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L’Ajuntament busca pisos buits 
per facilitar lloguers assequibles
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PREUS ELEVATS
Un estudi de l’Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona constata que el preu mitjà 
de lloguer a l’AMB se situa en 990 euros al mes

HABITATGES ASSEQUIBLES

La col·laboració de l’administració dona a la propietat garanties pel que fa al cobrament i a la conservació de l’immoble

L’Ofi cina Local d’Habitatge 
(OLH) vol aconseguir que més 
propietaris que tenen pisos tan-
cats els incorporin a la borsa de 
lloguer de pisos –que actualment 
compta amb una quinzena– i els 
posin a disposició de la ciutada-
nia a un preu 
assequible, entre 
un 20 o un 30% 
per sota del va-
lor del preu de 
mercat. A canvi 
d’apostar per 
aquesta fórmu-
la, eviten el risc 
d’ocupació i l’administració els 
ofereix una bonifi cació del 90% 
en el pagament de l’IBI, una pò-
lissa gratuïta multirisc i de caució 
que cobreix el cobrament de la 
quota en cas que l’inquilí tingui 
problemes de liquidesa, així com 
la tramitació del contracte i la in-
termediació fi ns a la fi  del lloguer. 
L’OLH també aporta als interes-
sats informació i tramitació dels 
diferents ajuts que atorguen la 
Generalitat i el Consorci Metro-
polità de l’Ha-
bitatge per a 
la rehabilitació 
d’habitatges, en 
el cas que sigui 
necessari.

Arrendataris. Els 
pisos inclosos 
a la borsa de 
lloguer de l’OLH s’ofereixen a 
persones que estan inscrites al 
Registre de pisos de protecció 
ofi cial de la Generalitat de Cata-
lunya i que acrediten uns ingres-
sos limitats, que no els permeten 
accedir a un habitatge a l’elevat 

preu que marca el mercat. “El 
servei de mediació que oferim 
té la garantia de comptar amb 
una administració al darrera i 
tot un seguit de serveis tècnics 
i administratius”, ha explicat la 
regidora d’Habitatge, Jessica Se-
govia (ICV-EUiA). 

Procediment. Les 
persones interes-
sades a llogar el 
seu pis a través 
de la borsa d’ha-
bitatge s’han de 
posar en contac-
te amb l’OLH 

(Av. de la Unitat, 6; 935 726 474; 
habitatge@montcada.org). En una 
entrevista amb el personal tèc-
nic municipal, podran conèixer 
els avantatges i les condicions 
per formar part d’aquest servei 
de mediació. Si la persona pro-
pietària hi dona el vistiplau, el 
següent pas és visitar l’immoble, 
consensuar-ne el preu i aportar 
la documentació necessària –l’es-
criptura, la cèdula d’habitabilitat 
i la revisió periòdica del gas– 

perquè l’Ajun-
tament pugui 
valorar l’estat 
de l’habitatge i 
si requereix una 
rehabilitació. 
Una altra de les 
gestions que fa 
el consistori és 
un inventari de 

totes les pertinences del pis in-
clòs a la borsa de l’OLH per ga-
rantir el retorn del contingut en 
el moment que acabi el període 
de lloguer que se sol fi xar en 3 
anys, tal com fi xa l’actual legisla-
ció (LAU).

Pilar Abián | Redacció

L’OLH fa actualment d’intermediària 
en el lloguer d’una quinzena de pisos

El consistori ofereix 
als titulars dels pisos 
bonifi cacions a l’IBI i 
pòlisses gratuïtes de 
multirisc i caució

El lloguer ha d’estar 
entre un 20 i un 30% 
per sota del preu 
de mercat i es fi xa 
entre la propietat i 
el consistori

*Bonifi cació del 90% en el pagament de l’IBI
*Una pòlissa multirisc i de caució
*Tramitació del contracte
*Intermediació fi ns a la fi  del lloguer
*Informació i suport en la tramitació dels 
diferents ajuts que atorguen la Generalitat 
i el Consorci Metropolità de l’Habitatge, 
per a la rehabilitació d’habitatges, en 
el cas que sigui necessari
*Inventari de totes les pertinences del pis 
per garantir el retorn del contingut

Benefi cis per a la propietat
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L’ecosocialista Jessica Segovia 
és, des de l’inici de l’actual man-
dat, la responsable de la Regido-
ria d’Habitage.
Quina és la mitjana de preus 
del lloguer lliure a Montcada?
És desmesurada, està entre 
els 700 i els 800 euros al mes. 
Aquesta elevada especulació, 
que afecta tota l’Àrea Metropo-
litana, és un dels motius pels 
quals s’ha creat el sindicat de 
llogaters.   
I a quant es lloguen els pisos 
amb mediació de l’OLH?
La mitjana està entre els 450 i els 
500 euros. El preu es fi xa amb la 
propietat i se situa un 20 o un 30% 
per sorta del de mercat. Va una 
mica en funció del tamany del pis.
A quin perfi l de llogaters s’adre-
ça la borsa?
Pretén ajudar les persones que, 

pels seus recursos econòmics, 
tenen problemes per accedir 
als  habitatges que s’oferten avui 
dia. Els aspirants han d’estar 
inscrits al Registre de deman-
dants de pisos de protecció ofi -
cial de l’Agència de l’Habitatge 
de la Generalitat. Si algú vol in-
formació al respecte, a l’OLH el 
podem assessorar. 
Seria, doncs, el perfi l d’aspirant 
a un pis de protecció ofi cial.
Efectivament. No són els que ve-
nen derivats de Serveis Socials 
amb necessitats ocupacionals 
d’urgència, aquests opten a una 
altra borsa. Com a Ajuntament, 
ja ens agradaria poder construir 
pisos de protecció i oferir-los a 
la població, però no tenim ca-
pacitat econòmica per fer-ho. 
La borsa d’habitatge ens permet 
atendre la demanda que hi ha 

actualment en 
aquest àmbit, 
tot i que supe-
ra amb escreix 
l’oferta.
Què els diria 
als propietaris 
de pisos buits 
per animar-los 
a incorporar-se a la borsa? 
Que valorin la tranquil·litat que 
els donaria llogar amb la inter-
mediació de l’Ajuntament. Si 
bé ho faran a un preu baix, tin-
dran una bonifi cació del 90% 
en el pagament de la quota de 
l’IBI i una assegurança gratuïta 
de multirisc i caució valorada 
en 300 euros. A més, evitaran 
el risc d’una possible ocupació 
i tindran l’administració al seu 
costat durant tot el temps que 
duri el contracte | PA

‘La borsa pretén ajudar les persones que no poden llogar a 
preu de mercat, però sí optarien a un pis de protecció ofi cial’
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CAUSA SOBIRANISTA
El TS vol processar l’exsecretari tercer de 
la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, 
per desobediència

PLE DE PRESSUPOSTOS

El govern municipal segueix nego-
ciant amb els grups de l’oposició 
l’aprovació dels pressupostos del 
2018 després que el Ple extraor-
dinari per debatre la proposta, 
convocat el 22 de març, fos ajor-
nat sense que ni tan sols arribés 
a començar. Vint minuts després 
de l’hora prevista per a l’inici de 
la sessió, l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), va anunciar que 
dos grups havien demanat més 
temps per mirar amb detall el 
pressupost i un altre els havia fet 
una proposta a valorar. “Paga la 
pena fer l’intent d’aprovar els 
comptes amb el màxim suport 
atesa la difícil situació fi nance-
ra del consistori”, va dir l’edil. 
En trobar-se el govern en mino-
ria –amb 9 representants dels 21 
que té el Ple– necessita el suport 
o l’abstenció d’una part per poder 
aprovar els comptes. 

Condicions descartades. Cs, la 
força que, amb tres representants, 
ha garantit els dos últims exer-
cicis l’aprovació del pressupost, 

va anunciar pocs dies abans de 
la sessió que estava disposada a 
donar-hi el seu vot favorable si el 
govern retirava els llaços grocs de 
la façana dels edifi cis municipals. 
ERC va respondre, però, que no 
pensava cedir al que va titllar de 
“xantatge”. La regidora de Cír-
culo a l’oposició, Ana Ballesta, 
per la seva banda, va posar també 
diverses condicions a l’executiu 
,entre les quals hi havia la retira-
da del pla de bases sobre l’extin-
ció diferida de la urbanització del 
Bosc d’en Vilaró, proposta que el 
govern no ha entrat a valorar.
Al marge d’aquestes ofertes, no 
ha trascendit el contingut de les 
aportacions presentades per altres 
forces de l’oposició.

Pressupostos participatius. A la 
sessió ordinària corresponent al 
mes de març, el Ple va aprovar 
les noves bases per al mecanisme 
dels pressupostos participatius 
que s’aplicaran durant l’exercici 
2018-2019 amb els vots a favor 
de l’equip de govern –ICV-EUiA, 
ERC i Círculo– i del PDeCAT i 
les abstencions del PSC, Cs, la 
CUP i el PP. A partir d’ara, es 
faran de forma bianual i les en-
titats també podran presentar les 
seves propostes, que no hauran 
de superar els 50.000 euros, amb 
l’objectiu que els 250.000 euros 
destinats a aquesta partida, i que 
formaran part dels pressupostos 

de l’any 2019, puguin generar 
l’execució de cinc projectes dife-
rents. Els terminis també canvien. 
La comissió tècnica estudiarà les 
propostes durant quatre mesos i 
les votacions es realitzaran al llarg 
de 15 dies. 
El president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), va fer la 
presentació d’aquests canvis, pen-
sats, segons va dir, per “donar 
continuïtat a un projecte que 
ha anat bé en la primera edició, 
però que es pot millorar”.

El PDeCAT va ser l’únic grup 
de l’oposició que va donar el seu 
suport a les noves bases dels pres-
supostos participatius, tot i mos-
trar-se crític amb els problemes 
que es van produir a la primera 
edició i posar en dubte que els 
terminis de temps que es volen 
aplicar o el fet de limitar les pro-
postes a un cost màxim de 50.000 
euros siguin les opcions més ade-
quades. “El nostre compromís 
amb els pressupostos partici-
patius és ferm, tot i que s’ha 
d’implicar més la ciutadania i 
promoure la participació”, va 

dir el seu portaveu, Joan Carles 
Paredes.
El PSC es va abstenir a l’espe-
ra de veure quin resultat tenen 
les modifi cacions introduïdes a 
les bases. “Sempre hem pensat 
que s’havia de ser més valent 
i donar més importància a les 
entitats”, va comentar Francis-
co Hierro. Cs, que també es va 
abstenir, li va reconèixer al go-
vern el mèrit d’haver impulsat 
un mecanisme que va qualifi car 
com una “eina útil”, tot i les di-
fi cultats d’execució, va dir el seu 
portaveu, David Gerbolés.
Josep Galván (CUP) va decidir 

abstenir-se en considerar que el 
sistema que s’utilitza “no ser-
veix” i el fet de dividir el pres-
supost reduirà l’impacte que les 
propostes puguin tenir a la ciutat. 
Eva García (PP), també amb una 
abstenció, va demanar al govern 
més autocrítica, qualifi cant la pri-
mera experiència d’aquest meca-
nisme com “un fracàs”. 
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va ser l’encarregada de 
tancar el debat afi rmant que “els 
pressupostos participatius, ben 
organitzats, són una eina pode-
rosa perquè la ciutadania pugui 
prendre decisions”.

Pilar Abián/ Rafa Jiménez | Montcada

Laura Campos va ser l’encarregada d’anunciar que el Ple de pressupostos s’ajornava

El govern ajorna la sessió a l’espera de 
valorar propostes de grups de l’oposició

Cs s’ha ofert a donar 
suport als comptes 
a canvi de la retirada 
dels llaços grocs, 
proposta que ERC 
ha rebutjat de ple
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Llum verda als canvis a les bases dels pressupostos participatius, que s’obriran a les entitats i es faran de forma bianual

Els projectes que 
optin als pressupostos 
participatius no 
podran superar el cost 
de 50.000 euros



051a quinzena | Abril 2018 05Notícies

Montcada pren nota de Barcelona 
per fer contractació sostenible

Francisco Blanco, en primer terme, acompanyat pel president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, i Begoña Planas, de Barcelona Activa
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Amb la nova llei de contractació 
del sector públic que ha entrat en 
vigor aquest mes de març, l’oferta 
econòmica més avantatjosa ja no 
és la que prima sinó la proposta 
amb un equilibri més just quant a 
qualitat i preu. Els criteris socials, 
mediambientals i innovadors tam-
bé s’han de tenir en compte a l’ho-
ra de fer els plecs d’adjudicació. 
Aquests canvis impulsats per la 
Unió Europea van ser compartits 
el 6 d’abril en una jornada tècni-
ca feta a la Casa de la Vila –orga-
nitzada per la Mancomunitat de 
Municipis de Montcada i Reixac, 
Cerdanyola i Ripollet juntament 
amb l’Ajuntament de Barberà del 

Vallès– a la qual van assistir res-
ponsables dels departaments de 
Secretaria, Intervenció, Contra-
ctació i Compres dels consistoris 
esmentats.

Exemple pioner. La matinal va 
girar al voltant de l’exemple de 
l’Ajuntament de Barcelona que ja 
fa dos anys que va començar a es-
tudiar i a aplicar algunes mesures 
destinades a fer una contractació 
pública sostenible. El director de 
Coordinació de la Contractació 
Administrativa del consistori 
barceloní, Francisco Blanco, va 
explicar el treball fet fi ns ara per 
la corporació impulsat a través 
de dos grups motors un, format 

per tècnics de la casa i l’altre, in-
tegrat per representants del teixit 
empresarial i associatiu. Aquesta 
tasca s’ha traduït en l’aprovació 
d’un Decret que fi xa un seguit de 
criteris a l’hora de fer contractes 
públics, com ara que l’oferta eco-
nòmica suposi només el 35% de la 
puntuació –en comptes del 51%– 
i que puntuïn qüestions com que 
l’empresa adjudicatària tingui una 
plantilla estable, subcontracti em-
preses d’inserció laboral o pagui 
sous per sobre del que marca el 
conveni. També s’exigeix el com-
pliment de la llei pel que fa al per-
centatge de treballadors discapaci-
tats contractats i a l’aplicació dels 
plans d’igualtat de gènere, entre 

Pilar Abián | Montcada

El consistori barceloní puntua amb criteris socials, mediambientals i d’innovació

NOVA NORMATIVA

d’altres qüestions. “Totes aques-
tes propostes poden encarir la 
compra pública? Potser sí, però 
els benefi cis socials acaben com-
pensant”, va argumentar Blanco.

Empreses socials. Begoña Planas, 
tècnica de la Direcció d’Innova-
ció Socioeconòmica Barcelona 
Activa, va explicar com el Decret 
fet per l’Ajuntament de Barcelona 
en relació amb la nova llei de con-
tractes del sector públic afavoreix 
les empreses d’economia social i 
solidària. “Que l’empresa adju-
dicatària pugui subcontractar 
fi ns al 35% del volum total a 
centres especials de treball o a 
empreses d’economia social o 
bé que hi hagi una reserva de 
contractes per a empreses espe-
cials d’inserció és un salt quali-
tatiu”, va dir Planas.

Per la seva banda, el president de 
l’Àrea Econòmica del consistori 
montcadenc, Óscar Gil (ICV-
EUiA), va destacar el treball fet 
pel consistori de Barcelona i va 
expressar la voluntat de seguir el 
seu exemple malgrat les difi cultats 
que això implica: “Els ajunta-
ments petits no tenim tant per-
sonal ni mitjans per poder fer 
el seguiment respecte al com-
pliment de les clàusules socials 
que es puguin incloure als plecs 
de condicions dels contractes; 
per això, el repte passa per uni-
fi car criteris entre corporacions 
i ajudar-nos mútuament”.
De fet, la Mancomunitat de 
Montcada, Cerdanyola i Ripollet 
i l’Ajuntament de Barberà ja han 
començat a treballar en aquesta 
línia amb la creació de la Taula 
d’entitats de l’Economia Social.

COOPERACIÓ MUNICIPAL

La Taula d’entitats de l’Economia Social 
comença a fer les primeres passes
En el marc del projecte intermunicipal per a l’impuls de l’Economia 
Social i Solidària (ESS), el 12 de març es va fer la primera jornada de 
la Taula d’Entitats de l’Economia Social dels municipis de Ripollet, 
Montcada i Reixac, Barberà i Cerdanyola del Vallès. L’acte va tenir 
lloc a la seu del Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Ripollet i van estar representats els municipis que participen al pro-
jecte intermunicipal per a l’impuls de l’economia social i solidària. 
La jornada també va comptar amb l’assistència de nou entitats dels 
quatre municipis: societats cooperatives, associacions, empreses 
d’inserció i centres especials de treball. Les entitats locals que hi 
van participar són Andròmines, Engrunes i Co-responsable, amb 
el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament.
L’economia social i solidària té com a objectiu la satisfacció de ne-
cessitats, en comptes de la maximització del benefi ci sobre el capi-
tal invertit. La segona reunió de la Taula es farà al juny i és oberta a 
les entitats que s’hi vulguin afegir | LR
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L’Ajuntament demana a la Diputació 
ajuts relacionats amb la urbanització

Veïns de la urbanització van desplegar una pancarta a la sala de plens agraïnt el suport als grups que van votar a favor de la moció
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L’Ajuntament ha presentat una 
sol·licitud perquè el Bosc d’en 
Vilaró pugui optar a la convoca-
tòria de subvencions que atorga 
la Diputació de Barcelona per a 
urbanitzacions amb dèfi cits urba-
nístics en compliment de la mo-
ció que es va aprovar al Ple de 
març presentada pel grup de Cs 
i el PP. El text va rebre el suport 
del PSC i el PDeCAT, mentre 
que els grups que formen part 
de l’executiu –ICV-EUiA, ERC 
i Círculo– i la CUP, a l’oposició, 
es van abstenir. 
La moció seguia la línia de la que 
va presentar Cs al consistori de 
Badalona, municipi al que per-
tany una part de la urbanització. 
“El que pretén aquest acord és 
que els veïns sentin el suport 
dels seus respectius ajunta-
ments i puguin millorar les se-
ves condicions de vida”, va ex-
plicar el portaveu de Cs, David 
Gerbolés, qui també va destacar 
l’esperit constructiu del text amb 
la incorporació d’algunes modifi -
cacions per tal que pogués tirar 
endavant. La representant del 
PP, Eva García, va argumentar 
que “mentre no es resol el fu-
tur del Bosc d’en Vilaró, és de 
justícia i de sentit comú que els 
veïns que hi viuen ho puguin 
fer amb dignitat”.  
En nom del PSC, M. Carme Por-
ro va donar suport a la moció, 
entenent que “cal buscar el mà-
xim d’ajuts possibles per part 
d’altres institucions i organis-
mes per cobrir les mancances 
d’aquest sector”, tot valorant 
positivament que la iniciativa es 
fes simultàniament amb Badalo-
na. Mentre que el portaveu del 
PDeCAT, Joan Carles Paredes, 
que també hi va votar a favor, 
va dir que, mentre no es troba 

una solució defi nitiva al futur de 
la urbanització en el marc de la 
Mesa Cívica, “la subvenció de 
la Diputació pot contribuir a 
facilitar el dia a dia del veïnat”.

Arguments del govern. El presi-
dent de l’Àrea Territorial, el re-
publicà Jordi Sánchez  –que va 
parlar en nom del govern (ICV-
EUiA, ERC i Círculo)– va argu-
mentar l’abstenció de l’executiu 
dient que la convocatòria d’ajuts 
de la Diputació no s’ajusta a la si-
tuació del Bosc d’en Vilaró. “No 
és una urbanització pendent de 
desenvolupar, sinó construïda 
en sòl forestal i sense possibi-
litat de ser legalitzada atenent 
a l’actual normativa urbanísti-
ca”, va dir. Tot i així, l’executiu 
va donar compliment a la moció 
sol·licitant l’ajut, a més d’optar a 
altres convocatòries (veure qua-
dre inferior). 
El portaveu de la CUP, Josep 
Galván, també es va abstenir. 
“Tot i estar d’acord amb la ne-
cessitat de dignifi car el sector, 
no creiem que la sol·licitud 
sigui acceptada per la Diputa-

ció”, va manifestar. La regidora 
de Círculo, Ana Ballesta, va fer 
un vot diferenciat respecte al 
seu grup i va votar a favor de la 
moció, acusant de “deixadesa” 
els successius governs que hi ha 
hagut al capdavant de l’Ajunta-
ment  “per no haver abordat el 
problema” i animant els veïns a 
seguir amb la lluita per conservar 
els seus habitatges.

Presència veïnal. Al fi nal del Ple, 
la presidenta de l’AV del Bosc 
d’en Vilaró, Rosa García, va 
agrair la iniciativa dels partits 
que van impulsar la moció i va 
fer un recorregut per la histò-
ria de les urbanitzacions que es 
van construir als anys seixanta 
i setanta a Catalunya, insistint 
que, en molts casos, a pesar de 
la irregularitat dels seus inicis –
sense planejaments ni previsió de 
serveis–, s’han pogut consolidar 
i legalitzar. “És una qüestió de 
voluntat política i no deixarem 
de lluitar per aconseguir-ho”, 
va dir García, tot confi ant que la 
Diputació atorgui a l’Ajuntament 
la subvenció sol·licitada.

Laura Grau | Redacció

En compliment d’una moció de Cs i el PP que va obtenir el suport del PSC i el PDeCat

BOSC D’EN VILARÓ

La propietat haurà d’aportar al voltant de 37.000 euros de 
mitjana perquè l’espai passi a ser sòl urbà consolidat

VALLENÇANA BAIXA

La urbanització de part del 
sector segueix endavant

L’Ajuntament està decidit a conti-
nuar amb el projecte d’urbanitza-
ció del carrer Quixot, situat a la 
Vallençana Baixa, i amb aquest 
objectiu va convocar el 3 d’abril 
una nova reunió informativa amb 
els veïns després de la primera 
que es va fer a l’octubre. El Pla 
de Millora Urbana (PMU) de la 
Vallençana Baixa que els tècnics 
de l’Àrea Territorial han disse-
nyat perquè aquest sector pugui 
passar a ser sòl urbà consolidat 
i es doti de clavegueram, asfaltat 
i enllumenat públic ja ha estat 
aprovat per la junta de govern 
local. Actualment el document 
es troba en exposició pública per-
què els veïns, que hauran d’assu-
mir les despeses de les obres tal 
i com preveu la llei, puguin pre-
sentar les al·legacions que consi-
derin oportunes. 
La intenció del govern és con-
sensuar el projecte amb el veïnat 
i que es pugui incloure l’aprova-
ció inicial del PMU a l’ordre del 
dia del Ple corresponent al mes 
de maig. L’Ajuntament també ha 
demanat una subvenció a la Di-
putació perquè faci els projectes 
de reparcel·lació i urbanització.
La reunió va comptar amb la 
participació de l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA), i el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), que van estar 
acompanyats per la cap dels Ser-
veis Territorial de l’Ajuntament, 
Marta Bunyesch, i el cap de Pla-
nejament, Josep M. Gomis, que 
han estat els encarregats de re-
dactar el PMU, que divideix el 
sector en 31 parcel·les, deixant 
lliure una part central afectada 
pel projecte de construcció d’una 
hipotètica autovia. 

Característiques. El nou pla s’ha 
dissenyat amb els mínims neces-
saris que marca la llei per dotar 
el sector de serveis, evitar aboca-
ments d’aigües fecals per manca de 
clavegueram i poder atorgar llicèn-
cies de construcció als solars exis-

tents. Amb l’objectiu que els costos 
siguin el menys elevats possibles 
per als veïns, les línies elèctrica i 
telefònica no se soterraran i només 
s’asfaltarà la part central del carrer 
Quixot, deixant els camins d’accés 
a cada solar amb un aspecte més 
semirústic i natural. A més, el 10% 
del que els propietaris haurien de 
pagar al consistori per la urbanitza-
ció del sector es tornarà a invertir 
per abaratir el cost global de l’actu-
ació que, segons els càlculs de l’ad-
ministració, s’ha fi xat en una mit-
jana de 37.880 euros per parcel·la.

Finançament. Davant les queixes 
d’alguns dels veïns per l’import a 
assumir, els representants munici-
pals es van comprometre a parlar 
amb algunes entitats bancàries per 
aconseguir crèdits tous. En una de 
les seves intervencions, l’alcaldessa 
va defensar la voluntat del govern 
per buscar una solució als barris 
del municipi que estan pendents de 
ser urbanitzats (Estany de Gallecs, 
Reixac, Zona 21 de Terra Nostra 
i Can Pomada) “per poder viu-
re dignament” i va demanar un 
esforç als veïns per arribar a un 
consens. “No ens agradaria que 
aquest projecte quedés encallat; 
hem de consensuar els mínims 
necessaris perquè la inversió si-
gui la més assequible possible, 
però l’Ajuntament no imposarà 
res, ja que ha de ser una decisió 
dels veïns”, va dir l’edil. 
Per la seva part, Sánchez va enco-
ratjar el veïnat a aprofi tar la con-
juntura actual i l’esforç que estan 
fent els tècnics de l’Ajuntament: 
“Si no ho fem ara, que ja hem 
iniciat el camí, seguirem amb 
una situació que pot derivar en 
una marginalitat del sector i in-
satisfaccions perquè hi ha un 
patrimoni que els propietaris no 
poden aprofi tar”.
Els edils van emplaçar els assistents 
a consultar amb els tècnics muni-
cipals els dubtes que puguin tenir 
a nivell individual i van proposar 
fer una tercera reunió, un cop el 
PMU hagi passat pel Ple.

Rafa Jiménez | Montcada

El consistori sol·licita subvencions dins del programa 
‘Urbanitzacions amb dèfi cits urbanístics’

En el marc d’aquest programa de la Diputació i en compliment de la 
moció aprovada al Ple, l’Ajuntament ha demanat poder optar a una 
subvenció destinada a la realització de dos estudis, un per fer una 
diagnosi de l’estat del Bosc d’en Vilaró i de les actuacions necessà-
ries per corregir les defi ciències i l’altre, per dur a terme una com-
parativa a nivell europeu respecte a com s’aborda a altres països la 
gestió urbanística de les urbanitzacions irregulars i quines solucions 
legislatives i normatives s’hi apliquen. L’executiu també ha sol·licitat 
la redacció d’un projecte executiu sobre la reducció de la densitat 
de l’arbrat i el sotabosc del perímetre que envolta la urbanització per 
prevenir incendis forestals.
D’altra banda, l’Ajuntament ha tramitat dues subvencions més a la 
Diputació en relació a sectors pendents de consolidació. D’una ban-
da, per fer front al projecte d’urbanització de la Vallençana Baixa, i 
de l’altre, per fer una diagnosi sobre la Zona 21 de Terra Nostra | PA

La segona assemblea amb els veïns es va fer el passat 3 d’abril, a la Casa de la Vila
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PLE DE MARÇ

El Ple de l’Ajuntament va apro-
var en la sessió ordinària del 
mes de març una moció propo-
sada pel Comitè de Defensa de 
la República (CDR), i signada 
per ICV-EUiA, ERC, Círculo, el 
PDeCAT i la CUP, en contra de 
la judicialització de la política ca-
talana. El text, que no va comptar 
amb el suport del PSC, Cs ni el 
PP, insta l’Estat espanyol i la Fis-
calia General a retirar les acusaci-
ons contra totes les persones en-
causades pel procés sobiranista. 
La moció també reclama a l’Estat 
que deixi de judicialitzar qüesti-
ons polítiques i exigeix l’allibera-
ment dels empresonats.
El debat es va allargar més d’una 
hora en un to cordial, fet que va 
agrair l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA). El regidor ecosocia-
lista Óscar Gil va recordar que la 
situació actual té el seu origen en el 
recurs que va tirar enrera l’Estatut 
del 2006, que havia estat aprovat 
amb àmplia majoria pel Parlament 
català i per la ciutadania. 
En nom d’ERC, Salvador Serra-
tosa va lamentar la “doble vara 
de medir” del sistema judicial es-
panyol, al qual va acusar d’estar 
al servei del partit en el govern. 
José Domínguez (Círculo Mont-
cada) va expressar el seu suport 
a la moció, entenent que pretén 
recuperar la democràcia i evitar 
que les disputes polítiques es re-
solguin als tribunals. En repre-
sentació del PDeCAT, Montse 
Sánchez va denunciar el funcio-
nament de la justícia espanyola, 
posant com a exemple diferents 
penes proposades per la Fisca-
lia que castiguen més l’ocupació 

d’una universitat que, per exem-
ple, una violació.  El portaveu de 
la CUP, Josep Galván, va fer un 
paral·lelisme entre la situació ac-
tual contra el procés sobiranista 
i el que es va viure a Alemanya 
abans de la II Guerra Mundial 
“amb la condemna i repressió 
de persones innocents”, va dir. 

Vot en contra. Els tres partits que 
van rebutjar la moció van insistir 
en la importància de respectar les 
decisions judicials. La portaveu del 
PSC, M. Carmen Porro, va criticar 
tant la judicialització de la situació 
actual, com la vulneració de drets, 
en referència a la llei exprés trami-
tada al Parlament per celebrar el 
referèndum de l’1-O. En la matei-
xa línia, David Gerbolés (Cs) va 
insistir que es va incomplir la llei 
per tirar endavant el procés sobira-
nista i va lamentar que Catalunya 
no tingui una llei electoral “pròpia 
i justa”. Eva García (PP) va de-
fensar que a Espanya sí existeix la 
separació de poders i va assegurar 
que no es persegueix ningú per les 
seves idees. 

Comunicat conjunt. Després de 
l’empresonament el passat 23 
de març de cinc exconsellers, les 
forces sobiranistes de Montcada 
van fer públic un comunicat con-
junt reclamant la seva posada en 
llibertat i el retorn dels polítics 
a l’exili tot denunciant “la gran 
vulneració de drets i llibertats” 
per part de l’Estat espanyol. La 
CUP també va fer un altre comu-
nicat i es va sumar a la concentra-
ció feta el dia 10 d’abril per con-
demnar la detenció de 7 persones 
vinculades als CDR.

Sílvia Alquézar | Redacció

Aprovada una moció en contra de la 
judicialització de la política catalana
La moció, proposada pel Comitè de Defensa de la República, va rebre el suport del govern municipal, el PDeCAT i la CUP

CAUSA SOBIRANISTA
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El diputat montcadenc Joan Josep Nuet declararà properament 
davant del Suprem, que el vol processar per desobediència
En els propers dies, el diputat de Catalunya en 
Comú-Podem Joan Josep Nuet serà citat a declarar 
davant del Tribunal Suprem, que el vol processar per 
un presumpte delicte de desobediència en la causa 
contra els dirigents sobiranistes que instrueix el jutge 
Pablo Llarena. El polític montcadenc és l’únic no in-
dependentista dels 25 encausats, però podria anar 
a judici per haver permès el debat sobre la Llei del 
referèndum en seu parlamentària quan era secre-
tari tercer de la Mesa del Parlament per CSQP. 
“Tornaré a demanar que s’arxivi la meva causa 
perquè està plena d’errors respecte al signe de 
les votacions que vaig fer quan es va tramitar la 
Llei del referèndum i així ho faré constar quan 
vagi a declarar”, ha declarat Nuet, tot afegint 
“no vaig desobeir al Tribunal Constitucional ja 
que aquest tenia, com es va demostrar, molts 
moments per intervenir en l’anul·lació del pro-
cediment”.
El passat 9 de novembre, el polític va quedar en lliber-
tat sense mesures cautelars després de comparèixer 
davant del jutge acusat dels presumptes delictes de 
desobediència, prevaricació, sedició, rebel·lió i mal-
versació de fons públics. Finalment, però, només ha 
reexit l’acusació per desobediència, que pot suposar 

la inhabilitació tem-
poral com a càrrec 
públic.
“Aquest macroju-
dici –ha dit– pas-
sarà a la història 
com el pitjor mo-
ment de la demo-
cràcia després del 
23F”. Una de les 
preocupacions del 
polític montcadenc 
és “la interpretació 
subjectiva del codi 
penal que s’està fent sobre el procés català per fer 
veure que ha estat violent quan no és així i que 
jutges de països democràtics de referència com 
Alemanya, Escòcia, Suïssa o Bèlgica estan posant 
en dubte”. Nuet tem que la sentència del Suprem 
obri la porta a què qualsevol moviment popular mas-
siu que pugui qüestionar l’ordre constitucional sigui 
considerat delicte de rebel·lió. Davant d’aquesta 
conjuntura, el diputat de Catalunya en Comú-Podem 
considera prioritària la formació d’un govern estable 
i transversal | PA

El 10 d’abril es va organitzar una concentració per denunciar la detenció de persones vinculades als Comitè de Defensa de la República
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Partidaris de la República fan una 
crida a la unitat de l’independentisme

A la matinal organitzada per l’ANC amb el suport dels partits sobiranistes van participar al voltant de 300 persones, segons l’organització
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L’ANC va recaptar prop de 1.000 
euros en la botifarrada groga que 
va organitzar el 18 de març amb 
l’objectiu de recollir fons per ajudar 
els polítics i activistes sobiranistes 
empresonats i exiliats. L’activitat, 
feta amb el suport d’Òmnium Cul-
tural, el CDR MiR, la CUP, ERC 
i el PDeCAT, va anar precedida 
d’una taula rodona que va comptar 
amb la participació de la periodista 
Beatriz Talegón (exPSOE), Joan 
Canadell (ANC), Oriol Corral 
(CUP), Ramir de Porrata (Cercle 
Català de Negocis), Eduardo Reyes 
(president honorífi c de Súmate), 
Lourdes Ciuró (PDeCAT), Alba-
no Dante Fachín (exPodem) i Jenn 
Díaz (ERC). 
Malgrat representar diferents posi-
cionaments polítics, els participants 
van coincidir força en els seus 
plantejaments i en el convenciment 
que assolir la República requerirà 
unitat, perseverància i paciència. 
Respecte a l’actual situació del país, 
tots els participants van criticar 

amb duresa el govern espanyol, tit-
llant-lo d’antidemocràtic i repressiu. 
“No té inconvenient a utilitzar la 
força bruta o a canviar les lleis en 
el seu benefi ci, equiparant el que 
és il·legal amb un delicte”, va dir 
Lourdes Ciuró, diputada del PDe-
CAT al Congrés. Beatriz Talegón 
va assegurar que bona part de l’Es-
tat desconeix la realitat i s’ha deixat 
imbuir pel discurs del PP. “Tot ple-
gat, és una estratègia per evitar 
que avanci el republicanisme”, 
va dir.

Expectatives de futur. Joan Cana-
dell va parlar del potencial econò-
mic que tindria Catalunya com 
a nou Estat d’Europa assegurant 
que seria “el més democràtic, 
modern i pròsper”, mentre que 
el cupaire Oriol Corral va posar el 
focus a tenir un Estat sense classes 
socials i amb plenes llibertats: “Per 
arribar-hi, l’únic camí possible 
és el de trencar amb Espanya des 
d’un punt de vista econòmic”. 
Altres ponents, com la diputada 

d’ERC Jenn Díaz, es van mostrar 
més partidaris de treballar per “ei-
xamplar la base social sobiranis-
ta”. Ramir de Porrata va animar 
els assistents a veure el futur amb 
optimisme i a no defallir. “Hem de 
crear una República sòlida des 
de les institucions, però amb mi-
croaccions i microiniciatives”, va 
manifestar.
Per la seva banda, Albano Dante 
Fachín va parlar de la necessitat 
que el sobiranisme faci autocrítica 
i es mantingui unit “per evitar –
va dir– que l’amenaça d’Aznar 
sobre el possible trencament de 
Catalunya es compleixi”.
Eduardo Reyes va expressar que 
defensar la República Catalana 
“és una qüestió de dignitat”. “Jo 
vull poder decidir lliurament 
sobre el futur del meu país”, va 
dir. La taula rodona va fi nalitzar 
amb la intervenció de Neus Cui-
xart, una de les germanes del pre-
sident d’Òmnium Cultural, ,Jordi 
Cuixart, qui, en nom seu, va agra-
ir el suport rebut. 

Pilar Abián | Parc de les Aigües

En una taula rodona, organitzada per l’ANC amb el suport de forces sobiranistes

BOTIFARRADA GROGA

La regidora del grup municipal de 
Círculo Montcada en l’oposició, 
Ana Ballesta, ha demanat al go-
vern local, a través d’una instàn-
cia, que es pengi a la façana del 
consistori un llaç de color marró en 
defensa del sistema de pensions 
públic i que el mantingui de mane-
ra indefi nida fi ns que acabi la lluita 
dels pensionistes i jubilats. Ballesta 
qualifi ca de “vergonyosa” la puja-
da del 0,25% de les pensions feta 
pel govern d’Espanya. En el seu 
escrit, l’edil critica la progressiva 
pèrdua de poder adquisitiu dels 
pensionistes | PA

Ballesta proposa que 
es pengi al consistori 
un llaç marró pels 
pensionistes

POLÍTICA

Els inscrits al Cercle Podem aposten per anar en 
coalició a les municipals amb ‘forces del canvi’
El 88% de les persones inscrites al Cercle Podem Montcada que 
han participat a la consulta interna organitzada per Podemos es 
mostra favorable a la proposta del secretari general de l’organitza-
ció, Pablo Iglesias, perquè a les properes eleccions municipals el 
partit es presenti en coalició “amb les forces germanes de l’espai 
del canvi” i amb el nom de Podem formant part de la candidatura. 
A l’enquesta, feta a nivell estatal i plantejada també per als comicis 
autonòmics i europeus, han participat 43 montcadencs. El sí ha 
rebut 37 vots; el no, 5 i de vots en blanc només n’hi ha hagut 1. 
“Volem agrair l’elevada participació a la consulta i l’aposta ma-
joritària de mantenir la línia de treball que actualment tenim al 
consistori amb el grup d’ICV-EUiA”, ha manifestat el portaveu del 
Cercle Podem Montcada, Oliver Hernández | LR

El PP exigeix que el retrat del rei Felip VIè torni 
a ser col·locat a la sala de plens del consistori
El grup municipal del Partit Popular ha exigit per escrit al govern la 
immediata col·locació del retrat del rei Felip VIè a la sala de plens de 
l’Ajuntament. A través d’un comunicat, la formació demana al govern 
montcadenc –format per ICV-EUiA, ERC i Círculo– “que prengui nota 
i compleixi la llei” després de la sentència judicial que obliga l’Ajun-
tament de Barcelona a penjar la fotografi a del monarca a l’edifi ci ins-
titucional de la capital catalana. La portaveu del PP, Eva García, insta 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), a respectar la simbologia de 
l’Estat i a governar per a tothom. “A la casa de tots, ha de complir 
amb les lleis, encara que no li agradin”, ha manifestat l’edil. La imat-
ge del rei va ser substituïda per una vista general de la ciutat a l’inici de 
l’actual mandat en compliment d’una moció presentada per la CUP 
que es va aprovar amb el suport d’ICV-EUiA, ERC, Círculo i CiU, el vot 
negatiu de Cs i el PPC i l’abstenció del PSC | LR

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i el president de l’Àrea Te-
rritorial, Jordi Sánchez (ERC), es van reunir amb la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, amb l’objectiu de cercar 
fi nançament econòmic per a projectes municipals. En breu, segons 
va assenyalar la pròpia presidenta, el consistori podria adherir-se a 
un nou pla destinat a arranjar carrers i voreres. Aquest pla s’afegirà 
a la subvenció de 1.400.000 euros que la Diputació va concedir al 
consistori en el marc de la Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 
Mitjançant aquest programa, l’ens supramunicipal coopera amb 
els municipis en el desenvolupament de projectes locals que tenen 
com a objectiu la prestació de serveis, la cohesió social i reforçar la 
solvència fi nancera de les administracions municipals. En el cas de 
Montcada i Reixac, els recursos econòmics aniran destinats a les 
obres del Pla de Barris de la Muntanyeta de Can Sant Joan; a la con-
solidació de la Torre Na Joana (polígon la Ferreria) i el turó de la Vista 
Rica; a la transformació de l’N-150 en un vial urbà a Terra Nostra, i 
a la remodelació de la plaça Lluís Companys | PA

TROBADA INSTITUCIONAL
Representants del govern es reuneixen amb 
la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa

En el marc del Programa de foment de l’ocupació impulsat per la 
Diputació als municipis, l’Ajuntament oferta sis places de peó de 
jardineria adreçades a dones majors de 45 anys que es trobin en 
situació d’atur de llarga durada. Les aspirants s’han d’inscriure a 
l’Ofi cina de Treball de la Generalitat de Ripollet (Rambla de Sant 
Jordi, 68). La sol·licitud amb la documentació requerida s’ha de 
presentar a l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania del consistori, fi ns al 
20 d’abril. El contracte, a jornada completa, tindrà una durada de 
sis mesos a partir de juny. La feina consistirà en el manteniment de 
les zones verdes públiques del municipi. Més informació relativa 
a la convocatòria al web montcada.cat o al Servei de Promoció 
Econòmica (935 648 505) | SA

PLA DE LA DIPUTACIÓ
L’Ajuntament oferta sis places de peó de jardineria 
per a dones aturades majors de 45 anys

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

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

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

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.catanuncis gratuïts
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.....També és notícia......................................
MOBILITAT SOSTENIBLE
La primera electrolinera per a vehicles elèctrics del municipi entra en 
funcionament davant de l’entrada del complex Montcada Aqua
La primera electrolinera del municipi, ubicada 
davant del complex cultural i esportiu Montcada 
Aqua (c. Tarragona), ja està en funcionament. La 
instal·lació forma part de la xarxa de punts de re-
càrrega per a vehicles elèctrics de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB) i es va inaugurar el dia 
9 d’abril amb l’assistència de l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), el director de Mobilitat i trans-
port de l’AMB, Joan Maria Bigas, el president de 
l’Àrea Terrtitorial, Jordi Sánchez (ERC), i el regidor 
de Medi Ambient, José Domínguez (Círculo). 
L’electrolinera, que permet carregar el 80% de la 
bateria en 20-30 minuts, se suma als que ja fun-
cionen al Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Gavà, Badalona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès 
i Pallejà. Des de l’octubre del 2015, les estacions 
de l’AMB ja han distribuït més de 250.000 kWh, 
la qual cosa equival a un recorregut aproximat de 
2.000.000 km sense l’emissió de gasos contami-

nants. L’alcaldessa va mostrar la seva satisfacció 
per la posada en marxa d’aquest servei: “Repre-
senta una clara aposta municipal per les energies 
alternatives i per la mobilitat sostenible”, va dir. 
El consistori ha adquirit dues estacions de recàrre-
ga més que s’instal·laran davant de l’Ajuntament i 
al carrer Generalitat. 
Els usuaris poden utilitzar les electrolineres de for-
ma gratuïta, només cal donar-se d’alta al servei 
d’Electrolineres de l’AMB, a través del web amb.cat/
electrolineres o utilitzant l’aplicació mòbil AMBE-
lectrolineres que permet  i tenir accés a qualsevol 
punt de recàrrega de la xarxa. L’aplicació mòbil fa 
les funcions d’una targeta d’usuari virtual i es pot 
descarregar a la botiga AppStore per a IOS i a la 
botiga GooglePlay per a Android.
L’AMB també ha fet la cessió d’una nova remesa 
de bicicletes elèctriques al consistori –que ja en 
disposa de 33–, que són utilitzades pels treballa-
dors en els trasllats pel municipi | LR

Els Mossos d’Esquadra donen 
per tancada la investigació sobre 
nou atracaments amb arma de 
foc que es van produir a Mont-
cada i Reixac i a Barcelona en-
tre els mesos d’abril i agost de 
l’any passat. El presumpte autor 
dels fets seria un home de 38 
anys que es troba ingressat a la 
presó actualment per altres fets 
relacionats amb delictes contra 
el patrimoni. D’altra banda, els 
Mossos van detenir el 20 de març 
un jove de 18 anys, veí de Mont-
cada i Reixac, com a presumpte 
autor de dos delictes de robatori 
de telèfons mòbils amb intimida-
ció al municipi els dies 14 i 16 del 
mateix mes. El dia 22, el detin-
gut, que utilitzava una navalla per 
amenaçar les seves víctimes i que 
anava acompanyat per dos indi-
vidus més en un dels seus roba-
toris, va passar a disposició del 
Jutjat de Guàrdia de Cerdanyola 
del Vallès que va decretar els seu 
ingrés a la presó | LR

Detencions vinculades 
a dos casos de robatori 
consumats al municipi

Una cinquantena de perso-
nes va participar el 25 de 
març a la plantada popular 
d’una seixantena d’arbres, 
entre roures i alzines, al Turó 
de Montcada, organitzada 
per l’empresa LafargeHolcim i 
coordinada per l’entitat ACER 
amb el suport del Parc Natu-
ral de la Serralada de Collse-
rola. L’activitat va posar fi  de 
manera simbòlica al projecte 
de recuperació de l’antiga 
zona d’extracció de pedres 
calcàries de la muntanya, iniciat al 2005 amb el procés de restaura-
ció de l’espai amb terres d’excavacions d’obres. Al 2010, el Turó es va 
incorporar al Parc Natural de Collserola. El projecte de recuperació de 
l’antiga pedrera, de 4’25 hectàrees, es divideix en tres àmbits: un pri-
mer format per talussos de pi blanc i arbustos, un segon amb un espai 
obert franquejat per una devesa amb roures, alzines i pins blancs i, en 
darrer lloc, una zona humida amb diferents vegetació. En total, s’han 
plantat 2.615 arbres i arbustos durant tot el procés de reforestació. Tam-
bé s’ha adequat un itinerari de descoberta de la natura, que s’obrirà a 
la ciutadania l’any vinent. L’objectiu de l’empresa cimentera és seguir 
col·laborant amb l’entitat ACER per tal de divulgar els valors naturals i 
patrimonials del Turó | SA

ENTORN NATURAL
Una cinquantena de persones participa a la plantada 
popular d’arbres organitzada al Turó

El consistori ha interposat un recurs contenciós administratiu davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la reso-
lució de la Generalitat que renova l’autorització ambiental a l’empresa 
Lafarge-Holcim per a la fabricació de ciment a la planta de Can Sant 
Joan. La Direcció General de Qualitat Ambiental va iniciar d’ofi ci el 
procediment de revisió anticipada de l’autorització ambiental per tal 
d’actualitzar els termes de la llicència i revisar-ne els límits d’emissió i 
adaptar-la a les millores tècniques disponibles. Arran d’aquesta revisió, 
la Generalitat ha expedit una nova llicència ambiental. El regidor de 
Medi Ambient i Control d’Activitats, José Domínguez (Círculo Montca-
da), lamenta que el govern autonòmic no hagi requirit a l’empresa el 
compliment de les exigències tècniques sol·licitades per l’Ajuntament 
i assegura que en cap cas es pot fer servir una revisió per renovar una 
llicència. “El nostre compromís és lluitar amb tota la fermesa perquè 
Lafarge compleixi amb la legalitat, tal com ens vam comprometre a 
l’acord d’investidura del 2015, que inclou la voluntat del seu tan-
cament”, ha indicat l’edil. Un altre dels arguments municipals és que 
l’autorització s’ha atorgat sense tenir en compte els altres dos recursos 
que l’administració local ha presentat davant del TSJC per processos 
vinculats a les formes com la Generalitat autoritza Lafarge a desenvolu-
par la seva activitat i sobre els quals encara no s’ha dictat sentència | SA

DAVANT DEL TSJC
L’Ajuntament presenta un recurs contra l’autorització 
ambiental que la Generalitat ha concedit a Lafarge
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El parc de les 
Aigües està par-
cialment sense 
enllumenat a 
causa d’un ro-
batori de coure 
que va tenir lloc 
el dia 3 d’abril. 
L’acte vandàlic 
va afectar una 
cinquantena de metres de cablejat 
que l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), encarregada del 
manteniment de l’espai, haurà de 
reposar amb un cost econòmic de 
1.200 euros. L’entitat supramunici-
pal ha demanat a l’Ajuntament que 
incrementi la vigilància del sector 
després de detectar el dia 8 un altre 
intent de robatori | PA

L’AMB denuncia un 
robatori de coure al 
parc de les Aigües
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Dibuixos: Azagra Revuelta
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INS LA FERRERIA 
L’alumnat i el professorat afectat pel trasllat 
del cicle de Documentació Sanitària es 
tancaran al centre la nit del 13 al 14 d’abril

Jornades reivindicatives i formatives sobre el Rec Comtal 
La mostra es complementarà amb 
unes jornades dedicades al canal 
d’aigua, organitzades per la Taula 
Comunitària del Rec Comtal el 14 i 
el 15 d’abril. El primer dia al matí hi 
haurà dues taules rodones sobre la 
construcció comunitària de l’espai 
públic i la ruralització dels barris i, 
a la tarda, es presentaran diverses 
iniciatives de l’administració en el 
territori com el soterrament de la 
línia ferroviària R2, el Pla Director 
del Rec i la recuperació del canal i 
el  seu entorn entre Vallbona i Can 

Sant Joan. L’endemà, el programa 
inclou un itinerari guiat per la infra-
estructura. El punt de trobada serà 
la Casa de les Aigües de Trinitat 
Nova, a les 10h, on començarà un 
recorregut pel Rec Comtal fi ns al 
Casal de la Mina de Montcada, que 
clourà amb un dinar popular. Les 
persones interessades a participar 
en les jornades han de formalitzar 
la inscripció a reccomtal.wordpress.
com. Les activitats són gratuïtes. Hi 
haurà servei de ludoteca, també 
amb inscripció prèvia | SA

La Casa de la Vila acull fi ns al 28 
d’abril l’exposició ‘El Rec Comtal. 
Passat, present i futur’, una mirada 
a aquest canal d’aigua mil·lenari 
des del segle XXI fi ns al passat, no 
només amb una visió historicista, 
sinó també inspirada en la memò-
ria de la gent que avui dia encara 
el recorda o el viu i amb propostes 
de futur. La mostra, produïda pel 
Centre d’Estudis Històrics Ignasi 
Iglesias, consta d’una quinzena de 
plafons amb explicacions sobre 
les diferents etapes de la infraes-
tructura, documentació històrica, 
fotografi es i dibuixos que recreen 
el seu pas per Barcelona al llarg de 
diferents èpoques. 

Valoracions. “És un honor poder 
comptar amb aquesta exposició, 
que ens parla d’un dels indrets 
més coneguts i emblemàtics de 
la ciutat”, va explicar la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), durant la 
inauguració, el 5 d’abril. També en 
representació del consistori, el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 

Sánchez (ERC), va posar en valor 
el contingut històric de la mostra, 
destacant “la implicació del veï-
nat en la recuperació del Rec per 
tal que esdevingui un espai de 
cohesió social; aquesta defensa és 
la millor garantia de la seva con-
servació”. La directora del Museu 
Municipal, Mercedes Durán, va 
remarcar que “l’exposició, molt 
documentada i interessant, vol 
posar de relleu la importància 
del canal en l’abastiment d’ai-
gua a Barcelona”.
El comissari de l’exposició, Manel 
Martín, va explicar que ‘El Rec 
Comtal. Passat, present i futur’ s’ha 
creat amb motiu del 35è aniversari 
del Centre d’Estudis per comme-
morar que fa 30 anys es va mun-
tar la primera exposició sobre el 
Rec. “Ara incorporem coneixe-
ments i noves formes d’enten-
dre la cultura de l’aigua”, va in-
dicar Martín, qui va apuntar que 
avui dia s’han de tenir en compte 
les vivències de la gent, les traces 
arqueològiques al llarg del seu 
recorregut, les iniciatives d’em-
preses i institucions per donar a 
conèixer el seu valor patrimonial i 
els actuals usos de l’aigua del Rec. 
Sobre el futur, Martín va explicar 
que hi ha pendent l’elaboració 
d’un pla director i la creació d’un 
parc arqueològic a Sant Andreu 
dedicat al Rec Comtal. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Consta d’una quinzena 
de plafons sobre les 
diferents etapes de    
la insfraestructura

El comissari de la mostra, Manel Martín, i la directora del Museu, Mercedes Durán, amb els edils Mónica Martínez i Jordi Sánchez, el dia de la inauguració
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‘REC COMTAL. PRESENT, PASSAT I FUTUR’

L’exposició, cedida pel Centre d’Estudis Històrics Ignasi Iglesias, es pot visitar a la Casa de la Vila fi ns al 28 d’abril

La mostra presenta una mirada al canal 
mil·lenari des de la perspectiva actual
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El Rec, al seu pas per la Casa de la Mina
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ESCOLA EL TURÓ

L’Ampa i el professorat de l’escola 
El Turó van organitzar el 7 d’abril 
una matinal d’activitats amb l’ob-
jectiu de reivindicar la reforma 
integral dels lavabos del cicle in-
fantil davant les seves importants 
defi ciències. Tot i la pluja intermi-
tent, la jornada va ser un èxit de 
participació, amb una xocolatada i 
la creació de pancartes i xapes rei-
vindicatives. També va servir per 
recollir fi rmes i omplir instàncies, 
que s’entregaran a l’Ajuntament i a 
la Generalitat, que té la competèn-
cia en aquest àmbit. 
L’acte va comptar amb la presència 
d’una delegació de l’Ajuntament 
formada per l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), i l’edil d’Educació, Infància 
i Joventut, Jessica Segovia (ICV-
EUiA). Els regidors van poder 
veure in situ el mal estat dels lava-
bos i van escoltar la lectura d’un 
manifest per part de la presidenta 
de l’Ampa, Sandra Carmona, qui 
estava acompanyada per la direc-

tora del centre, Inma Espinosa. El 
text demana que el sistema educa-
tiu deixi de tenir escoles de “pri-
mera i de segona”, responsabilitza 
les autoritats per “faltar a la seva 
obligació de garantir la igualtat 
d’oportunitats” i exigeix “la reno-
vació total dels lavabos”. Els re-
presentants municipals es van com-
prometre a realitzar la reforma, un 
cop s’aprovin els pressupostos de 
2018 dins d’una partida de 150.000 
euros en inversions. 

Premis Fapac. El projecte del Club 
de Lectura Familiar de l’Ampa 
El Turó és un dels cinc fi nalis-
tes dels premis Fapac 2018 en la 
modalitat ‘Fem xarxa per l’èxit 
escolar’, convocats per Federació 
d’Associacions de Mares i Pares 
de Catalunya amb l’objectiu de 
visibilitzar la tasca de les Ampa. 
Els guanyadors sortiran de la suma 
fi nal dels vots del jurat i de la vota-
ció popular, que es pot fer fi ns al 30 
d’abril al web de la Fapac.

L’Ampa i la direcció van organitzar una matinal d’activitats per reivindicar una solució

El centre es mobilitza per reclamar 
la millora dels lavabos d’infantil

L’Ampa va llegir un manifest durant la matinal d’activitats per reclamar uns lavabos dignes
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Rafa Jiménez | Montcada

ESCOLA EL VIVER

El pati de l’escola El Viver de 
Can Sant Joan ja funciona com a 
espai de lleure amb activitats de 
dinamització durant els caps de 
setmana i gairebé tot l’estiu, des 
d’ara i fi ns a principi de setem-
bre. La inauguració d’aquest ser-
vei, que s’ha posat en marxa com 
a prova pilot, es va fer el 23 de 
març coincidint amb el comença-
ment de les vacances escolars de 
Setmana Santa. Durant l’acte, es 
van presentar les dues persones 
dinamitzadores de l’espai, la ca-
nalla va jugar amb jocs gegants i 
es van fer els parlaments ofi cials 
a càrrec de les autoritats. Tam-
bé es va presentar el logotip del 
projecte –una porta oberta amb 
un arbre–, realitzat per l’alumna 
Shamaien Jamshed, de 5è B.

Valoracions. En el torn d’inter-
vencions, l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), es va 
mostrar molt il·lusionada amb la 
posada en marxa d’aquesta nova 
iniciativa. “Can Sant Joan és un 
barri amb pocs espais destinats 

als infants, que ara ja poden 
disposar del pati de l’escola per 
jugar”, va comentar l’edil, qui va 
avançar que, si el projecte funcio-
na, l’objectiu del govern munici-
pal és obrir altres centres escolars 
a la ciutadania. 
Per la seva banda, la regidora 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA), va 
animar les famílies i el jovent a 
gaudir de l’espai i va convidar les 
entitats a participar en el projec-
te, que també ha estat molt ben 

rebut per part de l’Ampa i l’es-
cola. El pati de l’escola El Viver 
romandrà obert tots els caps de 
setmana fi ns al 24 de juny, d’11 
a 14h i de 17 a 20h. A partir 
d’aquesta data i fi ns al 3 d’agost, 
el pati del centre educatiu obrirà 
de 18 a 21h, de dilluns a diven-
dres, i també de l’1 al 9 de setem-
bre. La iniciativa es fi nança amb 
una subvenció de la Generalitat 
en el marc d’un pla d’ocupació 
vinculat al Pla de Barris de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan.

La iniciativa es va posar en marxa coincidint amb les vacances de Setmana Santa

Bona acollida del pati obert en 
l’estrena del nou espai de lleure

La inauguració del pati obert de l’escola El Viver va tenir lloc el passat 23 de març 
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Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

La festa de la xarxa de les Esco-
les Bressol Municipals (EBM), el 
21 d’abril a la plaça Lluís Com-
panys (11h), donarà el tret de 
sortida a la nova campanya de 
preinscripcions per al curs vi-
nent. Amb l’objectiu de difondre 
el seu projecte educatiu, els cinc 
centres públics organitzen diver-
ses activitats adreçades a les famíli-
es amb infants de 0 a 3 anys. 

Portes obertes. L’EBM Camí 
del Bosc, a Can Cuiàs, inaugu-
ra el calendari el 24 d’abril, a les 
17.30h. L’EBM Can Casamada, 
al centre, ha programat dues tro-
bades a les 17.30h: el dia 25, per a 
les famílies amb infants nascuts al 
2017 i, l’endemà, per als nascuts 
al 2016 i al 2018. L’EBM Can 
Sant Joan farà la jornada de por-
tes obertes el 27 d’abril, a les 18h. 
Al maig, serà el torn de l’EBM 
Mitja Costa, el dia 2 a les 17.30h, 
i de l’EBM Font Freda, que tam-
bé organitza dues reunions a les 
17.30h: el 3 de maig, per a l’alum-
nat nascut al 2017 i al 2018 i, l’en-
demà, per al del 2016. 

Festa de les 
escoles bressol 
abans de la 
preinscripció

La comunitat educativa del mu-
nicipi té previstes noves accions 
després que els Serveis Territorials 
d’Ensenyament de la Generalitat 
al Vallès Occidental no hagi fet 
marxa enrera en la decisió de tras-
lladar a Terrassa el cicle de Docu-
mentació Sanitària que s’imparteix 
a l’INS La Ferreria. L’assemblea 
d’alumnat i professorat afectat or-
ganitza el 13 d’abril una tancada 
al centre educatiu, que s’allargarà 
fi ns dissabte al matí amb una xo-
colatada, activitats multiesportives 
i un concert de rock. El preludi 
d’aquesta protesta serà una mani-
festació que començarà a l’institut, 
a les 18.30h, i acabarà davant de la 
Casa de la Vila. 
L’última mobilització va tenir lloc 
el 21 de març davant del Departa-
ment d’Ensenyament a Barcelona, 
amb la participació d’una setante-
na de persones entre representants 
dels sindicats CCOO i USTEC, el 
professorat, l’Ampa i el govern mu-
nicipal. L’acció es va fer coincidint 
amb una reunió de la Mesa Secto-
rial on els sindicats van exposar la 
reivindicació montcadenca. 

Noves accions 
per demanar la 
continuïtat del 
cicle sanitari
Sílvia Alquézar | Redacció Sílvia Alquézar | Redacció
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El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat obre entre el 
13 i el 24 d’abril el període de 
preinscricpió escolar per al curs 
vinent adreçat a l’alumnat de 
segon cicle d’infantil, primària i 
ESO. Les sol·licituds es poden 
presentar al centre escollit en pri-
mera opció amb la documentació 
requerida. La relació d’alumnes 
amb la puntuació provisional es 
publicarà el 3 de maig a cada es-
cola i la llista fi nal d’admesos es 
donarà a conèixer el 12 de juny. 
El període de matriculació tindrà 
lloc entre el 21 i el 27 de juny.

Sense canvis. Montcada i Reixac 
mantindrà el nombre de línies 
respecte el curs actual. Així, a P3 
s’ofertaran 366 places repartides 
en un total de 15 grups entre les 
escoles públiques i concertades. 
Pel que fa a 1r d’ESO, hi haurà 
disponibles 411 places, distribuï-
des en 3 classes a l’INS La Ferre-
ria, l’INS la Ribera i la Salle, 4 a 
l’INS Montserrat Miró i 1 a l’es-

cola Ginesta. La regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA), valora po-
sitivament que el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
no hagi eliminat cap grup com 
ha succeït a altres municipis, 
però lamenta que el problema de 
la massifi cació a les aules persisti-
rà el curs vinent, amb unes ratios 
superiors a la normativa vigent 
de 25 alumnes a primària i 30 a 
secundària.

Les càpsules formatives per ori-
entar el jovent en el marc del pro-
grama de Transició Escola-Treball 
(Diltet) han estat un èxit d’ins-
cripció. La formació, organitzada 
per l’Ajuntament, s’adreça a joves 
de 16 a 21 anys amb l’objectiu de 
despertar el seu interès per seguir 
formant-se i facilitar la seva incor-
poració al món laboral. Una vin-
tena de nois i noies s’ha inscrit a la 
càpsula de perruqueria, amb pràc-
tiques a l’establiment Stil Nou. I, 
entre el 9 i el 13 d’abril, ha tingut 
lloc el taller de premonitors en 
temps de lleure, impartit al Cen-
tre Cívic La Ribera, que acollirà la 
formació sobre primers auxilis, del 
24 d’abril al 9 de maig. 

Montcada mantindrà l’oferta de places del curs actual

La preinscripció escolar 
es pot fer fi ns al 24 d’abril

2018-2019

L’entitat va organitzar el 23 de març una xocolatada solidària que 
va ser un èxit de participació entre les famílies de l’escola de Ter-
ra Nostra. Els diners recollits s’han lliurat íntegrament a l’hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. L’empresa que gestiona la cuina 
del centre, La Vostra Cuina, va fer la donació de la xocolata desfe-
ta per contribuir a la iniciativa solidària, que també va incloure la 
venda de les anomenades polseres Candela, que elaboren perso-
nes a títol individual per contribuir a la recaptació de fons per a la 
investigació d’aquesta malaltia | SA

SOLIDARITAT
L’Ampa de l’escola Mitja Costa recull prop de 440 
euros per a la investigació del càncer infantil
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A partir del curs vinent, el Departament d’Ensenyament ha decretat que 
tot l’alumnat de tercer i quart d’ESO haurà de realitzar un projecte de servei 
a la comunitat, de 10 hores de voluntariat, una experiència que fa diversos 
anys que realitza La Salle Montcada. La Regidoria d’Educació, Infància i 
Joventut està elaborant un llistat d’entitats disposades a col·laborar amb el 
projecte. “Es tracta d’una iniciativa enriquidora perquè l’alumnat podrà 
conèixer el teixit associatiu del municipi i les entitats podran rebre un 
impuls a la seva activitat”, ha explicat la responsable del departament, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA). Les entitats interessades es poden posar en 
contacte amb l’Ajuntament, al correu educacio@montcada.org | SA

PLA EDUCATIU D’ENTORN
El consistori fa una crida a les entitats locals per 
participar al servei comunitari dels instituts

La llista d’admesos es publicarà el 12 de juny
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Les càpsules 
formatives 
atrauen força 
matrícula

La càpsula de perruqueria ha estat un èxit
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Lliurament de premis del concurs de 
microrelats ‘Dones veu a les dones?’

8 DE MARÇ

Carlos Díaz, amb el text ‘Infància 
robada’; Susana Álvarez, amb el 
relat ‘Once upon a time’; Andrea 
Coca, amb l’escrit ‘Empezar’; i 
Fran Delgado, amb el treball ‘Pre-
gunteu-me a mi’, són els guanya-
dors de la quarta edició del concurs 
de microrelats ‘Dones veu a les 
dones?’, convocat per l’Ajuntament 
per visibilitzar la situació, les lluites 
i els drets de les dones (veure pàgi-
na 14). Enguany, s’hi han presentat 
un total de 37 treballs. El veredicte 
es va fer públic el 10 d’abril, a l’Au-
ditori Municipal, en un acte que va 
comptar amb l’actuació de la com-
panyia de teatre Les fugitives.
El jurat l’han integrat representants 
d’entitats de dones de Montcada 
i Reixac i personal municipal. Els 
criteris que ha tingut en compte a 
l’hora d’atorgar els premis, valorats 
en 200 euros, han estat que els re-
lats s’ajustin a les característiques 
formals dels microrelats, l’originali-
tat, la fi delitat a la temàtica propo-

sada, la capacitat d’impacte i la seva 
adequació a un públic jove.

Altres actes. El lliurament de pre-
mis del concurs de microrelats va 
tancar el programa del Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora, 
que ha inclòs altres propostes com 
la presentació de l’Escola Feminis-
ta, el passat 15 de març en un acte 
a la Casa de la Vila durant el qual 
també es va donar a conèixer la 

guanyadora del premi de cartells 
amb motiu del 8 de març, que va 
recaure en la sabadellenca Edurne 
Lacunza. 
D’altra banda, el grup Teatroia’t ha 
lliurat a la família d’Ahed Tamini, 
la jove activista palestina empreso-
nada pel govern d’Israel, els 400 
euros que va recaptar a la represen-
tació solidària que va fer el 16 de 
març al Kursaal. El mateix dia, l’as-
sociació Kariatydes va fer a la Casa 

de la Vila una taula rodona sobre 
el paper de la dona a la política, 
amb Maria Sirvent, diputada de la 
CUP i exregidora a l’Ajuntament 
de Terrassa; Laia Santís, regidora 
de la CUP a l’Ajuntament de Vila-
franca del Penedès; i Mercè Terès, 
portaveu del Sindicat d’Estudiants 
dels Països Catalans. L’endemà, 
l’entitat va organitzar a l’ABI una 
representació teatral a càrrec de la 
companyia Les fugitives. 

Els guanyadors de la quarta edició són Carlos Díaz, Susana Álvarez, Andrea Coca i Fran Delgado

D’esquerra a dreta, l’alcaldessa Laura Campos; els guanyadors Fran Delgado, Andrea Coca, Carlos Díaz i Susana Álvarez i l’edil Jessica Segovia
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Montcada Solidària, l’entitat que 
coordina el programa Vacances en 
pau al municipi amb el suport de 
l’Ajuntament, n’ha posat en marxa 
la segona edició després que l’any 
passat es recuperés el projecte or-
ganitzat pel Front Polisari amb 
la col·laboració d’associacions i 
ajuntaments d’arreu del territori. 
Montcada Solidària convoca, el 16 
d’abril a l’escola Reixac (18.30h), 
una reunió informativa, amb jocs 
i activitats per als infants, per pre-
sentar a les famílies interessades les 
colònies solidàries.
El projecte consisteix en l’acollida 
d’un infant sahrauí durant els me-
sos de juliol i agost amb l’objectiu 
que la canalla passi l’estiu lluny 
dels campaments de refugiats si-
tuats al sud d’Algèria, amb unes 
temperatures que superen els 50 
graus. Les famílies, que es fan càr-
rec de les despeses de manutenció, 
es comprometen a participar en 
les activitats organitzades per les 
entitats promotores del projecte i 
a dur l’infant al Casal d’Estiu, que 
subvenciona l’Ajuntament, i a les 
revisions mèdiques programades. 

‘Vacances en 
pau’ presentarà 
la nova edició     
el 16 d’abril
Sílvia Alquézar | Redacció
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MASTERCLASS DE ZUMBA 
AL TEATRE MUNICIPAL 

Unes 300 persones van 
participar el 26 de març 
a la sessió dirigida pels 
reconeguts instructors 
Kass Martin i Steve Boedt

El Teatre Municipal es va convertir en una gran pista 
de ball per acollir la sessió de zumba amb dos dels mi-
llors instructors del món d’aquesta disciplina de fi tness, 
que van fer ballar durant més de dues hores el públic 
assistent que va omplir l’equipament del Pla d’en Coll. 
La masterclass també va comptar amb la participació 
dels monitors de zumba del municipi –a la imatge, amb 
Martin i Boedt, al centre. En acabar l’acte, ambdues 
estrelles del zumba van dirigir unes paraules als parti-
cipants, destacant el bon ambient que es va viure des 
del primer moment, i es van fer fotos amb els seus se-
guidors | SA 

.....també és notícia..................................
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ANIVERSARI
El Casal Cívic de Montcada ret homenatge a la usuària 
Zaida Nunciati amb motiu del seu centenari
L’acte es va fer el 4 d’abril coincidint amb l’aniversari d’aquesta veïna 
del Pla d’en Coll que va néixer a l’Argentina i va arribar al municipi fa 
una dècada per venir a viure amb el seu fi ll després de quedar-se vídua. 
L’homenatjada es troba molt bé de salut i participa a diferents activitats 
de l’equipament gestionat per la Generalitat. Nunciati –al centre de la 
foto– es va mostrar molt emocionada amb la festa sorpresa que li van 
organitzar. “Estic molt contenta i agraïda”, va dir l’homenatjada | SA 

La processó de Can Sant Joan atrau força públic
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La processó en honor de la Mare de Déu de Dolors va atraure el 23 de 
març, a Can Sant Joan, desenes de persones per veure els dos trons 
que van presidir el recorregut, la Verge dels Dolors i el Crist Natzaré. 
Els principals carrers del barri van acollir la quinzena edició, orga-
nitzada un any més per La Confraria Verge dels Dolors després de 
la missa i l’ofrena fl oral oferida a la parròquia Sant Joan Baptista | SA
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L’Ajuntament renova 
els 16 desfi bril·ladors 
desplegats al municipi

En el marc del nou contracte de 
gestió, els nous aparells incorpo-
ren innovacions tecnològiques que 
permeten la millora del servei, que 
s’ofereix des del 2015. El nou con-
veni també inclou sessions formati-
ves per a personal municipal, com 
la Policia Local, així com per  a les 
persones que treballen als equi-
paments i col·lectius les entitats 
esportives. “És igual d’important 
tenir aparells d’última generació 
com la informació per utilitzar-los 
de forma correcta i efectiva”, ha 
indicat la regidora de Salut Pública 
i presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo). Al municipi hi ha 
14 desfi bril·ladors fi xes i 2 mòbils, 
que gestiona la Policia Local | SA  

ACTIVITAT ESCOLAR
Teatre social per refl exionar sobre els prejudicis i la 
interculturalitat amb la participació d’estudiants
“Que no hi hagi més murs”. 
Amb aquest missatge va 
fi nalitzar el muntatge de 
teatre i dansa ‘Més enllà dels 
murs’, a càrrec d’alumnat 
de cinquè i sisè de les 
escoles El Viver i Reixac que 
va tenir lloc el 23 de març, 
a l’Espai Cultural Kursaal 
–a la fotografi a de la dreta. 
L’obra és la culminació d’un 
projecte promogut per la 
Regidoria de Serveis Socials 
i Polítiques d’Inclusió i 
dinamitzat per l’entitat 
Art&Coop, adreçat a tractar la interculturalitat i els prejudicis. L’alumnat 
va treballar durant 10 hores aquesta temàtica a classe i el muntatge 
va ser la part fi nal de la iniciativa, inclosa al catàleg d’activitats que 
l’Ajuntament ofereix als centres educatius | SA 
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El Casal Cívic de Montcada, amb seu al parc Salvador Allende de Montca-
da Nova, organitza un taller adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys 
en el marc del programa Créixer en família, impulsat pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. L’activitat és 
gratuïta i constarà de sis sessions, que es faran tots els dimecres entre el 
25 d’abril i el 30 de maig, de 18.30 a 20.30h, a l’equipament que gestiona 
la Generalitat. Les inscripcions s’han de fer al Casal Cívic, que roman obert 
de dilluns a divendres, de 9 a 21h | SA  

Noves xerrades en el 
marc del programa 
Espais de Salut
El calendari es reprendrà el 25 d’abril 
amb una xerrada sobre la diabetis 
al Centre Cívic de Can Cuiàs (18h) 
a càrrec de professionals de l’Equip 
d’Atenció Primària de Montcada i 
Reixac. D’altra banda, el 10 de maig 
hi haurà una conferència sobre pato-
logies del cor a càrrec de personal de 
l’Ofi cina Local de Creu Roja al Casal 
de la Mina (17h). A la mateixa hora, 
al Centre Cívic La Ribera començarà 
un taller de risoteràpia. El dia 16, el 
Centre Cívic l’Alzina acollirà una xer-
rada sobre el colesterol (18h) i el 4 de 
juny se’n farà una altra al Centre Cí-
vic La Ribera sobre la prevenció dels 
efectes de l’onada de calor (17h) | SA

TEATREFÒRUM
El grup Dèria Teatre representa l’espectacle ‘La paz 
perpetua’ al Kursaal per a l’alumnat de batxillerat
Alumnes dels tres instituts pú-
blics de Montcada i Reixac –INS 
La Ferreria, INS Montserrat Miró 
i INS La Ribera– van assistir el 
6 d’abril a la representació de 
l’obra escrita per Juan Mayorga, 
que aborda la qüestió del terro-
risme des de la perspectiva de 
les seves conseqüències políti-
ques i morals en les democràcies 
actuals. L’espectacle va generar un 
interessant debat entre els estu-
diants. L’activitat la va organitzar 
la Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut de l’Ajuntament. A la 
foto, els components de Dèria | LG R
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TALLER FAMILIAR 
El Casal Cívic de Montcada organitza una activitat 
gratuïta per a famílies amb infants de 0 a 3 anys
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L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan recorda que el 27 d’abril 
fi nalitza el termini per apuntar-se com a paradista a la propera edició de la 
Fira d’Artesania i Comerç de Can Sant Joan, que tindrà lloc els dies 5 i 6 de 
maig al carrer Reixagó. Els comerços i artesans interessats poden inscriu-
re’s enviant un correu electrònic a l’adreça acomerciantscsj@gmail.com. 
La fi ra està oberta a tots els comerços i artesans locals, que no hauran de 
pagar cap quota per posar-hi parada –els que siguin de fora, sí han de 
pagar per ocupar la via pública | LR  

FIRA D’ARTESANIA I COMERÇ DE CAN SANT JOAN
El 27 d’abril, últim dia per participar com a paradista
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Arran l’entrada en vigor de la Llei Mordaça del 2015 s’han anat 
succeint una sèrie de fets que confi rmen el que llavors ja sospi-
tàvem, amb l’aprovació de la llei s’obria la veda a la censura i a 
la liquidació de tot allò que fos susceptible de posar en qüestió 
l’ordre establert. Sota l’empara de la llei, la cultura i, en general, 
la llibertat d’expressió està patint un atac només comparable al  sofert en èpoques passades de 
fosc record.
L’episodi dels titellaires acusats d’enaltiment del terrorisme i el segrest de portades de revistes sa-
tíriques com El Jueves o Revista Mongolia, la mateixa sort a soferta pel llibre Fariña de Nacho Car-
retero. La retirada de la fi ra ARCO 2018 de l’obra de Santiago Sierra ‘Presos políticos en la España 
contemporánea’, les condemnes de presó dels rapers Valtonyc i Pablo Hasel, els processaments i 
condemnes a tuitaires com el cantant César Strawberry o Cassandra Vera, mentre grups d’ultradreta 
avancen per les xarxes i els nostres carrers amb total impunitat.
Amb aquests fets es constata el següent: la cultura està en perill perquè la cultura és un perill. La 
censura cultural és el primer esglaó per portar a la pràctica altres tipus de repressió, s’ataca a la 
lliure creació, el lliurepensament, la llibertat ideológica, la llibertat d’expressió i informació, s’estan 
vulnerant drets bàsics, s’està atacant, en defi nitiva, la pròpia democràcia. Sovint es tracta la cultura 
com un tema menor, accesori, vinculat amb l’oci; res més lluny de la realitat. La cultura pateix en 
aquests moments un atac sense paliatius perquè es considera un perill, i és que la cultura és una 
eina de transformació social, ens fa lliures i ens ensenya a ser crítics i a pensar lliurement. 
L’imperi de la por sembla que sigui l’objectiu prioritari del govern espanyol i de la seva máxima 
autoritat en matèria de cultura, que fa uns dies ens feia tota una declaració d’intencions cantant 
ufanosament ‘Soy el novio de la muerte’. Amb la por se’ns vol impedir pensar i reaccionar, pretenen 
acovardir-nos i acallar-nos, però no ho aconseguiran.
És per aquest motiu que durant aquest mes d’abril podrem gaudir a la Biblioteca de Can Sant Joan 
i a la Bibloteca Elisenda de Montcada d’una exposició a favor de la llibertat d’expressió  i on es 
denuncia la censura cultural. Des de Montcada i Reixac diem alt i clar: Prou repressió, no callarem.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Cultura és llibertat

Mónica Martínez

Com bé sabreu, l’escola El Turó continua reivindicant una 
reforma integral dels lavabos dels alumnes del cicle infantil 
(P3, P4 i P5) degut a les importants defi ciències que patei-
xen. Com sempre, des del grup municipal socialista hem 
donat suport a les reivindicacions de l’AMPA i el professorat 
de l’escola assistint a la jornada del passat 7 d’abril per donar visibilitat a la problemàtica. 
Ens sumem a les demandes dels pares, mares, alumnes i professorat de l’escola El Turó i exi-
gim que l’equip de govern municipal esgoti totes les vies, faci feina i demani a la Generalitat 
de Catalunya, que és l’administració que té les competències sobre l’afer, que trobi una solu-
ció ràpida i faci una inversió perquè les nenes i els nens del Turó tinguin unes instal·lacions 
adequades a les seves necessitats, sense defi ciències i dignes. 
En la mateixa línia, demanem al govern municipal que desencalli els pressupostos de la ciutat 
per tal que la partida destinada a les millores en equipaments educatius es pugui posar en 
marxa quan abans millor i que la reforma dels lavabos de l’escola El Turó es consideri una 
prioritat. 
Des del grup municipal socialista donem suport a les famílies i al professorat de l’escola i 
agraïm el coratge i la mobilització que han dut a terme per fer visible la problemàtica que, 
desitgem, se solucioni ben aviat. 

Montcada mereix escoles de qualitat

Lupe Lorenzana

Des del setembre fi ns a dia d’avui, i ja portem mas-
sa dies, Montcada ha omplert els carrers i les places 
de reivindicacions i lluites solidàries. Hem omplert els 
carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert els 
carrers de crits plens de sentiments per la llibertat de 
Jordi Cuixart, de Jordi Sànchez i dels membres del go-
vern legítim empresonats i de la resta del govern a l’exi-
li. Crits de suport al nostre president escollit democràticament i legítim, Carles Puigdemont, 
ara a Alemanya.
Montcada en aquest sentit ha sigut un clar exemple de tolerància i indignació pels esdeve-
niments que estem vivint.
Montcada diu no a l’aplicació del 155.
Montcada diu llibertat per als presos polítics.
Montcada diu no esteu sols.
Montcada diu ni un pas enrere.
Montcada diu visca la República Catalana.
Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat, això encara no s’ha acabat fi ns 
que estigueu a casa.
No oblidem!

Montcada no oblida, massa dies ja

Joan Carles Paredes

En los últimos meses hemos sido testigos de diferentes pro-
blemas con la oferta formativa y el mantenimiento y rehabili-
tación de algunos centros educativos públicos en Montcada 
que requieren de actuaciones contundentes e inmediatas por 
parte de las administraciones competentes (principalmente, la 
Generalitat). En educación primaria hay que destacar los pro-
blemas con algunos colegios públicos que presentan carencias 
estructurales históricas y que precisan de una inversión signifi cativa por parte del Departament 
d’Educació que es el encargado de rehabilitar los centros y reparar los desperfectos que van 
apareciendo (lavabos que no funcionan, calderas que se estropean, medidas de seguridad y 
sanitarias, etc.). Un problema que viene de lejos y que se debería haber solucionado antes de 
haber llegado a esta situación insostenible. Una vez más, será el Ayuntamiento el que tenga que 
asumir los desperfectos que no ha solucionado el propio Departament por cuestiones económi-
cas. Y respecto a la educación superior, nos enterábamos hace poco que, por una incomprensible 
reestructuración de la oferta pública de ciclos formativos en el Vallés, que el Departament decidía 
unilateralmente llevarse el ciclo formativo superior de documentación sociosanitaria del INS La 
Ferreria a otro municipio que está plenamente consolidado y es referente para muchos estudian-
tes de la comarca, con un nivel de demanda elevado. Todo ello, sin motivación que lo justifi que y 
a pesar de las continuas manifestaciones en contra.  
Comunidades educativas, alumnos, profesores y familias reivindican su derecho a tener una 
educación pública de calidad con toda la dignidad que los recursos públicos merecen. Desde 
la administración municipal, nuestro Ayuntamiento asume todo el impacto (económico princi-
palmente) de estas medidas injustas que afectan a la calidad de la educación en las escuelas 
públicas de Montcada. Se trata de dar respuesta a las carencias de nuestros centros, pero ya es 
hora de que las administraciones competentes(el Departament y la propia Generalitat) asuman su 
responsabilidad. Seguiremos exigiendo responsabilidades y pidiendo que se nos tenga en cuenta 
y se nos devuelva la dignidad y la calidad que nuestra educación y centros deberían tener.

La educación pública en Montcada

Mar Sempere

Opinió
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

El fracàs de totes i cadascuna de les estratègies del govern espa-
nyol i els seus aliats per fer front a l’increment de l’independen-
tisme a Catalunya els porta un pas més cap a la seva derrota de-
fi nitiva, incapaços d’afrontar la via política de la negociació per 
resoldre qualsevol confl icte i fracassats amb la burda utilització 
de la policia l’1 d’octubre. L’aplicació del 155 i la consegüent convocatòria il·legitima de les elecci-
ons del 21D tampoc els hi va donar el resultat esperat i no l’han acceptat ni respectat, empresonant 
o obligant a l’exili als representant polítics que tenen la majoria parlamentària. La utilització de la 
justícia ha quedat en evidència amb les decisions de països de tradició democràtica on la separació 
de poders està consolidada. 
Sense poder justifi car una perpetuació de la repressió policial de l’1-O sota una aparença demo-
cràtica, perduda la partida electoral el 21D i fracassada la utilització d’una justícia polititzada més 
enllà de las fronteres de l’Estat, la següent estratègia passa per alimentar el relat de la ‘violència’ per 
incrementar la repressió. Incapaços de guanyar a les urnes, ens volen portar a un escenari de con-
frontació com al País Basc de fa unes dècades, on l’existència d’ETA els justifi cava per il·legalitzar 
partits, tancar diaris, exercir la repressió... Aquesta és la seva darrera carta, però també fracassaran. 
Ni la criminalització d’organitzacions cíviques, capaces d’articular pacífi cs moviments de masses, ni 
la impunitat per als grupuscles feixistes utilitzats com a aparell de l’Estat, podran amb una societat 
complexa i diversa, d’identitats múltiples on el rebuig a tota violència forma part essencial de la 
nostra cultura. A Montcada ho sabem: no ens deixarem manipular per un nacionalisme identitari 
que ens condemni a ser immigrants tota la vida, fi ns i tot de segona o tercera generació, per ser 
utilitzats com a força de xoc per mantenir en el poder als privilegiats i corruptes de sempre. Som un 
poble acostumat a lluitar pels nostres drets de forma pacífi ca però amb l’energia d’unes profundes 
conviccions democràtiques; sabrem resistir els embats de la repressió de l’Estat. Des del govern de 
l’Ajuntament, un municipi on a les darreres eleccions Cs fou la força més votada i ERC la segona, 
sabrem combatre la mentida i els discurs de la fractura governant per a tots els nostres veïns sense 
excepció. Som un sol poble. No deixarem que ens utilitzin. Governem i governarem per a tots.

Jo també sóc CDR

En el tiempo que hemos tenido hasta ahora desde Ciu-
dadanos el placer de ser concejales en el Ayuntamiento 
de Montcada i Reixac hemos visto en muchas ocasiones 
una forma de hacer política sectaria, de bandos, de votar 
en contra de las propuestas de un partido concreto por-
que las presenta ese partido en concreto, sin atender a si esa propuesta es benefi ciosa para 
la ciudadanía o no. Les tenemos que reconocer que es algo que jamás hemos entendido, 
ni entenderemos.
Estamos en un período político convulso, la situación a la que el separatismo ha llevado 
a Cataluña es de máxima tensión, lo hemos visto estos días en las calles, con la aparición 
de los “Carrer Borroka”, los autollamados Comités de la Defensa de la República (esa en 
la que algunos creen vivir). Hemos visto como estos comités han cortado autopistas, car-
reteras y líneas ferroviarias con total impunidad, secuestrando la libertad de la inmensa 
mayoría de catalanes que querían acudir a sus puestos de trabajo o moverse libremente 
por las carreteras y autopistas de Cataluña.
Pero también nos ha tocado vivir un momento apasionante de la política, sin mayorías 
absolutas y, por lo tanto, con la necesidad de dialogar, negociar y alcanzar acuerdos con el 
que piensa diferente, y en esa situación Ciudadanos está demostrando su capacidad y su 
centralidad política, siendo capaz de llegar a acuerdos con la derecha y la izquierda, con 
rojos y azules, que hasta ahora creían que las instituciones les pertenecían. 
Montcada i Reixac no es ajena a esta situación, con un gobierno en minoría y en el que 
confl uyen cuatro fuerzas políticas, la gobernabilidad depende de la cintura que tenga el 
gobierno para llegar a acuerdos, y en la mayoría de asuntos es escasa.
Es política útil y responsable para la ciudadanía, alejada de intereses partidistas, y desde 
una centralidad política. Aunque también les reconocemos que a veces lo más sensato y 
responsable es decir no, aunque siempre debe estar bien argumentado, con motivos más 
que sufi cientes. 

Política útil y responsable

Fernando Almansa

Estamos asistiendo a un nuevo período de acoso y derri-
bo contra el Partido Popular. Aquellos que más tienen que 
callar son los que gritan más alto y con un alto grado de 
miseria y mezquindad, no desde la política. Pero nosotros 
seguiremos adelante con lo nuestro: salvar a España y a los 
españoles de las embestidas de algunos. España es un país 
tan garantista, tan democrático y tan libre que hasta los partidos que quieren destruirla están 
permitidos, protegidos y subvencionados por el sistema, también en Montcada. Pero son 
radicales y violentos: casas de jueces, políticos y fi scales, marcadas; sedes de partidos y de 
medios, apedreadas; residencias familiares de guardias civiles, asediadas; alcaldes, conceja-
les, afi liados y simpatizantes de partidos y organizaciones no separatistas, señalados, seguidos 
por los Mossos y amenazados por los “demócratas” del “derecho a decidir”. Discriminación 
lingüística, discriminación por orígenes y discriminación por ideas. Cuarenta años de rechazo 
por ser extranjeros en su país. Palizas públicas a dos mujeres por llevar camisetas de la se-
lección española, escraches a personas, a sedes de partidos, macetas bomba y sobres con 
bala para dirigentes del PP y Ciudadanos. Comercios en el punto de mira, multas lingüísticas, 
amarillo en las escuelas y en las parroquias. ¿Violencia en Catalunya? En absoluto, dicen 
ellos. Todo eso de cortar carreteras, quemar neumáticos, atacar a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, asaltar cabinas de peaje de las autopistas, romper barreras, dañar y romper mo-
biliario urbano y bienes públicos, rodear la estación de Sants y perjudicar a cientos de miles 
de conductores formaba parte de la “semana de la dignidad” de los Comités de Defensa 
de la República (CDR), los mismos grupos que atacaron a los Mossos el día después de la 
detención en Alemania de Puigdemont porque no les dejaban asaltar en paz la Delegación 
del Gobierno en Barcelona. ¿Qué es todo esto? Violencia, vandalismo, sabotaje y alteración 
del orden: en ningún caso son acciones pacífi cas y democráticas, todo lo contrario. Sabemos 
que nos enfrentamos a violentos que por fortuna ya no disimulan, ya no se esconden en la 
falsa revolución de las sonrisas, son violentos sin disimulos. Decimos nosotros.

Violencia y vandalismo: esto son los CDR

Eva García

Den la cara

Jordi Sánchez

Josep Galván

La desfachatez tiene un punto de descaro fácil. Como lo tiene el 
PSC de Montcada i Reixac, que debe estar pensando cómo se 
prepara para las próximas elecciones cuando cada vez son más 
evidentes las consecuencias del urbanismo a la carta con el que 
gobernó durante veinte años. Una era caracterizada, en el mejor 
de los casos, por la dejadez, el desconocimiento y la incompe-
tencia y, en el peor, por los indicios de corrupción que hoy vuelven a planear sobre sus cabezas. Es 
imperdonable que un partido que se lo debe todo a Montcada i Reixac haya llevado al Ayuntamiento a 
una deuda de casi 24 millones de euros. Es inexcusable que no explique a los ciudadanos cómo dejó 
que el año 2002 tres empresas hiciesen peticiones millonarias por la expropiación de zonas verdes de 
interés metropolitano sin alegar falta de competencias ni prácticamente oponerse a los precios, cal-
culados como si fuesen terrenos urbanizables cuando no lo son. O por qué no alegó que parte de las 
zonas a expropiar ya era suelo público porque pertenecía a las calles Bach y Can Tapiola. Y una vez 
era inevitable el resultado de su pasividad urbanística, cómo no afrontó la realidad y pagó los precios 
establecidos, permitiendo que se sumasen 7 millones de euros más a la deuda inicial, en concepto 
de intereses de demora. Surrealista. 24 millones de euros públicos que los vecinos pagaremos 
hasta el 2024, la gracia de un grupo municipal que, si no lo explica, es porque no sabe cómo. Del 
mismo modo que no explica la modifi cación del PERI de la Font Pudenta que favoreció la parcela 
del ex-regidor de Urbanismo, Juan Parra, o la utilización indecente de la Visa municipal durante los 
años duros de Arrizabalaga, actualmente investigado por Delitos Socioeconómicos. 
Puede que la Fiscalía haya archivado el expediente de las expropiaciones, pero que a primera vis-
ta no se haya encontrado delito no signifi ca que la actuación de los gobiernos del PSC y CIU, no 
haya sido irresponsable, imprudente y, de todas todas, inmoral. Es de imperativa exigencia que 
el PSC Montcada dé la cara ante la ciudadanía y pague por sus errores para sanear un municipio 
y un consistorio que han vivido demasiados años sumidos en las sombras, para establecer los 
mecanismos de control adecuados y que nunca se vuelva a hacer política de pasillo, restaurante 
y fi rma fácil. Ni en Montcada, ni en el resto del país. Den la cara o renuncien.

Opinió
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L’aigua a Gallecs
Fa uns dies em van convidar a expli-
car públicament la situació de l’accés 
a l’aigua potable a Gallecs al costat de 
dos referents de la lluita per aquest dret 
universal sovint vulnerat. Maria Cam-
puzano, de l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica de Catalunya, va parlar de 
com es nega aquest dret a tantes famí-
lies per l’injust fet de no poder pagar-la 
i Toni Barberà, com a metge amb una 
dilatada experiència, va denunciar els 
efectes que aquest incompliment pro-
voca en la salut de les persones.
Malgrat que tots dos van donar dades 
esgarrifoses, la meva exposició va ser la 
que més va sorprendre els assistents, 
inclosos els dos ponents. Els va cos-
tar de creure que després de 40 anys 
de reclamacions a governs de tots co-
lors, estiguem encara pitjor: continuem 
sense aigua potable i ara s’acaba la no 
potable amb què hem sobreviscut. Da-
vant d’aquesta indignació insuportable, 
hem recorregut per enèsima vegada al 

conseller, a l’Incasòl, als ajuntaments i, 
fi ns i tot, al Parlament amb mocions i re-
solucions aprovades per unanimitat que 
evidencien la seva pròpia deixadesa i in-

competència. Una vegada més, aquesta 
situació ens demostra que aquest és un 
país tremendament buròcrata, capaç 
d’humiliar un veïnat sense aigua mentre 

que uns horts municipals i alguns page-
sos i veïns la malbaraten impunement.

Pol Ansó Ros
AV de l’Espai Rural de Gallecs

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

>Editorial
Lloguer segur
L’Ofi cina Local d’Habitatge vol 
augmentar la borsa de pisos 
destinats a persones que no 
poden fer front a la compra o 
el lloguer en el mercat lliure, 
molt infl at a causa de l’espe-
culació. Els elevats preus que 
hi ha limiten l’accés a l’habi-
tatge a veïns que, tot i treba-
llar, no poden destinar més 
del 50% del seu sou a pagar 
l’habitatge. En aquesta situa-
ció es troba especialment la 
gent jove però també moltes 
famílies que han de fer mala-
barismes per arribar a fi nal de 
mes. Anys enrere, quan les ad-
ministracions tenien recursos 
per fer promocions públiques, 
hi havia l’opció d’optar a un 
pis de protecció ofi cial, amb 
quotes assequibles. Fa temps, 
però, que aquesta fórmula ha 
quedat relegada per la manca 
de disponibilitat pressupostà-
ria. És per aquest motiu que 
l’Ajuntament demana als pro-
pietaris que tenen pisos buits 
que els lloguin a través de la 
borsa d’habitatge per poder 
atendre la demanda d’un im-
portant sector de la població. 
El guany econòmic a obtenir 
és més baix però cal posar 
també a la balança els benefi -
cis i la tranquil·litat que supo-
sa deixar els tràmits en mans  
de l’administració.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 27 d’abril

Petición de asfaltado de la calle Vinyes

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

Mi madre vive en la calle Vinyes de Can Sant Joan, tiene 87 
años, es casi sorda y sufre una degeneración macular que le di-
fi culta la visión. A pesar de haber pagado todos sus impues tos 
religiosamente, hoy por hoy, su calle sigue sin asfaltar (nunca lo 
ha estado). He hablado con el OAC, con el Síndic de Greuges y, 
al fi nal, con el Ayuntamiento. Después de una reunión y varios 
emails, la respuesta ha sido que no hay partida presupuestaria 
y que no lo van a arreglar. La última vez que se cayó, se abrió 
la frente y la ambulancia no pudo subir porque estaba todo 
embarrado y la tuvieron que bajar por las escaleras entre los 
dos camilleros, mientras llovía. En poco tiempo mi madre no 
podrá salir de casa por culpa del ‘camino’ en donde vive, lugar 
donde se acumulan basuras, malas hierbas, trastos... Hace 
50 años que mis padres se hicieron la casa allí y la calle sigue 
estando como estaba. 
Marga Bolívar Can Sant Joan

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Rafa Jiménez. Equip audiovisual: Mario Azañedo, Raül Rivas, 
Àlex Fernández i Dani Escarabajal. Equip administratiu: Maribel Nadal. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: GPL. Tel. 636 967 845 (Eli Subirós). 
Disseny: Martí Riba. Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent de Montcada Comunicació: Pilar 

Abián. Presidenta: Laura Campos. Consell d’Administració: Josep Bacardit, Salvador Sánchez, Xavier Paredes, Francisco Ávila, Eva García Pagán, Marisol Orta i Carme Picart. Secretària Ajuntament: 
Mª José López. Interventora: Joana Crusellas. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 
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13 l divendres
Poeticae. ¡Al cabo, nada os debo...!, del 
grup Dèria Teatre. Hora: 22h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Gratuït.

14 l dissabte
Jornades. ‘El Rec Comtal, un bé comú’. 
Hora: 10h. Lloc: Casa de la Mina (pà-
gina 15).

Poeticae. Marató de Lectura Poètica Po-
pular. Hora: 18h. Lloc: Auditori.

15 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Impressionats per la 
natura’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 
Llacuna. 

Poeticae. ‘Poemes visuals’, de la Cia. 
Jordi Bertran. Hora: 12h. Lloc: Auditori

Concert. ‘Maraca Soul’, del grup Gra-
mophone Allstars Big Band. Hora: 19h. 
Lloc: Teatre Municipal.

16 l dilluns
Presentació. Projecte ‘Vacances en pau’ 
per acollir infants sahrauís a l’estiu. 
Hora: 18.30h. Lloc: Escola Reixac. 

18 l dimecres
Còmic. Presentació del llibre ‘Pedro 
Pico y Pico Vena ¡Dando caña!’, de Car-
los Azagra. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila.

19 l dijous
Veredicte. Lliurament de premis del 
concurs ‘Guanya’t un punt’. Hora: 18h. 
Lloc: Auditori Municipal.

Xerrada. ‘Pompeu Fabra i la seva obra’, 
a càrrec de Mònica Montserrat. Hora: 
19.30h. Lloc: Fundació Cultural.

20 l divendres
Veredicte. Lliurament de premi del con-
curs ‘Els Contes d’en Sergi’. Hora: 18h. 
Lloc: Auditori Municipal.  

22 l diumenge
Jugatecambiental. Taller de polseres 
sostenibles. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de 
la Llacuna.

Concert. Trobada musical de corals. 
Hora: 12h. Lloc: Casal Gent Gran Casa 
de la Mina. 

Visita. A la Casa de les Aigües (45 mi-
nuts). Hora: 12h. Organitza: Museu.

23 l dilluns
Sant Jordi. Fira del llibre al carrer. Hora: 
De 10.30 a 20h. Lloc: c.Major i plaça de 
l’Església (veure pàgina 25).

24 l dimarts
Joc. ‘Emergències, hi ha un drac mort 
a la biblioteca’ (activitat juvenil inspi-
rada en històries de detectius). Hora: 
17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Inauguració. Remodelació del Museu 
Municipal. Hora: 19h (pàgina 25). 

25 l divendres
Taller. D’autodefensa. Hora: 17.30h. Or-
ganitza: Escola Feminista. Lloc: Centre Cí-
via La Ribera. Inscripcions a pdcribera@
montcada.org.

26 l divendres
Club de Lectura. Amb l’escriptora Lolita 
Bosch. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 
Can Sant Joan.

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

13 14 15

20 21 2217 18 1916
El Punt Recasens RecasensC.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

J.Relat

J.Duran J.VilaJ.Relat

25 2726

Rivas

28 29

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

23 24
C.Pardo M.Guix M.Guix

14 I 15 D’ABRIL
LA SALLE MONTCADA

‘ESPECTACULAR ESPECTACLE’Agenda

abril
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del Grup de Teatre La Salle Montcada

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

EXPOSICIÓ
El Rec Comtal.
Passat, present i futur

Fins al 28 d’abril

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

EXPOSICIÓ
THE WATCHERS,  de Norman Narotzky
Fins al 29 d’abril

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

EXPOSICIÓ
LA FRUITA
Alumnes Taller d’art Tot & Més

17 d’abril, 19.30h

Rivas

Rivas

‘CALL ME BY 
YOUR NAME’
de Luca Guadagnino
28 d’abril, 19h

CINEMA

CINEMA
‘CALL ME BY YOUR NAME’
de Luca Guadagnino

29 d’abril, 18h
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TORNA ‘EL RETROVISOR’
L’espai sobre història de Montcada adopta un 
format audiovisual i una periodicitat mensual

La companyia Jordi Bertran por-
tarà a l’Auditori Municipal el 15 
d’abril a les 12h l’espectacle de 
titelles ‘Poemes visuals’, adreçat 
a tots els públics. Inspirada en les 
creacions de Joan Brossa i amb 
música en directe, l’obra ha vol-
tat per escenaris d’arreu del món, 
aconseguint primers premis a 
festivals de França, Polònia, Es-
lovènia i Bulgària. Les entrades 
anticipades es poden comprar a 
mirteatres.cat o a l’Auditori al preu 
de 4 euros, o bé, el mateix dia a 
taquilla per 5. Aquesta és una de 
les propostes del programa del 9è 
cicle de poesia Poeticae que orga-
nitza la Regidoria de Cultura en-
tre els mesos d’abril i maig. 

Homenatge. El programa arrenca 
el 13 d’abril amb l’obra ‘Al cabo, 
nada os debo...!’, un passeig lite-
rari per la vida i l’obra d’Antonio 
Machado (1875-1939). Serà a les 
22h, a l’Auditori Municipal amb 
entrada gratuïta. L’endemà, dia 
14, també a l’Auditori Municipal 
hi haurà una de les activitats més 
consolidades del certamen, la ma-
rató de lectura poètica popular 

(18h). Les persones que hi partici-
pin, de qualsevol edat, podran lle-
gir poesia en públic, en qualsevol 
idioma, obres de creació pròpia o 
amb altra autoria –cal apuntar-se 
prèviament. El Poeticae continua-
rà el 21 d’abril amb el recital poè-
tic ‘Origen’, a càrrec de Grup Sen-
ders i persones convidades, que 
també es farà a l’Auditori (19h). 
Coin cidint amb la Fira de Llibre 
per Sant Jordi, l’equipament de la 
plaça de l’Església acollirà un re-
citat a cau d’orella a partir de les 
17.30h. Distribuïts per tot l’espai, 
membres de Dèria Teatre i de 
l’Aula de Teatre de l’Ajuntament 
oferiran al públic poemes d’arreu 
del món.

Petit Poeticae. Un any més, el 
programa inclou el concurs ‘Petit 
Poeticae’, per fomentar la lectura 
i l’escriptura de poesia entre els 
infants i el jovent. S’estableixen 
dues categories en funció de 
l’edat; l’A abasta als nascuts en-
tre els anys 2008 i 2011 i la B, 
del 2005 al 2007. Els participants 
han de lliurar els seus poemes a 
alguna de les dues biblioteques 
de Montcada i Reixac, fi ns al 27 
d’abril. El lliurament de premis, 
que consistiran en lots de materi-
al escolar i llibres, tindrà lloc el 8 
de maig, en un acte al Teatre Mu-
nicipal (17.30h). Els autors premi-
ats llegiran els seus poemes i el 
públic podrà gaudir d’un espec-

tacle d’ombres xineses a càrrec 
de Valeria Guglietti, una de les 
millors especialistes en aquesta 
tècnica mil·lenària de les fi gures 
realitzades amb les mans. Alum-
nes de les escoles El Viver, Elvira 
Cuyàs, El Turó i Mas Rampinyo 
també participen durant aquest 
mes en tallers d’iniciació en l’es-
criptura i recitació poètica en el 
marc del programa ‘La poesia al 
teu abast’. En aquest sentit, el 17 
d’abril hi haurà un taller de poesia 
a la Biblioteca Elisenda que impar-
tiran membres del Grup Senders 
(17.30h). 

Laura Grau | Redacció

El programa arrenca el 13 d’abril, amb un passeig literari per la vida i l’obra d’Antonio Machado a càrrec del grup Dèria

9È POETICAE

La companyia de Jordi Bertran (a l’esquerra de la fotografi a) té més de trenta anys de trajectòria i ha portat aquest espectacle arreu del món
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L’especialista en 
ombres xineses
Valeria Guglietti clourà 
el programa d’actes

Dèria Teatre, en el recital d’homenatge a Miguel Hernández que va fer l’any passat al Poeticae
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El cicle proposa un espectacle de titelles 
basat en els poemes visuals de Joan Brossa
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La proximitat de la Diada de 
Sant Jordi ja es nota en l’incre-
ment d’activitats culturals durant 
els dies previs al 23 d’abril, quan 
Montcada viurà la 28a Fira del 
llibre al carrer Major, de 10.30 
a 20h, en la qual entitats, partits 
polítics i comerços posaran a la 
venda llibres i roses. “Un any 
més, gaudirem d’una progra-
mació intensa, que comencem 
amb el cicle Poeticae i continu-
em amb propostes per a tots 
els públics com tallers, lectures 
de poemes i presentacions de 
llibres”, ha explicat la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA).

Programa. En el marc de la fi ra, 
hi haurà activitats culturals, lú-
diques i solidàries a la plaça de 
l’Església durant tot el dia com 
jocs de taula; una mostra comme-
morativa del centenari del naixe-
ment de l’escriptora M. Aurèlia 
Capmany; l’exposició i cloenda 
del projecte metropolità ‘Tenim 
drets, teixim llibertats’ (12h); la 
presentació del Llibre Gegant de 
Sant Jordi confeccionat al Centre 
Cívic de la Ribera i la parada de 
les biblioteques. Durant el matí, 
Montcada Ràdio (104.6 FM ó 

montcadaradio.com) farà un pro-
grama especial en directe (d’11 
a 13h). A la tarda, hi haurà un 
espectacle de titelles sobre Sant 
Jordi, espais sensorials i de lec-
tura de contes, el lliurament de 
premis del concurs lingüístic ‘A 
l’abril, cada paraula val per mil’ i 
la presentació del llibre de poesia 
per infants ‘Volen quan volen’, 
a càrrec del seu autor, Miquel 
Àngel Llauger (18.15h). L’Audi-
tori Municipal acollirà un recitat 
a cau d’orella, a càrrec del grup 
Dèria Teatre i membres de l’Au-
la de Teatre, en el marc del cicle 
‘Poeticae’ (veure pàgina 24).

Concursos. L’escriptor i il·lus tra dor 
Carlos Azagra presentarà el 18 
d’abril el llibre ‘Pedro Pico Vena 
¡Dando caña!’ a la Casa de la Vila 
(18h). L’endemà, dia 19, hi haurà 
el lliurament de premis del concurs 
‘Guanya’t un punt’, i el dia 20, el 
d’‘Els Contes d’en Sergi’. Ambdós 
actes seran a l’Auditori Municipal, 
a les 18h. El dia 22, el Casal de 
la Mina acollirà una trobada mu-
sical de grups juvenils, entre els 
quals hi ha l’Associació Giravolt 
(12h). L’escriptora Lolita Bosch, 
autora de la novel·la ‘La ràbia’, vi-
sitarà la Biblioteca Can Sant Joan 
el 26 d’abril (18h).

Laura Grau | Redacció

La 28a Fira del Llibre 
reunirà una seixantena 
de parades al carrer 
Els escriptors Miquel Àngel Llauger i Lolita Bosch 
i el dibuixant Carlos Azagra presentaran llibres a Montcada

SANT JORDI

La Fira del Llibre ambientarà el carrer Major durant tot el dia, amb parades de llibres i roses i diferents activitats a la plaça de l’Església
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La Fundació Cultural organitza el 19 d’abril una conferència 
sobre Pompeu Fabra (Barcelona, 1868-Prada de Confl ent, 
1948). La xerrada, que tindrà lloc al seu local a les 19.30h, 
compta amb la col·laboració SLC i anirà a càrrec de Mò-
nica Montserrat, experta de qui és conegut com ‘el seny 
ordenador de la llengua catalana’. L’acte s’insereix dins del 
cicle ‘Conferències Fabra’ que commemora els 150 anys 
del naixement del famós fi lòleg i els 100 anys de la seva 
Gramàtica Catalana. Al fi nal de la xerrada, es presentarà el 
número 36 de la revista ‘Quaderns’ | LG

> Xerrada sobre Pompeu Fabra

L’autora Lolita Bosch visitarà Can Sant Joan
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Miquel Àngel Llauger fi rmarà llibres de poesia Carlos Azagra presentarà el seu darrer còmic
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Part dels materials que integren l’espai del món iber van ser exposats a la Casa de la Vila al 2015
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El Museu amplia l’espai dedicat al 
món iber i estrena nous recursos 
Després d’un any de reformes, reobre les seves portes al públic general, el 24 d’abril

Després de prop d’un any tancat 
al públic general, el Museu Muni-
cipal reobrirà les seves portes el 
24 d’abril amb una nova distribu-
ció dels espais i l’estrena de nous 
recursos didàctics (19h). La sala 
dedicada al món iber s’ha am-
pliat aprofi tant l’espai que abans 
ocupava la recepció. “Això ens 
ha permès exposar nous mate-
rials de les últimes campanyes 
de gran valor, especial ment els 
que vam localitzar a l’àrea sa-
grada del jaciment”, explica la 
directora del Museu, Mercedes 
Duran. 
 
Els Montcada. L’altre canvi impor-
tant és que la sala dedicada a la 

Montcada rural s’ha reorganitzat 
per donar cabuda al nou material 
sobre la nissaga dels Montcada 
que va donar al Museu el 2016 un 
descendent de la branca siciliana 
de la família, Danilo Moncada 
Zarbo di Sòria. “És un llegat de 
gran trascendència per recu-
perar la memòria històrica del 
municipi a l’Edat Mitjana”, ha 
remarcat Duran.
La nova exposició permanent 
sobre els ibers també disposa de 
nous recursos per fer més ente-
nedor el discurs museugràfi c 
per al públic infantil, com ara 
audiovisuals d’animació i noves 
il·lustracions, i mitjans específi cs 
per a les persones amb alguna 
dispacitat sensitiva, com ara 

una maqueta tàctil del poblat o 
dossiers  d’interpretació del con-
tingut de les sales en el sistema 
Braïlle de lectura. Aquestes no-
vetats són possibles gràcies al 
programa ‘La Mirada Tàctil’, 
que promou la Diputació de Bar-
celona.  La reforma ha tingut un 
cost de 25.000 euros, sufragats 
per l’Ajuntament.
El cap de setmana de Festa Ma-
jor es faran visites guiades a 
la nova exposició permanent. 
També s’aprofi tarà la caminada 
popular a Les Maleses per fer 
una segona recreació històrica 
de la vida quotidiana al poblat, 
amb la participació d’alumnes de 
l’INS Montserrat Miró i volunta-
ris del Museu.

Laura Grau | Montcada



26 1a quinzena | Abril 201826 Cultura

L’Auditori Municipal acull fi ns 
al 29 d’abril la mostra ‘The 
Watchers’ del prestigiós pintor 
nordamericà Norman Narotzky  
(Brooklyn NY, 1928). L’autor, 
que viu a cavall entre Barcelo-
na i Cadaquès, exposa una sèrie 
d’acríl·lics i collages inspirats en 
els rostres de pedra en relleu que 
decoren alguns edifi cis d’arqui-
tectura neoclàssica de Nova York, 
la seva ciutat natal. “Es tracta de 
personatges que allunyen els 
mals esperits de les cases cone-
guts com els vigilants, ‘watchers’ 
en anglès, i que des de sempre, 
m’han fascinat”, va explicar l’au-
tor durant l’acte d’inauguració, fet 
el passat 28 de març. La regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), va desta-
car l’originalitat de la mostra “i 
el seu impacte en l’espectador, 
que se sent observat per les mi-
rades inquietants d’aquests per-
sonatges”. 

Escàndol. Narotzky va saltar a la 
fama al 1967 quan una mostra 

seva a Barcelona va ser vetada 
pel Ministeri d’Informació i Tu-
risme ja que dues de les obres que 
retrataven els Reis Catòlics feien 
al·lusions de manera encoberta 
a imatges de persecució i mort, 
qüestionant la suposada grandesa 
dels personatges històrics. L’obra 

de l’artista, que ha realitzat més 
de 60 exposicions individuals en 
la seva trajectòria, està present a 
diferents col·leccions nacionals i 
internacionals de museus com el 
Reina Sofía de Madrid i el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC). 

PINTURA

Laura Grau | Montcada

Norman Narotzky recrea els rostres 
de pedra d’edifi cis de Nova York
La mostra ‘The Watchers’ es podrà visitar a l’Auditori Municipal fi ns al 29 d’abril
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Montcada Comunicació –el de-
partament que aglutina l’emis-
sora municipal, La Veu i laveu.
cat– ha decidit recuperar ‘El 
Retrovisor’, un espai divulgatiu 
sobre el passat del municipi que 
va tenir presència al butlletí local 
durant 12 anys –entre el 2002 i el 
2014– i que va comptar amb la 
col·laboració de la Fundació Cul-
tural Montcada. En aquesta nova 

etapa ‘El Retrovisor’ tindrà un 
format audiovisual, serà de peri-
odicitat mensual –no quinzenal, 
com en la versió escrita–  i segui-
rà comptant amb la col·laboració 
de l’entitat de recerca històrica. 
“Apostem per un nou format 
que pot apropar la història del 
municipi a la gent més jove i 
mantenim la línia divulgativa 
i d’entreniment que seguia la 
versió escrita”, ha explicat la 

gerent de Montcada Comunica-
ció, Pilar Abián. La nova etapa 
d’aquest espai s’obre el 13 d’abril 
amb un reportatge sobre la vic-
tòria del Club Handbol La Salle 
Montcada al Campionat d’Es-
panya de Segona Nacio nal l’any 
1963. Els documentals tindran 
una durada curta – 5  minuts de 
mitjana– i es publicaran a laveu.
cat i a través de les xarxes socials 
de Montcada Comunicació.

MONTCADA COMUNICACIÓ

Laura Grau | Redacció

L’espai sobre història ‘El Retrovisor’ 
torna en una versió audiovisual
La proposta arrenca amb la fi ta esportiva aconseguida pel CH La Salle l’any 1963
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Aquest és el ‘dream team’ del Club Handbol La Salle Montcada que es va proclamar Campió d’Espanya de Segona Nacional al març del 1963

Normal Narotzky, davant d’una de les obres que integren l’exposició ‘The Wathers’ a l’Auditori

Les biblioteques 
refl exionen 
sobre la llibertat 
d’expressió
Les biblioteques de Montcada i 
Reixac aprofi ten la commemo-
ració de la Setmana de la Lli-
bertat d’Expressió, promoguda 
per la Plataforma ‘No callarem’, 
per parlar sobre censura i llibres 
prohibits. Amb el títol ‘T’atre-
veixes a agafar un llibre sense 
saber quin és?’, les biblioteques 
Elisenda i la de Can Sant Joan 
acolliran fi ns al 30 d’abril una 
exposició de llibres, pel·lícules 
i cedès de música que van ser 
censurats en algun moment de 
la història a diferents parts del 
món. Aquests documents esta-
ran embolicats amb paper, així 
que el lector se’ls podrà endur 
en prèstec sense saber quins tí-
tols són i només guiant-se per 
una breu explicació sobre els 
mateixos.
D’altra banda, durant aquests 
dies les músiques que sonaran en 
el moment de tancar la biblioteca 
al fi nal del dia formaran part de la 
llista de temes censurats pel poder 
en algun moment de la història. 
També s’ha creat l’eti queta #No-
CallaremMiR per compartir 
opinions, idees i llibres censu-
rats a Twitter | LR

La Sala Dalmau 
de Barcelona 
acull una mostra 
de Joan Capella
Fins al 27 d’abril, es pot visitar 
a la Sala Dalmau de Barcelona 
una exposició de pintures de 
l’artista Joan Capella (Montcada 
i Reixac, 1927-2005), centrada 
en els últims anys de la seva tra-
jectòria. La mostra està formada 
per 16 obres, la majoria natures 
mortes, paisatges i fi gures fe-
menines, que l’autor va pintar 
entre el 1990 i el 2000. Sempre 
fi del al postcubisme, la seva obra 
respira la infl uència de pintors 
de l’Escola de París com Bores 
o Peinado, sense renunciar al 
seu propi estil, caracteritzat per 
l’equilibri, la serenitat i l’atmos-
fera poètica. 

Trajectòria. Joan Capella es va 
vincular a la Sala Dalmau als 
anys vuitanta. És per això que 
aquesta galeria disposa en el seu 
fons d’una part de la seva obra, 
que exposa i posa a la venda re-
gularment. Però el gruix del lle-
gat de l’artista, format per 1.436 
teles i dibuixos, el cedí abans de 
la seva mort a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, que el gesti-
ona a través de la Fundació Joan 
Capella | LG



271a quinzena | Abril 2018 27Cultura

La Pegatina presenta el seu nou 
àlbum ‘Ahora o nunca’ (Warner), 
que va veure la llum el 6 d’abril, 
coincidint amb  el seu quinzè ani-
versari i que compta amb cinc 
col·laboracions de luxe: Macaco, 
Rozalén, Los Caligaris, Will and 
the People i Eva Amaral. La rum-
ba i l’ska característics del so ‘pe-
gatinero’ es difuminen en aquest 

disc a favor d’altres gèneres como 
el country, el folk, el rock i els rit-
mes llatins i africans. El tema que 
dona nom a l’àlbum, amb aires 
balcànics i un original videoclip, 
alerta sobre la deshumanització 
de les ciutats i fa una crida a rebe-
lar-s’hi.  Altres lletres parlen dels 
desitjos de canvi interior, de con-
templar la vida des de la tranquil-
litat, de tornar als orígens i de les 

ganes de festa. La banda va iniciar 
la promoció a Madrid, fl etant un 
autobús per omplir de música els 
carrers i diferents campus univer-
sitaris. A més, durant tres dies va 
muntar el seu propi a la capital 
–l’antic bar La Boca del Lobo– per 
mantenir un contacte directe amb 
els seus fans i participar en pro-
grames en directe. La nova gira 
els durà a països d’arreu del món.

Laura Grau | Redacció

La Pegatina obre nous horitzons 
sonors amb el disc ‘Ahora o nunca’
La banda inicia una gira especial que coincideix amb el seu quinzè aniversari
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Els vuit membres de La Pegatina al bar Eleven Madrid –antic La Boca del Lobo– on van concedir entrevistes i van estar a disposició dels seus fans

The Gramophone Allstars Big Band, en una de les seves últimes actuacions amb ‘Maraca Soul’

El grup The Gramophone Allstars 
Big Band  actuarà el 15 d’abril al 
Teatre Municipal (19h), presen-
tant el seu darrer disc ‘Maraca 
Soul!’ (19h). El conjunt, liderat 
per Genís Bou,  fusiona la música 
jamaicana dels anys seixanta (ska, 
rocksteady i reggae) amb diferents 
estils de música negra com el soul 
o el jazz, entre molts d’altres. Està 
format per una vintena de músics, 
amb noms rellevants de la nova 

escena jazzística catalana. També 
compta amb tres veus femenines: 
Judit Neddermann  i les germanes 
Kathy i Yolanda Sey. 
El grup va nèixer al 2008 com 
un octet i va saltar a la fama com 
a big band al 2014 amb el disc 
‘Jazzmaica’. Les entrades anti-
cipades, al preu de 10 euros, es 
poden comprar a mirteatres.cat o 
presencialment a l’Auditori. A ta-
quilla, el mateix dia, el preu serà 
de 12 euros.

Laura Grau | Redacció

La big band Gramophone 
Allstars actuarà al Teatre
El grup fusiona la música jamaicana amb altres estils

MÚSICA

G
AS

PA
R

 M
O

R
ER

Montcada va tenir l’oportunitat única el 6 d’abril de veure al Teatre Municipal una de les companyies de 
teatre clàssic més importants de l’Estat espanyol, Atalaya Teatro, amb l’obra ‘Celestina, la tragicomedia’, 
una adaptació dirigida per Ricardo Iniesta que va entusiasmar el públic montcadenc, tant per la qualitat 
del treball actoral com per la magnífi ca posada en escena, destacant especialment la feina de l’actriu 
Carmen Gallardo en el paper protagonista | LG

> Atalaya Teatro apropa al gran públic ‘Celestina, la tragicomedia’ 
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El mag Mario de Oz fa una 
funció solidària al Teatre
El mag Mario de Oz actuarà el 14 
d’abril al Teatre Municipal  amb 
l’espectacle ‘Magia por duplica-
ción’ (18h). La gala l’organitza 
l’Associació ‘Miradas que hablan’ 
amb l’objectiu de col·laborar amb 
el projecte d’investigació que està 
duent a terme l’Hospital de Sant 
Joan de Déu sobre la Síndrome 
de Duplicació Mecp2, una malal-
tia infantil rara. Les entrades es 
poden comprar al web tiketea al 
preu de 6 euros | LG
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FUTBOL
Nou canvi d’entrenador al CD Montcada 
que lluita per evitar el descens

TENNIS DE TAULA

El TT La Unió A certifi ca el seu tercer 
ascens consecutiu i jugarà a Preferent
El primer equip del club vinculat a La Unió ha pujat cinc vegades des de la seva fundació fa sis anys

Aguado puja 
cinc vegades 
al podi en tres 
competicions
Irene Aguado, jugadora montca-
denca del TT Olesa, es va pro-
clamar el 24 i 25 de març a Valls 
doble campiona de Catalunya 
per equips i en dobles a la cate-
goria benjamina femenina amb 
la seva companya de club Cami-
la Moscoso. A nivell individual, 
Aguado, que continua entre-
nar-se amb el CTT La Unió, va 
aconseguir la medalla de bronze 
després perdre la semifi nal con-
tra Moscoso.

Més competicions. Una setmana 
després, i també a Valls, la mont-
cadenca va aconseguir la medalla 
de bronze a la categoria benjamina 
representant la selecció catalana al 
XIè Torneig Internacional de Ca-
talunya. Aguado va obtenir dues 
victòries en els sis partits que va 
disputar a la seva categoria i va aca-
bar a la quarta posició, que donava 
dret a aconseguir una medalla. La 
montcadenca també va ser tercera 
a la categoria benjamina-alevina al 
Campionat de Barcelona que es va 
celebrar el 7 d’abril. Amb aquest 
balanç de resultats, Aguado ha 
pujat fi ns a la tercera posició del 
rànquing català de la seva edat  | RJ 

Cinc ascensos en sis anys. Aquesta 
és l’espectacular fi ta que ha acon-
seguit el primer equip del CTT La 
Unió que entrena Francisco Javier 
Aguado i que aquesta temporada 
ha estat format per Néstor Tronco-
so, José Hurtado, Carlos Fernán-
dez i José Martín. Amb la victòria 
aconseguida el 22 de març contra 
el TT Parets (4-2), i quan manca-
ven dues jornades per acabar la 
competició, el sènior A del TT La 
Unió es va proclamar campió de 
lliga del grup 1r de Primera Pro-
vincial, assolint el seu tercer ascens 
consecutiu que li permetrà jugar 
a Preferent, la màxima categoria 
provincial. 
“Mai ens havíem imaginat acon-
seguir tres ascensos consecutius. 
La clau de l’èxit d’aquest equip és 
que lluita fi ns al fi nal. Són bons 
jugadors i es donen suport mú-
tuament”, ha dit Aguado, qui es 
mostra confi at amb el futur després 
de veure el nivell que estan mos-
trant els seus jugadors. El sènior
A, que a manca d’una jornada per 
acabar la lliga és líder al grup 1r 
amb 38 punts i un balanç de 19 
victòries i 2 derrotes, afronta com 
a proper repte fer un bon paper 
al play-off que disputaran els dos 
primers classifi cats dels dos grups 
de Primera Provincial per decidir 
el campió de la categoria. 
Després d’haver aconseguit el sub-
campionat a les últimes tempora-
des, Aguado creu que ha arribat el 

moment de celebrar el primer títol 
del club: “Ja ens toca guanyar 
una copa, tot i que no serà fàcil 
perquè els dos primers classifi -
cats de l’altre grup, el TT L’Hos-
pitalet i l’UE Sant Cugat, tenen 
un gran nivell i es reforcen amb 
jugadors de categoria nacional”.

Altres  equips. El sènior B té opcions
de disputar el play-off d’ascens a 
Segona A. A manca d’una jornada 
per acabar la lliga, és quart al grup 
1r de Segona B amb 26 punts. 
D’altra banda, el C ha fi nalitzat 
la seva participació al grup 1r de 
Tercera a l’últim lloc, amb 6 punts.

Rafa Jiménez | Mas Rampinyo

D’esquerra a dreta, Francisco Javier Aguado –entrenador–, José Hurtado, Néstor Troncoso i Carlos Fernández –jugadors– celebrant el nou ascens 
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Irene Aguado, a la dreta, amb Camila Moscoso 

El jugador del CTT La Unió es 
va proclamar campió de la ca-
tegoria sènior al 5è Campionat 
de Catalunya Absolut B que es 
va disputar a Bàscara (Girona) 
entre el 31 de març i l’1 d’abril. 
Martín va guanyar la fi nal contra 
Sergi Aso (TT L’Hospitalet) per 3 
a 1. El club local també va estar 
representat per Néstor Tronco-
so, Carlos Fernández i David 
Sanmartín, que van competir a 
nivell individual, en dobles i per 
equips. Troncoso va quedar se-

gon del seu grup a la primera 
fase, tot i que no va poder su-
perar la prèvia per disputar els 
setzens de fi nal | RJ

José Martín guanya el Campionat de Catalunya B 
TT
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Nou canvi a la banqueta del CD 
Montcada en el seu camí per evi-
tar el descens a Tercera Catalana. 
Després de l’aturada de Setmana 
Santa, José Manuel Martín ‘Pinti’, 
qui es va incorporar al club a mit-
jans de novembre per substituir 
José Antonio Montes, va arribar 
a un acord amb l’entitat verda 
per marxar després d’haver es-
tat al càrrec durant 15 jornades 
amb un balanç de 5 victòries, 3 
empats i 7 derrotes. ‘Pinti’ ha ex-
plicat que no continua al club per 
motius econòmics i per la mala 
relació amb part de l’equip: “La 
plantilla està dividida i hi ha 
una sèrie de jugadors que no 
estaven d’acord amb la meva 
manera de treballar. Quan 
veus que no pots estar al 100% 
amb el teu equip i el club no 
pot fer front als problemes, el 
millor és marxar”. 
L’adéu del tècnic no ha estat 
l’únic ja que els jugadors Dani 
Cabrera, José Luis Casillas 
–ambdós capitans– Kevin Corral
i el porter Gerard Daza van 
anunciar també la seva marxa 
per diferents motius. 

Nou entrenador. L’escollit per 
substituir ‘Pinti’, a qui la junta 
directiva ha agraït la feina rea-
litzada, és Adrià Mas. Es tracta 
d’un jove tècnic, de 25 anys, que 
havia treballat al futbol formatiu 
de la Damm i del Sant Cugat i 
que assumeix el repte de dirigir 
el seu primer equip amateur. El 
nou entrenador va debutar el 8 
d’abril amb una derrota a casa 
contra el CF Argentona (1-4). 
Mas, que entre lesions i la marxa 
d’alguns efectius només disposa 
de 12 jugadors, haurà de recór-

rer al juvenil i es mostra opti-
mista amb la possibilitat d’evitar 
la 14a posició, que ara ocupa 
l’Agrupació Sant Andreu de la 
Barca amb un punt menys i que 
podria acabar baixant a causa 
dels descensos compensats d’al-
tres categories. “Treballarem 
per donar-li la volta a aques-
ta situació. Els nois que s’han 
quedat accepten les circums-
tàncies que tenim i estan com-
promesos amb l’objectiu de 
deixar el club a segona Cata-
lana”, ha afi rmat el nou tècnic. 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

José M. Martín ‘Pinti’ arriba a un acord per deixar l’equip, que lluita per no baixar

Adrià Mas dirigirà el CD Montcada 
en el tram fi nal de la temporada

Adrià Mas no va poder estar a la banqueta en el seu debut i va dirigir l’equip des de la graderia
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Encadena quatre jornades invicte amb un empat i tres victòries

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic, 
a cinc punts del tercer

A manca de set jornades per 
acabar la lliga, la Unió Esporti-
va Sant Joan-Atlètic ha deixat de 
mirar  la part baixa de la classi-
fi cació –amb 21 punts en joc, té 
un avantatge de 12 amb el des-
cens directe– i s’apropa amb il-
lusió a les posicions capdavante-
res. Després d’encadenar quatre 
jornades sense perdre amb un 
empat i tres victòries –l’última 
contra l’UE Mollet (1-0)–, l’equip 
de Paco Hidalgo ha pujat fi ns a 
la setena posició amb 41 punts i 

s’ha situat a cinc de la tercera po-
sició que ocupa el CF Montañe-
sa, que serà el proper rival dels 
montcadencs en un partit, que 
de forma excepcional, es jugarà 
a l’estadi de la Ferreria el dia 15, 
a les 16h, per poder acollir les afi -
cions d’ambdós equips. 

Baixa i fi txatge. Albert Jiménez 
no podrà tornar a jugar aquesta 
temporada per culpa d’una lesió.
L’equip s’ha reforçat amb el mit-
japunta Juanma Baeza | RJ

FUTBOL FEMENÍ
El FB Montcada veu perillar la seva quarta posició
L’equip d’Antonio Moya no-
més ha sumat dos punts a 
les últimes quatre jornades 
i no està tenint sort als mi-
nuts fi nals. Després d’em-
patar  a l’estadi de Can Sant 
Joan contra el CF Mirasol-
Baco Unió (2-2) amb un 
gol en contra al 81’, les 
montcadenques van perdre 
al camp del Femení Manu 
Lanzarote B (4-3) per culpa 
d’un gol al 89’ i després d’haver aixecat un 3-0 en contra. Les ‘reds’ 
són quartes al grup 2n de Primera Catalana amb 35 punts i estan 
empatades amb el cinquè, l’AEM C | RJ

Rafa Jiménez | Montcada
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Per motius personals i de salut, el president del CD Montcada, Modesto 
‘Tato’ Sanchís, ha anunciat que no optarà a la reelecció del càrrec, que 
ocupa des de fa 9 anys, a la fi nalització de l’actual mandat. La junta di-
rectiva ha convocat una assemblea de socis per al proper 22 d’abril –en 
primer convocatòria a les 10h – abans del partit que l’equip verd jugarà 
a l’estadi de la Ferreria contra l’At. Piferrer amb l’objectiu de convocar 
eleccions a la presidència. Si només es presenta una candidatura, el 
nou president podria ser escollit a mitjans del mes de maig | RJ

Modesto Sanchís deixarà la presidència del club

El CFS Montcada està disposat 
a crear una secció femenina per 
a la propera temporada i ha fet 
una crida per captar jugadores 
que vulguin formar part del seu 
projecte. L’objectiu del club, que 
actualment només compta amb 
dues noies que juguen a la cate-
goria prebenjamina, és ambiciós 
i treballarà per poder confecci-
onar el major nombre d’equips 
possibles. Així ha llençat una 
campanya per buscar jugado-
res per a la categoria alevina-
infantil, nascudes entre els anys 
2005 i 2008; a la cadet-juvenil, 

entre 2004 i 2000, i a la sènior, a 
partir de 1999. Les interessades 
es poden informar a les ofi cines 
del club, al carrer Tarragona, 3, 
el dilluns, dimarts i dimecres, 
de 17.30 a 20h; al telèfon 693 
48 38 92 o al correu electrònic 
clubfutbolsalamontcada@gmail.com.
La junta directiva ja ha contactat 
amb entrenadors amb experièn-
cia al futbol sala femení perquè 
liderin aquest projecte i ha anun-
ciat que les jugadores podran 
pagar una quota més econòmi-
ca del que és habitual gràcies a 
l’aportació d’un patrocinador | RJ 

FUTBOL SALA

El seu objectiu és poder confeccionar conjunts des de la categoria alevina fi ns a la sènior

El CFS Montcada inicia una campanya 
per crear diversos equips femenins 

Actualment, al club només hi ha dues jugadores

L’esport local va quedar commocionat per la sobtada mort d’Eusebi de 
Miguel, persona molt reconeguda al món del futbol que exercia tasques 
administratives a l’UE Sant Joan-Atlètic i que també havia estat vinculat a 
l’EF Montcada. De Miguel va morir el 16 de març, als  55 anys, a causa 
d’un infart. Els clubs locals van expressar el seu condol a les xarxes so-
cials i l’homenatge més emotiu es va viure el dia 18 a l’estadi de Can Sant 
Joan a la prèvia del partit de la Unió contra el CE Júpiter. Abans d’aquest 
enfrontament, el president del club, José González –a la foto–, va dir unes 
paraules per lloar la fi gura del directiu i es va fer un minut de silenci | RJ

Dol al club per la mort d’Eusebi de Miguel
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FUTBOL
Dues victòries seguides per a l’UD Santa María B
L’equip de Manuel Colete ha pujat fi ns a la 12a posició del grup 
8è de 4a Catalana després d’haver encadenat, per primera vegada 
aquesta temporada, dues victòries seguides contra el CE San Jorge 
23 d’abril (9-0) i el CF Vallvidrera Senglars B (1-2). A 3a Catalana, 
el primer equip ha baixat fi ns al setè lloc amb 44 punts després de 
perdre el partit ajornat al camp de l’UE Canovelles (2-0) | RJ
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.....També és notícia..................................
Més de 400 
atletes ja s’han 
inscrit a la 6a 
edició de la 
Montescatano que 
organitza la JAM

JA
M

ATLETISME Al tancament d’aquesta edició, un total de 432 atletes s’havien 
apuntat per participar a la 6a edició de la Montescatano, la cursa de 
muntanya que la Joventut Atlètica Montcada (JAM) organitzarà el 22 
d’abril, amb la col·laboració de l’Ajuntament, a la Serralada de Marina. 
La prova, que aquest any s’incorpora al calendari del circuit català de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, constarà de tres 
curses: la llarga, de 21,3 km +1.200 m, i la clàssica, de 14,7 km +750 
m, que sortiran, a les 9h, des de la plaça de l’Església; i la curta, de 
10,6 km + 400 metres, que començarà a les 9.30h. L’organització 
tancarà les inscripcions, que s’han de fer a la seva pàgina web (www.
montescatano.cat) el 15 d’abril o quan s’arribin als 500 corredors. 
Una quarantena de persones va participar el 7 d’abril en el primer 
dels dos entrenaments preparatius organitzats per la JAM –a la foto. 
Per al segon, previst per al dia 14, ja no queden places disponibles | RJ

EXCURSIONISME
Una trentena de persones camina cap a Collserola
Un total de 30 persones va participar l’1 d’abril a l’excursió de 16 km 
amb destinació a la serra de Collserola que van organitzar El Cim, el 
CEAV, el CECC i l’IME dins el cicle Montcada Camina 2018. La quarta 
proposta d’aquest any es farà el 6 de maig i anirà fi ns al Castell de Tor-
re del Baró. Les inscripcions s’han de fer a la seu de l’IME (Tarragona, 
32), per telèfon (935 650 999) o al correu ime@montcada.org. També 
es podran fer mitja hora abans de l’inici de l’excursió al mateix punt de 
sortida, davant del pavelló Miquel Poblet, a les 8.30h | RJ

El Cim obre inscripcions per a la Marxa a Montserrat
La 33a edició d’aquesta prova popular se celebrará entre el 12 i el 13 
de maig i es limitarà als 250 participants. Les inscripcions es podran 
fer a partir del 16 d’abril a la pàgina web elcim.cat fi ns arribar a les 
150. A partir del dia 30, i fi ns al 10 de maig, també es podran fer de 
forma presencial, entregant la butlleta d’inscripció a la seu social de 
l’entitat, a l’Abi, de dilluns a dijous, de 18.30 a 20.30h. El 8 d’abril, i 
amb un sortida de 17 km al castell de Barberà, es va fer la primera de 
les quatre excursions preparatòries. La properes es faran els dies 15 
i 22 d’abril amb destinació a les serralades de Marina i Collserola | RJ 
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 Montcada, punt de pas de la Volta a Catalunya
La 98a edició de la Volta va passar el 20 de març pel municipi com a 
part del recorregut de la segona etapa, de 175 quilòmetres, entre Ma-
taró i Valls. Els ciclistes van entrar pel pont de la Roca, amb un grup 
de tres escapats. Després de passar per les avingudes de la Ribera, 
Mossèn Castellví, Riera de Sant Cugat i Terra Nostra, tot el pilot es va 
incorporar posteriorment a l’N-150 en direcció a Cerdanyola | RJ

PATINATGE
Participació local a la Copa d’Espanya de marató
Mari Carmen Gómez, ‘Bitxo’, del Roller Can Cuiàs, va aconseguir la 
victòria a la cursa de 21 quilòmetres de la categoria màster 40 a la 
primera jornada de la Copa d’Espanya de marató que es va disputar el 
8 d’abril a Talavera de la Reina (Toledo). Amb aquest resultat, Gómez 
va assolir la tercera posició a la classifi cació general femenina | RJ
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La taekwondista del Lee Young 
Montcada va rebre el guardó a la 
millor esportista de poomsae de 
2017 durant la gala dels Premis 
Nacionals que la Federació Espa-
nyola de Taekwondo va organitzar 
el 23 de març a Alacant. Samuel 
Meilán, de Galícia, va rebre el pre-
mi a la categoria masculina. Un 
dia després, i també a Alacant, Jo 
Lee va obtenir, en representació 
de la selecció catalana, la victòria 
a la categoria màster 1 al XVI Open 
Internacional d’Espanya. El júnior 
Christian Villar i l’equip format per 
Sergi de Castro, José Luis Estudillo 
i Joel Lee també van aconseguir la 
primera posició en aquesta com-
petició que era puntuable per al 
Mundial. A nivell individual, Joel 
Lee es va penjar la medalla de 
bronze a la categoria sènior 2 des-
prés d’empatar amb el segon | RJ 

La Federació Espanyola 
premia el rendiment de 
Soomi Jo Lee

TAEKWONDO
El femení de l’UB MiR 
perd tres partits seguits

BÀSQUET

No guanya des del 25 de febrer i 
ha perdut els tres últims partits que 
ha disputat contra CB Esquirol (41-
51), CB La Garriga (41-54) i CB 
Santa Perpètua (45-70). L’equip 
suma 25 punts en 19 jornades i és 
penúltim del grup 3r al Campionat 
Comarcal de Tercera Categoria | RJ El femení de l’UB MiR ha guanyat sis partits

La parella del club Endansa va 
aconseguir la victòria a la catego-
ria sènior 1 a l’Open Internacional
de Sardenya (Itàlia) que es va ce-
lebrar el 7 d’abril. El 31 de març, 
a l’Open Internacional de Cam-
brils, els montcadencs van aca-
bar a la segona posició | RJ
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Eva Nieto i Carles Cirera, competint

Nous èxits d’Eva Nieto i 
Carles Cirera a Sardenya i 
Cambrils

BALL ESPORTIU
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Soomi Jo Lee, a la dreta, al costat de Meilán  
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S’ha canviat l’antic sostre per evitar que hi hagi goteres

EQUIPAMENTS

Finalitzen les reparacions 
del gimnàs municipal

Les obres per substituir la co-
berta del gimnàs municipal de 
la Zona Esportiva Centre són a 
punt d’acabar i, en breu, l’equi-
pament tornarà a acollir els 
cursos que organitza l’IME i els 
entrenaments i partits de la UB 
MiR. L’actuació ha consistit a 
canviar l’antic sostre per una 
coberta aïllant, a nivell tèrmic 
i acústic, i s’ha tret el sobresos-
tre. Els treballs han tingut certa 
complexitat, donat que l’anteri-
or coberta era de fi brociment, 
la retirada del qual es va execu-
tar amb un protocol específi c. 
A l’estiu, un cop acabi l’activitat 
regular del gimnàs, està previst 
pintar la coberta. Els treballs, 
amb un pressupost de 50.000 
euros, han estat necessaris per 
pal·liar les defi ciències produ-

ïdes pel desgast de l’anterior 
instal·lació, que provocava go-
teres. L’11 d’abril, el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa, 
i el president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez, ambdós 
d’ERC, van visitar les obres | RJ

.....Viu l’Esport................

ATLETISME 
Joan de la Torre, quart al Campionat d’Espanya 
L’atleta de la JAM va aconseguir la quarta posició a la cursa dels 
3.000 metres del Campionat d’Espanya sots-16 en pista coberta 
que es va disputar el 18 de març a Sabadell. L’atleta cerdanyolenc, 
de 15 anys, va obtenir la seva classifi cació per al Campionat d’Es-
panya a l’aire lliure que se celebrarà al juliol a Castelló | RJ

KORFBAL
Sisena posició per a Catalunya al Mundial sots-19
Amb la presència d’Aitana Segura, Albert Góngora i Pau Segura, 
jugadors del CK  Montcada, la selecció catalana sots-19 va fi nalit-
zar a la sisena posició del Mundial que es va disputar a Holanda 
entre el 30 de març i l’1 d’abril amb un balanç de dues victòries i 
quatre derrotes | RJ

> L’esport escolar, protagonista d’una trobada
L’IME i el CDEM van organitzar el 7 d’abril la segona edició de la Troba-
da d’Esports, que, tot i la pluja que va caure en alguns moments, es va 
poder desenvolupar entre la pista coberta de la Zona Esportiva Centre i les 
pistes de l’escola Reixac. Hi van participar alumnes de les escoles Reixac, 
Elvira Cuyàs, El Turó i Fedac Montcada que van mostrar el ventall de les 
activitats extraescolares que realitzen durant el curs als seus respectius 
centres educatius. Es van veure exhibicions d’esports individuals com el 
karate i el patinatge i altres activitats esportives col·lectives com korfbal, 
futbol, handbol i balls moderns | RJ
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La montcadenca, que actual-
ment juga als Thunderbirds, ha 
fi txat per l’equip de la Univer-
sitat Internacional de Florida 
(FIU), a Miami, per disputar 
la Primera Divisió Università-
ria, una categoria per sota de 
la WNBA. Orenes ha signat 
per dues temporades, fet que li 
permetrà acabar la seva beca 
d’estudis i el màster de la carrera 
d’Enginyeria Química | RJ

Paula Orenes 
estudiarà i 
jugarà a Miami

BÀSQUET

La jugadora de 17 anys del FC 
Barcelona es va proclamar sub-
campiona d’Espanya amb la 
selecció catalana sots-18 durant 
la fase fi nal que es va disputar a 
Palma de Mallorca entre el 6 i el 
8 d’abril. Catalunya, que va der-
rotar Madrid, el vigent campió, 
a la semifi nal (1-0), va perdre la 
fi nal contra València (1-0) | RJ

Claudia Pina, 
subcampiona 
d’Espanya

FUTBOL

Paula Orenes, amb la samarreta de la FIU

PATINATGE
Adrián Rodríguez, subcampió de Catalunya en pista
El patinador del Roller Can Cuiàs es va proclamar subcampió de Ca-
talunya a la categoria benjamina després de ser segon a les proves de 
300 i 500 metres esprint que es van disputar al Campionat de Cata-
lunya en pista que es va celebrar el 18 de març, a Lliçà d’Amunt | RJFI

U

La primera fase es va disputar el 17 de març al pavelló Miquel Poblet 
sota l’organització del Consell Comarcal del Vallès Sud. A nivell indi-
vidual, Sheila Rogel i Olalla Gómez van ser primeres a les categories 
Open benjamí i infantil B, respectivament. L’alevina A Sandra Luque, 
la juvenil A Tània Palomino i la cadet A Marta Vázquez van fi nalitzar al 
segon lloc. Els conjunts infantil A, aleví B i benjamí d’iniciació també 
van aconseguir la segona posició. La segona fase es disputarà el 28 
d’abril a Cerdanyola | RJ
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GIMNÀSTICA
Participació del CG La Unió al comarcal del CEVOS

El prebenjamí de l’AE Can Cuiàs 
es proclama campió de lliga 

L’11 d’abril, els jugadors i tècnics del prebenjamí de l’AE Can Cuiàs van celebrar l’èxit assolit

Amb un ple de 8 victòries, va certifi car el títol a manca de dues jornades per al fi nal

FUTBOL SALA
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El prebenjamí de l’AE Can 
Cuiàs s’ha proclamat campió 
de lliga al grup 9è de la seva 
categoria després de golejar 
l’11 d’abril a la seva pista el FS 
Palau Solità i Plegamans per 9 
a 0. A manca de dues jornades 
per acabar el campionat, els 
montcadencs són líders, amb 
24 punts, i un ple de victòries 
en els 8 partits que han dis-
putat. A la primera lliga de la 
temporada, que es va celebrar 
entre els mesos d’octubre i de-
sembre, l’AE Can Cuiàs va fi -
nalitzar quarta al grup 9è | RJ

> El cadet del CH La Salle, subcampió a Calella
L’equip A, reforçat amb jugadors del B, es va proclamar subcampió del 
Torneig Internacional Ciutat de Calella que es va disputar entre el 31 de 
març i el 2 d’abril. El conjunt lasassal·lià, que és sisè a la sèrie A-2 de Lliga 
Catalana, va guanyar tots els partits que va disputar i només va perdre 
la fi nal contra el Colmar francès, format amb alguns jugadors juvenils de 
primer any. D’altra banda, el cadet A femení, que també juga a Lliga, s’ha 
classifi cat per disputar el Top-4 i els sectors estatals | RJ
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Els regidors, durant la visita d’obres
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Gemma Vilagut
Llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques, Gemma Vilagut va fer el doctorat al departa-
ment de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i reballa com a 
analista estadística i investigadora de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), 
del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Amb 42 anys d’edat, ha participat en di-
ferents estudis sobre el desenvolupament i la prevalença de les malalties en la població, entre els 
quals destaca un treball d’àmbit internacional liderat per la Universitat de Harvard per avaluar la 
proporció de persones afectades per trastorns mentals i els factors de risc associats. Actualment, 
Vilagut està immersa en un altre estudi sobre la freqüència i la predicció dels intents de suïcidi a 
Catalunya a partir de les dades del protocol ‘Codi Risc Suïcidi’ del CatSalut. Les conclusions de 
treballs com aquests són utilitzats a l’hora de defi nir polítiques de salut pública.  

‘La depressió és un dels 
trastorns més invalidants’ 

Què la va fer decidir per estudiar 
Ciències Estadístiques?
Sempre em van agradar les 
matemàtiques, però no em vaig 
atrevir i vaig optar per aquests 
estudis, més aplicats, on les 
‘mates’ també tenen molt de pes. 
En acabar, vaig trobar feina de 
seguida. De fet, actualment és una 
de les professions amb més sortida 
laboral, no només per treballar en 
l’àmbit de l’epidemiologia –com és 
el meu cas–, sinó també en sectors 
com la indústria farmacèutica, la 
investigació de mercats o la banca.
Quin és l’estudi més ambiciós en 
què ha participat?
Un d’àmbit internacional sobre la 
prevalença dels trastorns mentals 
més comuns, com l’ansietat i la 
depressió, i els factors que hi estan 
associats, com les adversitats 
en la infància, els antecedents 

familiars i diferents variables 
sociodemogràfi ques. També es 
valorava el grau d’impacte que 
suposa per als malalts.
Quines van ser les principals 
conclusions?
Doncs que la depressió és un dels 
trastorns més invalidants en la vida 
diària. En el cas de l’Estat espanyol, 
el 20% de la població ha patit algun 
trastorn mental en algun moment 
de la seva vida i, la majoria, no arriba 
a demanar mai ajuda. La causa  
l’hem de buscar principalment en 
l’estigma social que arrosseguen 
aquest tipus de malalties.
Quin mètode de treball se segueix?
Normalment treballem a partir de 
les dades obtingudes mitjançant 
entrevistes realitzades entre una 
mostra de la població. Jo no 
participo en la recollida de dades, 
sinó que la planifi co i n’analitzo els 

resultats amb mètodes adequats 
per poder inferir conclusions que 
siguin extrapolables a la població en 
general. Una altra part de la meva 
feina és desenvolupar i adaptar els 
qüestionaris existents per tal que els 
resultats siguin fi ables i vàlids.

Com són aquests qüestionaris?
Recullen l’estat de salut auto-
percebuda pel propi individu en 
relació a la malaltia. És a dir, com se 
sent durant el tractament o després 
de superar l’afecció.
Per què es mesura aquest valor?
En una societat on predominen 

els malalts crònics, no només es 
valora que el tractament redueixi 
la mortalitat, sinó cada vegada més 
que el pacient tingui una millor 
qualitat de vida. Un exemple: davant 
de dos possibles tractaments contra 
el càncer de pròstata d’efi càcia 
similar, s’ha de tenir en compte com 
viu el pacient els efectes secundaris, 
ja que en alguns casos poden 
afectar negativament el seu estat 
emocional o provocar símptomes 
físics (com el dolor), que s’han de 
descriure subjectivament. 
En quin projecte treballa ara?
En un projecte vinculat al protocol 
‘Codi risc suïcidi’, que el CatSalut va 
instaurar als hospitals de Catalunya 
al 2014. Aquest programa identifi ca 
les persones que han fet una 
temp tativa de suïcidi i en fa un 
seguiment i una atenció sanitària 
proactius. L’objectiu és reduir la 

incidència d’aquest fenomen que 
l’any 2016 va suposar la mort de 
510 persones, xifra que representa 
el 14% dels suïcidis a l’Estat, que 
van superar els 3.000.
La ciència encara és un àmbit 
eminentment masculí?
En la recerca mèdica estem en 
minoria, però aquesta desigualtat 
es va reduint amb el temps. Segons 
l’últim cens del PRBB, les dones 
científi ques suposen el 47% de 
la plantilla, percentatge que baixa 
al 41% quan parlem de les que 
lideren grups d’investigació. Així que 
encara queda camí per recórrer.
Li agrada la seva feina?
Sí perquè em permet treballar amb 
equips multidisciplinars on sempre 
aprenc molt. Si alguna importància 
té el que faig és que les conclusions 
dels estudis puguin servir per defi nir 
polítiques de salut pública efi cients.

‘Estadística és una de 
les professions amb 
més sortida laboral 
actualment’

Analista estadística

A títol personal
LAURA GRAU
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