
Miró i l’IME. Aquesta competi-
ció, que es va haver de canviar 
d’ubicació arran de les goteres 
que hi havia al sostre de la pis-
ta coberta de la Zona Esportiva 
Centre, va comptar amb la par-
ticipació de dos equips infantils 
de l’AEE Montserrat Miró. El 
conjunt A va acabar la jornada 
a la quarta posició del grup A 
amb 2 punts després de guanyar 
un partit contra el CK Badalona 
La Llauna (6-5) i perdre un altre 
contra el CK Badalona Infantil 1 
(3-4). Al grup B, l’infantil B tam-
bé va acabar quart amb 3 punts 
després de superar l’AEE Galí 
(6-0) i empatar contra el CK Ba-
dalona (4-4). La segona jornada 
d’aquesta competició es disputarà 
el 24 de febrer, a la Garriga | RJ 

Els sèniors A i B Els sèniors A i B 
jugaran la fi nal contra jugaran la fi nal contra 
el KC Barcelona i el KC Barcelona i 
el CK Castellbisbal B, el CK Castellbisbal B, 
respectivamentrespectivament

Els clubs CK Montcada, Els clubs CK Montcada, 
CFS Montcada i La Salle CFS Montcada i La Salle 
demanen solucions a demanen solucions a 
través de les xarxestravés de les xarxes

Rafa Jiménez | Redacció



212a quinzena | Febrer 2018 21Esports

El Broncesval Montcada s’ha si-
tuat a només dos punts de la pri-
mera posició del grup 1r de Ter-
cera Nacional després d’haver 
ampliat la seva ratxa positiva de 
resultats fruit de cinc victòries se-
guides. Una setmana després de 
golejar el Futsal Lliçà d’Amunt 
(5-1), l’equip d’Álex Fernández 
va reaccionar a un marcador 
advers a la pista de l’FSC Grups 
Arrahona, que havia encadenat 
nou jornades sense perdre. Amb 
el triomf a Sabadell per 4 a 5, i 
gràcies a un gol de Carlos Na-
ranjo a trenta segons del fi nal, 
els montcadencs són tercers amb 
38 punts i s’apropen a dos punts 
dels dos líders, l’FS Ripollet i 
l’FS Isur. “L’equip ha reacci-
onat molt bé a les baixes que 
tenim, però no mirem la clas-
sifi cació. El nostre objectiu és 
sumar cada setmana els tres 
punts i ja veurem, al fi nal de 
temporada, a quina posició 

ens trobem”, ha dit Álex Fer-
nández. El Broncesval és l’equip 
més golejador del grup i suma 
100 gols en 18 jornades, sent el 
seu capità, Mario Litrán, el mà-
xim anotador amb 22 dianes.
Litrán li treu importància a 
aquesta estadística i destaca la 
“bona feina que està fent tota 

la plantilla per intentar tornar 
a Segona B, una categoria més 
adient a la història del club”. 

Copa Catalana. El Broncesval va 
debutar el 8 de febrer i va passar 
a la següent ronda després d’elimi-
nar l’FSC Cràcia, de Primera Di-
visió Catalana, per 4 a 8 | RJ  

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

L’equip d’Álex Fernández arriba als 100 gols i se situa a dos punts dels colíders

El Broncesval encadena cinc triomfs 
seguits i s’acosta a la primera posició

El primer equip del CFS Montcada està lluitant per aconseguir el retorn a Segona B nacional

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

El CH La Salle té cada cop més 
a prop l’objectiu d’assolir la per-
manència a 1a Estatal. L’equip 
de Pau Lleixà ha encadenat dues 
victòries seguides contra l’H. Es-
plugues (28-27) i el CH Bordils 
B (18-22) que l’han situat a la no-
vena posició del grup D amb 16 
punts. Els lassal·lians, que sumen 
8 triomfs, han aconseguit un 
avantatge de 12 punts respecte el 
Bordils, que és el penúltim.

Sènior femení. Disputarà la segona 
fase al grup A de Primera Catalana 
i debutarà el 18 de febrer contra el 
CEH Barcelona Sants, que va ser 
segon al grup D. Els altres rivals de 
les lassal·lianes, que van ser prime-
res al grup B, en la lluita per assolir 
les dues primeres posicions i jugar 
el Top-4 seran el CE Tortosa, líder 
del grup A; l’H. Sant Vicenç B, se-
gon al C; l’UE Sarrià, tercer al B, 
i el CH Martorell, tercer al C | RJ  

HANDBOL

El femení debutarà el 18 de febrer a la segona fase de Primera Catalana contra el Sants

El CH La Salle guanya a la pista del 
Bordils B i s’apropa a la permanència
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Pol Salat, jugador del CH La Salle 

Va derrotar el cuer i dona un important salt a la classifi cació

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA 

El FB Montcada inicia amb 
bon peu la segona volta

Després d’haver encaixat dues 
derrotes seguides, el FB Montca-
da va començar la segona volta 
al grup 2n de 2a Catalana amb 
una important victòria contra 
el cuer, el Polaris Sant Martí B 
(5-2). Gràcies a aquest triomf, 
l’equip de José Luis Carrasco 
ha deixat la penúltima posició i 
ha pujat fi ns al novè lloc amb 14 
punts, deu més que l’últim. 

Tercera. L’AE Can Cuiàs i el Ma-
deras San Andrés Montcada B 
van iniciar la segona volta al grup 
4t amb dos empats. El sènior
B del CFS Montcada va treure 
un punt contra el líder, el CE Va-
carisses B (2-2), i és setè amb 16 
punts. Per la seva part, l’AE Can 
Cuiàs va empatar a la pista del 
CFS DR’S Matadepera (4-4) i és 
quarta amb 25 punts | RJ
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El FB Montcada ha aconseguit quatre victòries aquesta temporada i lluita per no baixar a Tercera

L’equip, que ha guanyat dos partits, és cuer del seu grup 

BÀSQUET

El sots-21 de l’UB MiR 
suma la segona victòria

El conjunt sots-21 de l’UB MiR 
va aconseguir l’11 de febrer 
la seva segona victòria de la 
temporada contra l’AE Lycee 
Français (47-46), en partit cor-
responent a la segona jornada 
de la segona volta del grup 2n 
del nivell A-2 de la seva ca-
tegoria. L’equip que entrena 
Dani de Castro és últim amb 
un balanç de dos triomfs i 13 
derrotes | RJ
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El sots-21 blau només ha guanyat dos partits
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.....Minut i resultat....................................
El màster Ilde 
Teruel i el cadet 
Joan de la Torre 
obtenen bons 
resultats als 
campionats de 
Catalunya de Cros
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ATLETISME Amb un temps de 15 minuts i 48 segons, Ildefons Teruel, atleta i presi-
dent de la JAM, va aconseguir la tercera posició a la categoria M-55 al 
33è Campionat de Catalunya de Cros Màster que es va disputar el 28 de 
gener a Caldes de Malavella –al podi, a la foto de l’esquerra. Una setma-
na més tard, Joan de la Torre, de 15 anys, va ser quart al Campionat de 
Catalunya de Cros de la categoria sots-16 que es va disputar a Mollerus-
sa. El cerdanyolenc va fer un temps de 15 minuts i 4 segons, quedant-se 
a només quatre segons de la medalla de bronze. El 4 de febrer, de la 
Torre va guanyar el Cros de Ripollet, cursa en què la JAM va aconseguir 
cinc podis més: els júniors Laura Gil i Hugo Calvó van guanyar a les 
seves respectives curses, acabant per davant dels seus companys Laia 
Castiella i Xavier Aguirre. Els cadets Hugo Carreras i Brahim Dahak van 
fi nalitzar a la segona i a la quarta posició per darrera de de la Torre –els 
tres, al podi, a la foto de la dreta | RJ

L’escola Lee Young Montcada va 
obtenir tres medalles a l’Open In-
ternacional de Madrid Poomsae 
que es va disputar el 27 de gener 
a Moralzarzal i que era puntuable 
per al Mundial que se celebrarà 
al mes de novembre a Xina Tai-
pei. La màster 1 Soomi Jo Lee i 
el trio 2 format per Joel Lee, Ser-
gi de Castro i José Luis Estudillo
van guanyar la medalla d’or. El 
júnior Christian Villar va obtenir la 
de bronze | RJ

FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic suma un nou punt a Sant Cugat
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Bon paper del Lee Young 
a l’Internacional de Madrid

TAEKWONDO

El montcadenc va morir el 3 de 
febrer a l’edat de 100 anys. Nas-
cut a Vallençana al 1917, Navarra 
va ser el fundador i únic presi-
dent del Club Ciclista Montcada, 
un dels més antics de Catalunya. 
Apassionat de la bicicleta, aquest 
montcadenc centenari va rebre 
nombrosos reconeixements, com 
la insígnia d’or i brillants de la Fe-
deració Espanyola i Catalana de 
Ciclisme i la medalla de forjador de 
l’esport català que atorga la Gene-
ralitat. També va estar molt vinculat 
al CD Montcada, entitat de la qual 
va arribar a ser president durant un 
any, del 1959 al 1960 | SA 

El femení del FB Montcada baixa a la quarta posició
L’equip d’Antonio 
Moya no guanya des 
de fa dues jornades i 
va empatar el seu úl-
tim partit a casa con-
tra el FC Sant Quirze 
(2-2) amb un gol en 
contra, de penal, al 
85’. Les ‘reds’ han 
baixat fi ns al quart 
lloc del grup 2n de 
Primera Divisió amb 
30 punts | RJ

El CD Montcada guanya fortalesa com a local
El conjunt verd va golejar el 
CF Sant Adrià (4-1) en la 20a 
jornada que es va disputar el 4 
de febrer i ha guanyat els tres 
últims partits que ha disputat 
a l’estadi de la Ferreria. Tot i 
aquest bon balanç de resul-
tats, l’equip que entrena José 
Manuel Martín ‘Pinti’ es man-
té, amb 26 punts, a l’onzena 
posició del grup 2n de Segona 
Catalana | RJ   

L’UD Santa María trenca amb la seva mala ratxa
Després d’haver encade-
nat tres derrotes seguides, 
l’equip de Terra Nostra es 
va retrobar el 3 de febrer 
amb la victòria al camp 
del CF Palautordera (1-
3). L’equip de Robert Villa 
suma 34 punts i puja a la 
sisena posició del grup 9è 
de Tercera. D’altra banda, 
el segon equip va perdre a 
la Ferreria contra el CF Bellaterra (0-3) i és cuer del grup 8è de Quarta 
Catalana amb 7 punts i set derrotes seguides | RJ

El conjunt de Can Sant Joan va 
empatar el 3 de febrer al camp 
del FC Sant Cugat (1-1), en par-
tit corresponent a la 20a jornada 
del grup 1r de Primera Catalana, 
encaixant un gol en contra a cinc 
minuts del fi nal. L’equip de Paco 
Hidalgo no perd des de fa cinc 
partits i és setè amb 30 punts. 
D’altra banda, el club ha anunci-
at que Uri Martínez deixa l’equip 
per decisió tècnica | RJ   
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Mor Joan Navarra, 
fundador del CC Montcada

CICLISME

 Primera sortida del Montcada Camina 2018
Un quarantena de persones va participar el 4 de febrer a la primera 
excursió del cicle Montcada Camina 2018 que promouen El Cim, el 
CEAV i el CECC amb la col·laboració de l’IME i que va consistir en un 
recorregut de 12 quilòmetres amb destinació a Sant Pere de Reixac. 
La següent proposta serà el 4 de març amb una excursió de 10 quilò-
metres al Turó de Montcada | RJ
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A manca de sis jornades per aca-
bar la lliga, el primer equip del club 
de Mas Rampinyo és líder en soli-
tari al grup 1r de Primera Provin-
cial amb una única derrota en 15 
jornades i quatre punts d’avantatge 
respecte al segon classifi cat  | RJ

El TT La Unió A, a prop 
d’un nou ascens 

TENNIS DE TAULA
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GIMNÀSTICA
Bon inici de competició per al CG La Unió a Vilanova

El CG La Unió va comen-
çar la temporada dispu-
tant el Trofeu de Carna-
val que es va celebrar el 
4 de febrer a Vilanova 
del Camí. La juvenil Tà-
nia Palomino i la infantil 
Olalla Gómez van acon-
seguir la victòria a les 
categories de promoció 
A i B, respectivament. 
D’altra banda, l’alevina 
Sheila Rogel, de la cate-

goria IV de Copa Catalana, va ocupar la tercera posició. El club local 
també va aconseguir la victòria per equips a la categoria infantil A i 
va rebre un premi a la disfressa més divertida –a la foto | RJ

.....Viu l’Esport................
L’equip de debutants del FB Montcada 
guanya la lliga amb un ple de victòries

Els tècnics Eric Cerón i Ingrid Tarzán es dirigeixen als seus jugadors durant un descans

Ha entrat al món de la competició amb 113 gols a favor i 9 en contra en vuit partits
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Les jornades de tecnifi cació es van fer del 8 al 15 de febrer

HANDBOL

Concentració de Quirós 
al CAR de Serra Nevada

Josep Quirós, jugador juvenil 
del BM Granollers, va partici-
par entre el 8 i el 15 de febrer 
a les jornades de tecnifi cació 
que Jordi Ribera, director tèc-
nic de la Federació Espanyola 
d’Handbol i recent guanyador 
de l’Europeu de Croàcia amb 
la selecció absoluta, va dirigir 
al Centre d’Alt Rendiment de 
Serra Nevada (Granada). Qui-
rós, que juga de lateral esquer-
re, va formar part d’una llista 

de seixanta jugadors nascuts 
entre els anys 2000 i 2001 | RJ

Josep Quirós, jugador del BM Granollers

La I Trobada d’Esports Indivi-
duals que l’IME i el CDEM ha-
vien previst organitzar per al 27 
de gener, i que es va suspendre 
per la pluja, es farà fi nalment el 6 
d’abril a la Zona Esportiva Cen-
tre i a les pistes de l’escola Rei-
xac. Aquesta activitat es fa amb 
l’objectiu de mostrar el ventall 
d’actitivats extraescolars que es 
fan al municipi | RJ 

Nova data per 
a la trobada 
d’esports 
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El conjunt de debutants del 
Futbol Base Montcada ha 
entrat aquesta temporada al 
món de la competició oferint
un gran rendiment al grup 4t de 
la lliga de la seva categoria. Els 
infants, de cinc anys i entrenats 
per Eric Cerón i Ingrid Tarzán, 
han guanyat els vuit partits que 
han disputat sumant un total 
de 24 punts amb 113 gols a fa-
vor (14,12 per partit) i només 
9 en contra. Els debutants van 
fi nalizar la lliga el 21 de gener 
amb una golejada al camp de 
l’UD Can Trias per 2 a 12 | RJ

FUTBOL SALA
El cadet B del CFS Montcada és quart a Tercera Divisió
El Maderas San Andrés Montca-
da B és quart al grup 2n de 3a 
Divisió amb 22 punts (7 victòries, 
1 empat i 5 derrotes) en 13 jor-
nades. El cadet B, que havia en-
cadenat una bona ratxa de dues 
victòries i un empat, va comen-
çar la segona volta amb una der-
rota contra el segon classifi cat, 
l’Athlètic Santvicentí B (2-5) | RJ

La competició es jugarà els dies 16 i 18 de febrer a Valladolid

TENNIS DE TAULA

Irene Aguado disputarà 
el Torneig Estatal

Irene Aguado, del CTT Ole-
sa, afronta entre el 16 i el 18 
de febrer la seva participació al 
Torneig Estatal de tennis tau-
la que tindrà lloc a Valladolid. 
La montcadenca estarà inte-
grada a la categoria benjamina 
i disputarà la primera fase els 
dies 16 i 17, formant part del 
grup 6è i enfrontant-se amb 
altres cinc jugadores. Les tres 
primeres classifi cades entraran 
a la segona fase. A l’edició de 
l’any passat, Aguado va acabar 
la seva participació amb un 

balanç de dues victòries i tres 
derrotes i no va poder superar 
la primera fase | RJ
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Quatre nedadors de l’EN Mont-
cada van aconseguir acabar en-
tre els tres primers de les seves 
respectives curses a la segona 
jornada del Campionat Comar-
cal de Natació que es va disputar 
el 3 febrer a Ripollet sota l’orga-
nització del CEVOS. La cadet 
Nadia Misas va guanyar les 
curses dels 100 metres esquena i 
braça. A la categoria masculina, 
el juvenil Martín Casado també 
va ser el millor als 100 m. bra-
ça. La infantil Aina Artés va ser 
tercera en aquesta mateixa cursa 
a la seva categoria. Per equips, 
i a la prova dels 4x50 m. estils 
lliures mixte, l’EN Montcada va 
guanyar a la categoria juvenil i 
va ser tercera a la infantil | RJ 

Misas guanya 
dues curses al 
Comarcal

NATACIÓ
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BÀSQUET
El cadet B de l’UB MiR ocupa el quart lloc al nivell C-2
Després de la disputa de qua-
tre jornades, el cadet B de l’UB 
MiR ocupa la quarta posició 
al grup 1r del nivell C-2 amb 
dues victòries i dues derrotes. 
A la primera fase de la compe-
tició, l’equip blau va acabar al 
quart lloc al grup 10è del nivell 
C amb 13 punts (3 victòries i 7 
derrotes) | RJ
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Aguado intentará fer un bon paper a Valladolid

Presència del RC Cuiàs i de dues montcadenques del CP Cobra

PATINATGE DE VELOCITAT

Representació local als 
Jocs Esportius Escolars

El Roller Can Cuiàs va guanyar 
la classifi cació per equips amb 14 
podis a la 25a edició dels Jocs Es-
portius Escolars que es van dis-
putar durant tres jornades, entre 
el 24 de gener i l’11 de febrer, a El  
Prat. A la categoria de federats, 
el benjamí Adrián Rodríguez va 
ser segon mentre que l’infantil 
Iván Roldán i la màster Jessi-
ca Navas van ser terceres. Les 
montcadenques Eire Giménez 
i Mireia Téllez, del CP Cobra, 

van aconseguir la segona i terce-
ra posició a les categories juvenil 
i alevina, respectivamentat | RJ
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D’esquerra a dreta, Téllez i Giménez 



Mohamed Lamin i Mireia Sanz
Solidaritat. Mireia Sanz i Mohamed Lamin van participar quan eren infants en el projecte ‘Vacances 
en pau’, una iniciativa del Front Polisario amb el suport d’entitats i ajuntaments que té per objectiu que 
la canalla dels campaments de refugiats sahrauís passi l’estiu lluny de les dures condicions del desert, 
a Algèria. La família de Mireia va acollir Mohamed per primera vegada l’any 2000, una experiència que 
els hi va canviar la vida. Ara que ja són adults, ambdós joves –que han crescut com a germans– han 
decidit fer-se càrrec del projecte solidari al municipi a través de l’entitat Montcada Solidària. L’any pas-
sat es va recuperar la iniciativa a la localitat amb la participació de tres famílies, que van comptar amb 
el suport de l’Ajuntament i d’altres entitats de Catalunya vinculades al ‘Vacances en pau’. Enguany, 
Montcada Solidària tirarà endavant les colònies amb el repte de consolidar el projecte a la ciutat.

‘Els infants sahrauís ens 
donen una lliçó de vida’  

Què espereu aconseguir enguany?
Mohamed: L’objectiu és consolidar 
el projecte al municipi amb la par-
ticipació de més famílies. Comptem 
amb el suport de l’Ajuntament, que 
l’any passat ja va treballar molt en 
tot el tema de la promoció de la ini-
ciativa. 
Mireia: Amb el Jordi, l’altre germà 
que tenim, hem fet uns anuncis 
que s’han publicat a ‘La Veu’ i es-
tem preparant un tríptic amb tota 
la informació sobre les colònies, 
que volem que es reparteixi al mes 
de març.  Ens agradaria recuperar 
el que es va viure fa uns 15 anys, 
quan a Montcada venien una quin-
zena d’infants.
En què consisteix el programa?
Mo: És un projecte solidari i de coo-
peració, amb molts anys d’història. 
S’adreça a nens i nenes d’entre 
8 i 10 anys, als quals se’ls dona 

l’oportunitat de passar els dos mesos 
d’estiu a casa de famílies catalanes 
i d’altres indrets de l’Estat espanyol. 
És una forma de facilitar que els in-
fants, que són els que més pateixen, 
puguin passar els mesos més durs 
de l’any lluny de la calor i de les di-
fícils condicions de vida dels cam-
paments i que, alhora, puguin veure 
un altre món i compartir i aprendre 
una nova cultura i un nou idioma.
Mi: Hem de tenir en compte que 
aquests infants viuen en un camp 
de refugiats sense aigua corrent on, 
a l’estiu, el termòmetre arriba als 50º.
Quin és el compromís de les famí-
lies?
Mi: L’únic que han de fer és obrir les 
portes de casa seva i tractar l’infant 
com un fi ll més. Normalment, al 
juliol van al casal d’estiu, que paga 
l’Ajuntament i que també els facilita 
l’abonament per a la piscina d’estiu. 

A l’agost, poden anar de vacances 
amb la família acollidora, tot i que no 
poden sortir de l’Estat espanyol. 
Mo: També fem trobades fora del 
municipi, que no són obligatòries, 
però sí recomanables perquè per-
meten que els infants es retrobin. A 
banda, durant la seva estada se’ls fa 
una revisió mèdica completa al CAP 
per veure si pateixen alguna patologia 
i necessiten tractament.

Tothom que ha viscut l’experiència 
diu que és molt enriquidora. 
Mi: És un projecte per a infants i, per 

tant, l’experiència ja té un punt mà-
gic. Tant ells com nosaltres apre-
nem molt perquè ens permet conèi-
xer una realitat diferent. La canalla 
no té cap problema d’adaptació i la 
barrera de l’idioma no és tan impor-
tant perquè tenen nocions de cas-
tellà. A més, el llenguatge gestual 
és universal.
Mo: Ens donen una lliçó de vida per-
què no tenen res, però són feliços. 
Un fet molt il·lustratiu és que quan 
marxen tenen moltes ganes de tor-
nar a veure la família que, per a ells, 
és el més important. 
Mi: Ens ensenyen a valorar el que 
tenim aquí. Per a nosaltres, anar a 
la piscina, la platja o la muntanya 
no és res d’excepcional perquè ho 
tenim a l’abast però, per a ells, és 
una experiència única.
Les colònies solidàries també te-
nen un caràcter reivindicatiu?

Mi: Sí, per donar a conèixer la greu 
situació que fa més de 40 anys es 
viu als campaments de refugiats, 
oblidats de tothom.
Mo: Portem 40 anys esperant un 
referèndum d’autodeterminació 
que no arriba. Coincidint amb les 
colònies, es fa un acte a Barcelona 
per reivindicar que seguim allà, al 
mig del desert.
Què han de fer les famílies que 
vulguin participar en el projecte?
Mi: Poden enviar un correu a 
l’adreça electrònica montcadaso-
lidaria@gmail.com o bé trucar al 
departament de Solidaritat i Coope-
ració de l’Ajuntament.
Mo: Volem convidar les famílies de 
Montcada a participar en el projec-
te perquè és una experiència molt 
enriquidora que no oblidaran mai, 
ni la part acollidora ni els infants, 
que estan agraïts per sempre.

‘Les colònies solidàries 
són una experiència 
enriquidora que no 
oblidaran mai ni les 
famílies ni la canalla’ 

vacances en pau

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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