
Brigada municipal
Més de 4.000 actuacions 
al llarg del 2011 pàg. 13
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La generalitat deu al municipi 
més de 2,5 milions d’euros
Afectacions | L’Ajuntament suporta 
competències que no li corresponen

La campanya, que promou a tot Catalunya la FAPAC, va arrencar el 30 de gener i acabarà en el termini de quatre mesos
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Les AMpA forcen una ILp en 
defensa del sistema educatiu

Unanimitat | El ple acorda reclamar 
els diners al govern autonòmic  pàg. 3
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La febre dels patins
Les classes de ròl·ler 
triomfen a Can Cuiàs pàg 28

perquè la demanda arribi al parlament cal recollir 50.000 signatures. pàg. 14

La Masia de 
Sants no es 
pot recuperar
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els seus orígens en el segle Xii pàg. 21
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COMpROMISOS ADQUIRITS
Els grups aproven una moció per demanar 
al govern català partides per a actuacions 
llargament reivindicades, com l’Hospital

Les dades exactes del que ha d’abonar el govern català es coneixeran quan es liquidi el pressupost del 2011, però supera els 2,5 milions 

El ple consensua reclamar a la generalitat 
que pagui el deute contret amb l’Ajuntament

UNANIMITAT

Tots els grups municipals han fet 
front comú i han aprovat al Ple or-
dinari de gener, fet el dia 26, una 
moció per instar la Generalitat a 
que comuniqui a l’Ajuntament el 
deute que té contret amb el con-
sistori i exigir-li, amb caràcter d’ur-
gència, el calendari per al pagament 
dels compromisos pendents amb 
l’ens locals per tal de fer la liquida-
ció abans del 29 de febrer. Aquesta 
moció venia avalada per un acord 
previ de la Junta de Govern Local, 
formada per PSC i CiU. “Estem 
assumint competències que no 
ens corresponen i que desestabi-
litzen el pressupost municipal”, 
ha explicat l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC). 
Com a exemple del cost que això 
implica per al consistori, l’edil s’ha 
referit a la Llei de barris de la Ribe-
ra –la Generalitat deu al consistori 
1,2 milions per aquest concepte– i 
especialment a les subvencions a 
les escoles bressol. “Hem hagut 
de pagar una part del cost de 
les places corresponent al curs 
passat i al primer trimestre de 
l’actual import que, des d’aquest 
de gener, paguen les famílies”, 
ha dit l’alcaldessa. El primer tinent 
d’alcalde, Joan Maresma (CiU), ha 
manifestat que la xifra total a què 
ascendeix el deute “es coneixerà 
un cop es tanqui el pressupost del 
2011, però supera amb escreix els 
dos milions i mig d’euros”. 

Més exigències al govern català. 
L’alcaldessa, en nom del Ple, en-
viarà un escrit a la Generalitat per 

reclamar la inclusió dels compro-
misos adquirits amb el municipi 
en els pressupostos del 2012, per 
tal que hi hagi partides per a l’ins-
titut M. Miró, la residència de gent 
gran, l’Hospital Ernest Lluch, el 
nou ambulatori, la solució a l’im-
pacte acústic de la C-17 al seu pas 
per Montcada i la connexió de la 
B-30 amb la carretera de la Roca.

La decisió és fruit de la moció que 
el grup municipal d’ERC va pre-
sentar al Ple i que va rebre llum 
verda amb els vots favorables dels 
republicans, Ciutadans (C’s) i 
ICV-EUiA i l’abstenció del PSC, 
CiU i el PPC. Malgrat que el text 
es va aprovar, la portaveu sobira-
nista, Marta Aguilar, es va mostrar 
decebuda pel fet d’haver presentat 
l’escrit en solitari. “Ni tan sols vo-
líem fer una moció, enteníem 
que el govern local es posiciona-
ria clarament en aquest sentit”, 
va manifestar Aguilar. 
En nom del PSC, M. Carmen 
Porro va explicar que el seu grup 
al Parlament de Catalunya ja ha 
fet les esmenes pertinents per 
incloure-hi els projectes locals i 
que “com a govern reclamem 
que les actuacions de Montca-
da es facin realitat cada vegada 
que tenim oportunitat”. El por-
taveu de CiU, Joan Maresma, va 
dir que l’executiu està treballant 
per fer realitat els projectes i va 
dir que “en algunes actuacions, 
com la residència, estem estu-
diant altres vies que no neces-
sàriament passen pel pressu-
post de la Generalitat”. 

La portaveu del PPC, Eva García, 
va dir a Aguilar: “No li falta raó 
en les seves peticions, però s’ha 
de tenir en compte que el deute 
de les arques catalanes és molt 
elevat”. En nom d’ICV-EUiA, el 
regidor Josep M. González va de-
fensar el text d’ERC i va dir que 
“com Ajuntament hem d’ac-

tuar, què menys que incloure 
als pressupostos els projectes ja 
compromesos”. La regidora de 
C’s, Carmen Romero, va recor-
dar “la situació precària en què 
es troba la comunitat de l’insti-
tut Montserrat Miró”. 
Precisament, el grup parlamen-
tari de C’s ha presentat esmenes 

als pressupostos autonòmics per 
incloure partides per fer realitat 
l’Hospital, l’institut Montserrat 
Miró, la residència i el soterra-
ment de la línia de Portbou. El 
partit ha dit que també farà el 
possible perquè el municipi recu-
peri els serveis sanitaris i educa-
tius que ha perdut. 

Pilar Abián/Silvia Díaz | Montcada

Segons el govern local, 
el deute desestabilitza 
l’equilibri del pressupost 
de l’Ajuntament

 El govern local es posiciona a favor de les escoles bressol públiques

La Junta de Govern Local del consis-
tori (PSC i CiU) ha aprovat reclamar 
al govern autonòmic que assumeixi 
la seva plena responsabilitat en el 
finançament de les escoles bressol. 
L’escrit respon a l’anunci que ha fet 
la Generalitat d’ajornar indefinida-
ment el pagament de les quotes que 
ha d’abonar als consistoris per cada 
plaça de llar d’infant pública ocupa-
da. Segons dades municipals, des 
del 2010 l’Ajuntament no ha cobrat 
els 1.600 euros per usuari que ha 
de sufragar el Departament d’Ense-
nyament, cost que ha hagut d’assu-
mir l’administració local. El retard en 
el pagament, afegit a l’anunci de la 
consellera Irene Rigau que, cara al 

curs vinent, es rebaixarà 
un 20% aquesta apor-
tació, pot posar en perill 
l’actual xarxa municipal. 
“L’educació pública és 
i ha de ser un element 
prioritari de l’acció po-
lítica per avançar en la 
consecució d’una soci-
etat molt més formada 
i cohesionada”, ha dit 
la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC).
L’acord, que es comunicarà als de-
partaments d’Ensenyament, Econo-
mia, Governació i al Consell Executiu 
del govern autonòmic, compta amb 
el suport de la FAMPA (Federació 

d’AMPA de Montcada i Reixac), 
que també defensa el manteniment 
de l’actual model d’escoles bressol 
municipals entenent que garanteix 
la igualtat d’oportunitats i l’equitat en 
l’accés a aquest servei | PA

Segons les dades del consistori, la Generalitat li deu més d’un milió d’euros per sufragar les obres de millora de la Llei de barris de la Ribera
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L’alcaldessa, per acord 
plenari, reclamarà els 
projectes compromesos 
amb Montcada

ar
xi

u
/S

il
Vi

a 
D

Ía
Z



4 1a quinzena | Febrer 2012Notícies

Notícies SANITAT
CatSalut ha començat a elaborar 
el Pla funcional del nou CAP que 
vol construir al municipi

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
Joan Carles Paredes (CiU) aposta 
per potenciar el teixit empresarial 
com a via per generar ocupació

pàg. 11

PLE DE GENER

La difícil situació de 
les arques municipals 
monopolitza el debat

La situació econòmica de l’Ajun-
tament va ser el principal motiu 
de debat del Ple del mes de gener 
fet el dia 26 entre el govern, que 
la considera delicada però no pas 
crítica, i l’oposició, que la titlla de 
dramàtica. En el punt referit a la 
morositat del consistori en l’últim 
trimestre del 2011, el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU), va assegurar durant que el 
nivell és del 37% i que l’Ajuntament 
encara té capacitat inversora. 

Arguments. L’edil va justificar els 
endarreriments per la manca de 
liquidesa provocada pel retard amb 
que les administracions supramu-
nicipals estan fent arribar les seves 
aportacions: “La Generalitat i 
l’Estat no ens han abonat el que 
ens deuen i els hem d’exigir que 
també compleixin amb la llei 
contra la morositat, tal com elles 
mateixes fan amb als ajunta-
ments”.  Els grups en l’oposició, 
per la seva banda, opinen que la si-

tuació és molt més dramàtica i van 
instar l’executiu local (PSC-CiU) 
a pagar el que deu als proveïdors, 
ja que segons van apuntar, aquesta 
quantitat puja a més de 5 milions 
d’euros. 
El portaveu d’ICV-EUiA, Josep 
M. González, va assenyalar que 
“l’administració hauria de do-
nar exemple ja que és la pri-
mera que obliga les empreses 
a fer els pagaments” i va dir 
que els proveïdors estan cobrant 
a 150 dies quan ho haurien de 
fer a 45. També la representant 
del PPC Eva García es va referir 
a aquesta qüestió, afirmant que 
“el 92% de les factures endar-
rerides està provocant que les 
petites empreses ho estiguin 
passant molt malament; hau-
rien de fer una reflexió”. 
La portaveu de Ciutadans (C’s), 
Carmen Romero, va mostrar 
els seus dubtes sobre les dades 
de nivell de morositat apunta-
des per Maresma. “Des que sóc 
regidora he vist modificar el 
pressupost en nombroses oca-
sions; demanem més transpa-
rència”, va dir l’edil. I la regidora 
d’ERC, Marta Aguilar, va augu-
rar un futur molt complicat: “No 
dic que sigui ara però, en dos 
o tres anys, molt em temo que 
l’Ajuntament farà fallida”. 

Expropiacions polèmiques. Un dels 
punts inicialment previstos en el 
Ple de gener però que finalment no 
es va incloure en l’ordre del dia era 
el de l’aprovació definitiva del pres-
supost del 2012. El motiu del seu 
ajornament van ser les al·legacions 
presentades per dues empreses del 
municipi, Tort i Foinvasa, que te-
nen oberts dos expedients d’expro-
piació i reclamen al consistori 4,5 
milions d’euros aproximadament 
per a aquest exercici, segons els 
preus fixats pel Jurat d’Expropiació 
i el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.

Fonts municipals han explicat que 
les expropiacions van ser impulsa-
des directament per les empreses, 

que tenen terrenys, al polígon Foin-
vasa, en un espai que el Pla General 
Metropolità del 1976 va qualificar 
com a zona verda sense que hagi 
estat inclòs en cap sector de desen-
volupament urbanístic. Per aquest 
motiu, les societats reclamen com-
pensacions econòmiques. 
Els grups de l’oposició van sol-
licitar informació al govern sobre 
aquest afer entenent que, si l’Ajun-
tament ha de fer front a aquestes 

expropiacions,  s’endeutarà enca-
ra més.  El compromís de PSC i 
CiU va ser convocar una reunió 
amb els portaveus per explicar-
los amb detall els esmentats ex-
pedients, donant dades concretes 
sobre les causes que van iniciar 
aquests procediments, les gestions 
que ha dut a terme l’Ajuntament 
fins a l’actualitat i les següents ac-
cions de caire jurídic que es volen 
emprendre.

Silvia Díaz | Montcada
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El Grup de Medi Ambient ha pre-
sentat al·legacions al pressupost 
municipal del 2012, encara pen-
dent d’aprovació definitiva, en-
tenent que respon a un projecte 
continuista que no dóna prioritat 
als serveis bàsics en sanitat, ser-
veis socials i educació. Entre les 
peticions que el Grup fa al govern 
hi ha les de congelar la realització 
d’obres que no són imprescin-
dibles i suprimir serveis que no 
són de primera necessitat en els 

àmbits de l’oci, la propaganda, 
l’esport i l’esbarjo. Els ecologistes 
demanen la contractació de per-
sonal per part de l’Ajuntament per 
restaurar el servei d’urgències de 
nit i la totalitat del servei d’ambu-
làncies. Altres al·legacions van en 
la línia d’oferir formació professi-
onal per a persones aturades i no 
donar cobertura legal a l’exalcal-
de i exregidora de Medi Ambient 
en el cas que la Fiscalia té obert 
sobre la cimentera | PA

Al·legacions dels ecologistes als pressupostos 2012

Maresma assegura que 
el nivell de morositat 
és del 37% i que el 
consistori encara té 
capacitat inversora

Panoràmica del Ple ordinari de gener, celebrat el dia 26, durant el qual els temes econòmics van centrar el debat dels regidors municipals

04

Mentre el govern manté que té capacitat inversora, l’oposició 
critica l’elevada morositat i els expedients d’expropiació oberts

Els grups en l’oposició 
van demanar al govern 
local informació 
sobre dos expedients 
d’expropiacions
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L’ordenança municipal regulado-
ra del soroll i vibracions, una nor-
ma que concreta els instruments 
jurídics i tècnics per combatre la 
contaminació acústica, es va apro-
var definitivament al Ple de gener 
celebrat el dia 26. La regidora de 
Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), va explicar que el govern 
local ha desestimat les al·legacions 
a la norma presentades pel Grup 
de Medi Ambient. 
Alba de Lamo (ICV-EUiA) va jus-
tificar el vot negatiu del seu grup 
argumentant que Montcada es 
mereix un tractament especial i la 
norma hauria de ser més restricti-
va que l’autonòmica. Ciutadans i 
ERC es van abstenir. La portaveu 
republicana, Marta Aguilar, va ex-
pressar que la norma no s’adiu a la 
realitat de Montcada, especialment 
per l’impacte acústic que suposa la 
presència de la cimentera Lafarge. 
El PPC va votar a favor de la nor-
ma, en entendre que es tracta de 
l’aplicació a Montcada de la llei 
catalana. 

Silvia Díaz | Montcada

Un 5% de 
descompte per 
domiciliar tots 
els impostos 

L’ordenança reguladora del soroll 
i vibracions s’aprova definitivament

MEDI AMBIENT

icV-EUiA va dir al ple de gener que Montcada i Reixac es mereix un tractament especial
A partir d’aquest exercici fiscal, 
els contribuents que domiciliïn pel 
banc els rebuts de l’Ibi, l’impost 
de circulació i la taxa de residus 
obtindran un descompte del 5%, 
bonificació que també s’aplicarà 
a les persones que ja feien servir 
aquesta fórmula i que fins ara re-
bien un descompte del 2%. Qui 
domiciliï només una part dels seus 
tributs no obtindrà el descomp-
te, però sí que pagarà de forma 
trimestral. 

Fins al 20 de febrer. Els veïns que 
es vulguin afegir a aquest sistema 
han de fer els tràmits pertinents 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), de manera presencial o 
bé de forma online a través del 
web de l’Ajuntament (www.mont-
cada.cat). La data límit per fer-ho 
és el 20 de febrer. “Amb aquesta 
iniciativa volem facilitar als con-
tribuents la forma de fer el pa-
gament dels seus impostos i que 
no s’hagin de preocupar pels ter-
minis d’abonament”, ha indicat 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU). 

Silvia Díaz | Redacció
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Les portaveus del PPC i Ciuta-
dans, Eva García i Carmen Ro-
mero, van mostrar al Ple la seva 
preocupació pel cost que supo-
sarà a l’Ajuntament assumir el 
manteniment de la N-150, que 
consideren serà elevat i que amb 
la situació econòmica actual, no 
és el millor moment per incorpo-
rar-la a la xarxa viària municipal. 
El president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC), va 

reconèixer que la carretera “supo-
sarà un cost per a l’Ajuntament, 
però pesen més els beneficis 
que les despeses ja que aquest 
tràmit suposarà una transfor-
mació radical de Terra Nostra”. 
La regidora d’ICV-EUiA Alba De 
Lamo es va mostrar d’acord amb 
assumir la N-150 però va dema-
nar a Parra que el consistori vetlli 
perquè la Generalitat la traspassi 
en bones condicions | SD

L’oposició pregunta quant costarà mantenir la N-150

Un dels focus amb més soroll al municipi està situat a la C-17, al seu pas per la plaça d’Espanya

05

Els grups, en 
contra de la 
pujada del preu 
del transport

Tots els grups municipals van 
mostrar al Ple ordinari de ge-
ner, fet el dia 26, el seu rebuig a 
l’increment de les tarifes del trans-
port metropolità per al 2012, d’un 
12%, que ha aprovat el Consell 
d’Administració de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). 
Aquest era el primer punt d’una 
moció que va presentar ICV-
EUiA sobre el transport, que es 
va aprovar amb els vots a favor 
dels ecosocialistes, Ciutadans i 
ERC, el vot favorable del PPC 
en alguns punts i abstenció en 
d’altres i l’abstenció total del PSC 
i de CiU. El text també parla de 
la creació d’una targeta anual 
de 400 euros vàlida per a les sis 
zones tarifàries de l’ATM. Els 
grups que es van abstenir con-
sideren que, abans de proposar 
un servei com aquest, s’ha de va-
lorar la despesa que comportaria 
per als municipis implicats.
D’altra banda, el Ple de gener va 
aprovar per unanimitat una altra 
moció d’ICV-EUiA per al desen-
volupament de Collserola com a 
parc natural.

Silvia Díaz | Montcada
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Se necesita. Señora para tareas de limpieza 
por horas. Contacto: Daniel. Tel 659 489 398.
Se venden. Plazas de párquing, una doble y 
una individual, en calle Anselm Clavé de Mont-
cada. Precio a convenir. Tel. 670 226 549.
Llogo o venc. 2 places de parking per a motos 
a l’avinguda de Catalunya de Mas Rampinyo. 
Preu 15 euros per moto en el cas de lloguer i, 
en el cas de venda, preu molt asequible. Telèfon 
691 077 039.

Busco trabajo. Caballero de 52 años, padre de 
familia numerosa, busca trabajo de carretillero, 
camarero o vigilante de seguridad, en Montca-
da y alrededores. Con credenciales. Teléfono de 
contacto: 648 194 337.
Compro. Tebeos antics, còmics de superhe-
rois, manga, àlbums de cromos, calendaris de 
butxaca i joguines en general. Tel. 630 930 
616.
Necesitamos. Con urgencia casas de acogi-

da para nuestros perros. ¿Quieres ser una de 
ellas? Contacta con sosgolden@gmail.com. 
Número de nucleo zoológico: T.2500084
Es lloga. Placa de pàrquing al carrer Aragó de 
Mas Rampinyo. Tel. 620 992 410.
Lloguer. Local al costat de la plaça de l’Església. 
Tel. 625 569 938.
En lloguer. Pis a Montcada centre amb tres ha-
bitacions, tot exterior. Preu: 580 euros al mes. 
Tel.699 609 071.

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

06

omic@montcada.org
Tel. 935 651 122
Atenció al públic: dilluns, de 10 a 
13h i de 15 a 19h, i de dimarts a 
divendres, de 8 a 15h

ENTREVISTA

“Montcada té potencial perquè s’hi instal·lin 
noves empreses que generin més ocupació”
Joan carles paredes (ciU) és el regidor de promoció Econòmica, Empresa i ocupació, càrrec que ja va ostentar durant l’anterior mandat
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El regidor Joan Carles Paredes 
(CiU) és el responsable d’un de-
partament que viu directament 
els efectes de la crisi i que, en els 
últims anys, ha estat testimoni 
de l’increment de la desocupació 
i de la davallada del teixit indus-
trial al municipi. Per a aquest 
mandat, l’edil es fixa com a ob-
jectiu continuar amb el suport 
als aturats i als empresaris.

-Com afronta el seu departa-
ment els efectes de la crisi?
Intentem donar el màxim de suport 
i acompanyament, tant a les perso-
nes a l’atur, que a Montcada són 
més de 3.000, com al teixit empre-
sarial. Ens trobem en una situació 
complicada, amb una taxa d’atur 
del 17% i amb un 20% d’empreses 
menys que fa quatre anys.
-Quines són les seves eines?
Per a la recerca de feina posem 
a la disposició dels demandants 
cursos de formació ocupacional, 
la borsa de treball, les ofertes que 
ens arriben i informem sobre els 
canals existents per trobar feina i 
sobre com fer un bon currículum. 
Nosaltres hi col·laborem, però és 
fonamental que la persona sigui 
activa en al recerca.
-La situació és especialment difí-
cil per als joves?
La majoria de persones en situa-

ció d’atur a Montcada només té es-
tudis primaris. Per trobar feina és 
fonamental la formació i els joves 
que, pels motius que siguin, aban-
donen els estudis ho tenen molt 
més difícil perquè tampoc no tenen 
experiència laboral. 

Des de l’any passat tenim en marxa 
el programa Suma’t, de suport als 
joves que han abandonat l’ESO, i 
estem molt satisfets dels seus resul-
tats perquè ens ha permès reorien-
tar una quarentena de joves en el 
seu futur laboral i educatiu.
-En l’àmbit industrial, han posat 
en marxa un projecte per atrau-
re empreses a Montcada. El mu-
nicipi té potencial?
Montcada té la sort de ser una 
ciutat industrial i hem de posar en 
alça aquest patrimoni. La proximi-
tat amb Barcelona, les bones vies 
de comunicació i comptar amb polí-
gons molt preparats, com la Ferreria 
o el del Pla d’en Coll,  són un punt 
fort. L’administració pública i els 
empresaris hem de treballar plegats 
per fer que els polígons continuïn 

sent competitius i moderns. 
-Els empresaris hi col·laboren?
Tothom vol que el seu polígon tin-
gui vida i estigui ple d’empreses. 
Un dels reptes per a aquest mandat, 
que crec que aviat veurà la llum, 
és una associació d’empresaris. A 
final del 2011 vam fer una primera 
trobada i es va crear una comissió 
que està treballant amb una con-
sultora per recollir totes les sensibi-
litats dels empresaris del municipi. 
-Quina és la principal preocupa-
ció dels empresaris?
En primer lloc, l’obtenció de li-
quidat. Des de l’Ajuntament hi 
col·laborem fent d’intermediaris 
amb les entitats financeres. També 
els preocupa la modernització del 
negoci o com fer el relleu a les no-
ves generacions, ja que moltes de 
les nostres empreses són familiars. 
Posem a la seva disposició les nos-
tres eines per donar-los suport.
-En què consisteix el projecte de 
fer una finestreta única?
L’objectiu és que tots els tràmits 
que ha de fer una persona que tin-
gui una consulta, que vulgui obrir  
o ampliar un negoci o qualsevol 
tema relacionat amb el món em-
presarial s’executin d’una manera 
més àgil i a través d’un interlocu-
tor únic. Vindria a ser una mena 
d’Oficina d’Atenció Ciutadana es-
pecialitzada en aquest àmbit. Vin-
culat a aquest tema, volem crear 

un cens viu, una base de dades 
d’empreses unificada on hi apa-
regui la informació dels tràmits i 
actuacions que vagin fent tots els 
departaments municipals.
-Obrir un negoci propi és una 

oportunitat per sortir de l’atur?
És una via més. Al departament 
tenim un servei específic per a em-
prenedors, on analitzem els punts 
forts i febles d’una idea i elaborem 
un pla de viabilitat. Gairebé totes 
les persones que ens demanen ajut 
volen obrir un comerç. Vinculat a 
això, hem posat en marxa un pro-
grama als instituts per inculcar la 
cultura emprenedora entre els jo-
ves, que els ajudarà en el seu futur 
laboral i en la seva vida personal.

Silvia Díaz | Mas Rampinyo

“Promoció Econòmica 
col·labora amb la 
recerca de feina, però 
el demandant ha de 
tenir una actitud activa”

“Volem crear un servei 
que agiliti els tràmits 
entre els empresaris i 
l’administració pública”

Paredes assegura que la futura associació d’empresaris del municipi veurà la llum en breu
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“Et sé molt lluny però em convides
amb els ulls clars a recordar-te
i ara amb un gest desmesurat
faig del teu gest el meu miratge”

Miquel Martí i Pol

El regidor del Pla Integral de la 
muntanyeta de Can Sant Joan, Jo-
nathan Martín (PSC), ha avançat 
que el govern solucionarà els pro-
blemes d’asfaltat i de manteniment 
de la via pública del sector “de for-
ma extraordinària i amb apor-
tació íntegra del consistori”, ha 
dit. Des de final de gener, inspec-
tors de via pública estan revisant 
els carrers de la muntanyeta per 
elaborar un pla de treball, que en 
breu, segons l’edil, es presentarà als 
representants veïnals. El projecte 
de millora del sector forma part de 
la Llei de barris, que haurien de fi-
nançar a parts iguals l’Ajuntament i 
la Generalitat, però l’administració 
catalana encara no ha comunicat 
al consistori el calendari de paga-
ments. Martín ha avançat que el 6 
de febrer el govern local es reunirà 
amb el Secretari d’Habitatge i Mi-
llora urbana, Carles Sala. 

Opinió veïnal. L’AV de Can Sant 
Joan no descarta convocar una ma-
nifestació per exigir a l’Ajuntament 

que comencin les actuacions pre-
vistes a la muntanyeta. Així ho ha 
comunicat a membres del govern i 
en breu contactarà amb la comissió 
veïnal del sector per fer una mobi-
lització conjunta. “L’Ajuntament 

culpa la Generalitat per no 
avançar diners i més ara, que ha 
dit que no pagarà res del 2012, 
però el consistori ja hi podria ha-
ver invertit”, opina el president de 
l’AV, José Luis Conejero.

L’Ajuntament es compromet a assumir 
en solitari la millora de la via pública

MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN

L’AV de can Sant Joan no descarta mobilitzar-se si el projecte no s’inicia de forma immediata

Silvia Díaz | Redacció

El carrer Pont uneix el carrer Bifurcació amb la muntanyeta de Can Sant Joan, la part alta del barri
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Els grups municipals van aprovar 
per unanimitat al Ple de gener, 
celebrat el dia 26, una moció im-
pulsada per ICV-EUiA per tal de 
garantir la continuïtat de l’aplica-
ció i el desplegament de la Llei 
de barris. En el cas de Montcada 
i Reixac, hi ha pendent el Pla In-

tegral de la muntanyeta de Can 
Sant Joan i tot just ha acabat el de 
millora de la Ribera. El text apro-
vat insta al govern autonòmic a 
procedir, de forma immediata, a 
fer els pagaments pendents de la 
subvenció atorgades per a aquest 
programa | SD

El Ple demana el pagament ajornat de la Llei de barris
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Els diputats diuen que Foment ha de 
saber que el soterrament és prioritari

LÍNIA DE PORTBOU

La plataforma ha continuat la ronda d’entrevistes amb parlamentaris al congrés

La diputada del PP i vicepresidenta 
tercera del Congrés, Dolors Mont-
serrat, va anunciar el 23 de gener 
a la Plataforma Tracte Just i als re-
gidors de Montcada i Reixac que 
una de les prioritats per al PP de 
Catalunya és el soterrament de la 
línia ferroviària de Portbou al seu 
pas pel municipi i que la presidenta 
del partit, Alícia Sánchez Camacho, 
així li va fer saber a la ministra de 
Foment, Ana Pastor, en la reunió 
que va mantenir amb ella el 31 de 
gener en la qual li va comunicar els 
projectes prioritaris per a Catalunya 
cara els pressupostos generals del 
2012. “A hores d’ara no us puc 
avançar si el soterrament s’in-
clourà als comptes, però estem 
tranquils perquè és un projecte 
fonamental per a Catalunya”, va 
dir Montserrat als membres del col-
lectiu veïnal i del PP del municipi.
“Incidirem, demanarem i exigi-
rem que els projectes del soterra-
ment s’incloguin als pressupostos 
i donarem suport al govern local 
i a la Plataforma de la mateixa 

manera que ho hem fet mentre 
governàvem Espanya”, va mani-
festar el diputat del PSC-PSOE al 
Congrés Carles Corcuera, durant 
la reunió que el mateix dia 23 va 
mantenir amb la Plataforma i amb 
la primera secretària i alcaldessa de 
Montcada i Reixac, María Elena 
Pérez. El parlamentari va avançar 
que el seu grup emprendrà accions 
per aconseguir entrar el projecte als 
pressupostos de l’Estat, ja sigui de 
forma individual o consensuada 
amb altres formacions. Per la seva 

banda, l’alcaldessa va explicar que 
a través dels diputats socialistes a 
Madrid, s’està tramitant una reu-
nió entre l’Ajuntament i la minis-
tra de Foment o bé amb el Secreta-
ri d’Estat d’Infraestructures.

La Plataforma és optimista. El dipu-
tat montcadenc Joan Josep Nuet, 
d’ICV-EUiA, va explicar el dia 25 
a la Plataforma el seu full de ruta 
al Congrés per traslladar al govern 
central, liderat pel PP, la importàn-
cia del soterrament “Vull establir 

relacions personals i humanes 
amb els polítics que hauran de 
prendre la decisió per fer-los ar-
ribar el sentiment de la ciutada-
nia”, va indicar Nuet, qui ha dema-
nat una entrevista amb l’alcaldessa 
per mantenir-la informada de les 
seves gestions a Madrid.
En nom de la Plataforma, Jaume Re-
lat ha agraït als diputats la seva col-

laboració. “Crec que bufen vents 
d’esperança tot i ser conscients 
que la conjuntura econòmica no 
és gaire favorable”, opina el por-
taveu del col·lectiu. La Plataforma 
tancarà la ronda d’entrevistes el 6 
de febrer amb una reunió amb la 
diputada d’ERC a Madrid Teresa 
Jordà, al local dels republicans de 
Montcada i Reixac.

La diputada del PP Dolors Montserrat (dreta), acompanyada de la portaveu a Montcada, Eva García
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Sílvia Alquézar/Silvia Díaz | Montcada
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El parlamentari del PSC Carles Corcuera atèn la premsa en presència de l’alcaldessa, M. Elena Pérez

El diputat Nuet amb el portaveu local d’ICV-EUiA, Josep M. González, i Relat, de la Plataforma
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POLÍTICA

El nou coordinador de la coalició és el regidor Óscar Gil

EUiA de Montcada renova 
la seva executiva local

La secció d’Esquerra Unida i Al-
ternativa (EUiA) de Montcada 
i Reixac va triar nova junta el 28 
de gener passat en una assemblea 
celebrada al seu local, al carrer 
Montiu. L’única candidatura que 
optava a l’elecció l’encapçalava 
Óscar Gil, regidor a l’Ajuntament 
per ICV-EUiA, qui serà el nou 
coordinador. La resta de la junta 
la integren David Ramos,  com 
a responsable de comunicació; 
Mónica Martínez portarà política 
municipal, José María Torregrosa 
liderarà moviments socials i l’ante-

rior coordinadora i regidora, Alba 
de Lamo, que serà la responsable 
de finances. L’assemblea va comp-
tar amb la presència de la coordi-
nadora comarcal d’EUiA, Marisol 
Martínez, i del diputat montcadenc 
al Congrés per ICV-EUiA, Joan 
Josep Nuet.
“Volem obrir la formació a tot-
hom i que a les nostres assemblees 
vinguin veïns i membres d’altres 
partits per prendre acords en 
comú i no només decidir entre la 
militància”, ha manifestat Gil, qui 
considera fonamental fomentar la 
participació ciutadana. 

Silvia Díaz | Montcada
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D’esquerra a dreta: M. Martínez, O. Gil, J. Torregrosa, A. de Lamo i D. Ramos, la nova executiva d’EUiA 

 

> Ciutadans vol recollir l’opinió dels veïns
Ciutadans sortirà al carrer a recollir de 
primera mà les inquietuds dels veïns. 
El 5 de febrer al matí, a la rambla de 
Països Catalans, el partit instal·larà una 
carpa informativa on hi haurà la regido-
ra Carmen Romero disposada a aten-
dre qui ho desitgin. ‘C’s t’escolta’ és el 
títol d’aquesta campanya amb què la 
formació pretén acostar la política a la 
ciutadania. D’altra banda, Romero, ha 
entrat a formar part del màxim òrgan de 
direcció del partit entre congressos a proposta del seu president, Albert Rivera 
–ambdós a la fotografia. “Per a mi és un orgull poder participar en les deci-
sions del partit i comptar amb el suport del seu president”, ha dit l’edil, que 
també és membre de l’executiva nacional de C’s | LR

> presència del pSC local a l’executiva comarcal
La regidora de Dona i Igualtat i Medi Ambient i secretària d’organització dels 
socialistes locals, Judith Mojeda, serà la responsable d’Acció Electoral de 
l’executiva del PSC del Vallès Occidental Sud i Elisabeth Andújar, també de 
l’executiva de Montcada, portarà la Secretaria de Solidaritat i Cooperació. La 
Federació va triar el 28 de gener la nova executiva del partit a la secció sud 
de la comarca i Paco Bustos va ser reelegit primer secretari en un acte en 
què va participar una àmplia representació de l’agrupació local socialista –a 
la imatge superior | LR
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POLÍTICA

cDc va convidar a Montcada el diputat vallesà al parlament

Rull alerta que la viabilitat 
de l’autogovern perilla

El diputat al Parlament per CiU  
Josep Rull va alertar del delicat 
moment històric que, al seu parer,  
viu Catalunya durant una xerrada 
amb la militància local el 30 de ge-
ner, a la Casa de la Vila. En opinió 
del parlamentari, l’actual context 
econòmic pot posar en perill el mo-
del d’autogovern perquè coincidei-
xen alhora dues qüestions que no 
s’havien donat mai fins ara. D’una 
banda, el que va anomenar “expol-
li fiscal” des de l’Estat i, de l’altra, 
l’elevat deute que té l’administra-
ció autonòmica i que va atribuir 
a la gestió del tripartit. “Només el 

concert econòmic, similar al que 
tenen Euskadi i Navarra, que co-
bren els impostos directament i 
després lliuren la part que toca 
a Madrid, pot garantir la con-
tinuïtat de l’autogovern”, va dir 
Rull, qui va afegir que les retallades 
que està duent a terme la Generali-
tat són “ineludibles” per la difícil 
situació financera en què es troba 
el país. “És fals que aquest govern 
no estigui fent polítiques socials 
com diuen ara els que van pro-
vocar el forat, comparativament 
hi destinem més recursos del 
pressupost que els que dedicaven 
ells”, va argumentar el diputat. 

PIlar Abián | Montcada
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Rull, al centre, amb JC Paredes, president local de CDC (dreta) i el portaveu de CiU, Joan Maresma

SALUT

L’alcaldessa defensa la gestió de la regidora de Salut enfront les crítiques de la Favmir

CatSalut comença l’elaboració del 
pla funcional del futur nou CAp 

RETALLADES SANITÀRIES

El col·lectiu va protagonitzar una tancada a l’Ajuntament el dia 20 i s’ha reunit amb el govern

La Favmir prepara una comparsa 
reivindicativa per al pròxim Carnaval

La Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (Favmir) 
participarà a la Rua de Carnaval 
del 18 de febrer amb una disfressa 
que farà referència a les retallades 
en matèria sanitària. El president 
de l’entitat, Antonio Cera, ho va 
anunciar durant la manifestació 
del 26 de gener pels carrers del 
centre, per reivindicar el retorn de 
les urgències a la nit. 
Davant la Casa de la Vila –on se 
celebrava el Ple– es van repartir ins-
tàncies model demanant la dimis-
sió de la regidora de Salut Pública 
i Consum, M. Carmen González 
(CiU), per tal que els veïns les pre-
sentin a títol particular a l’Ajunta-
ment o les facin arribar al col·lectiu, 
que les inclourà a les que va entrar 
per registre el dia 20 al matí. 
Els documents es presentaven una 
estona abans d’un altre acte reivin-

dicatiu, una tancada d’una hora i 
mitja a la primera planta de l’edifici 
del consistori. 
Els manifestants volien parlar amb 
membres del govern i van obtenir 
una reunió per al dia 24 amb l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), i 
González, a les quals van demanar 
que s’unissin a les mobilitzacions i 

que, en comptes  de plantejar un 
servei de transport nocturn entre 
Montcada i el CUAP de Cerda-
nyola-Ripollet, treballessin pel re-
torn de les urgències. 
Al tancament d’aquesta edició, la 
Favmir convocava el 2 de febrer 
una nova manifestació a la plaça 
Lluís Companys.

Silvia Díaz/Laura Grau | Montcada

Membres de la Favmir distribueixen fulls de reclamació entre els assistents a la mobilització 
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Després de reunir-se el 31 de ge-
ner amb representants de CatSalut 
per fer el seguiment de l’atenció 
mèdica al municipi arran el tanca-
ment de les d’urgències nocturnes, 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), ha fet un comunicat en què 
reitera el principal objectiu del go-
vern local. “Tot i que les dades de 
seguiment del servei segueixen 
donant com a resultat que no 
hi ha hagut incidències, creiem 
necessari el seu restabliment per 
garantir una atenció sanitària 
continuada per a la nostra ciuta-
dania”, ha assenyalat.
En la trobada amb la gerent i 
amb la directora de la zona nord 
de Barcelona de CatSalut, Carme 
Esteve i Aurora Dueñas, respecti-
vament, l’edil ha reclamat que es 
potenciï l’atenció domiciliària i que 
hi hagi una ambulància nocturna 
fixa al centre de la ciutat per tal de 
donar més seguretat als veïns que 
necessitin atenció mèdica i no tin-
guin mitjans propis per accedir al 
CUAP de Ripollet. En aquest sen-
tit, les representants de CatSalut 
van dir que s’intentarà garantir el 
compliment de la petició munici-
pal, sempre que sigui viable. 
Quant al nou CAP, la Generalitat 
ja ha començat a elaborar el Pla 

funcional de l’equipament i, un cop 
aprovat, es lliurarà a l’Ajuntament 
per decidir la seva ubicació d’acord 
amb la superfície mínima necessà-
ria. Pérez ha reiterat la petició que 
aquest centre sigui un CUAP, és a 
dir, que compti amb especialistes i 
estigui obert les 24 hores i no no-
més serveixi per substituir l’actual.

Competències. En sel seu comuni-
cat, l’alcaldessa també ha sortit en 
defensa de la regidora de Salut 
Pública i Consum, M. Carme 
González (CiU), davant la petició 
de dimissió formulada per la Fav-
mir tot recordant que cap Ajunta-
ment té poder de decisió en ma-
tèria sanitària. La Favmir justifica 
aquesta petició en considerar que 

l’edil ha fet una mala gestió, que ha 
provocat, al seu parer, el deteriora-
ment de la sanitat al municipi. 
“Aquesta campanya entenc que 
ve motivada per una total de-
sinformació de qui té les com-
petències en la gestió dels cen-
tres sanitaris a Montcada i a tot 
Catalunya” ha dit, reiterant que 
“la decisió del tancament de les 
urgències nocturnes és única i 
exclusiva de la Generalitat”. La 
mateixa González va explicar dies 
abans a La Veu que malgrat que 
l’Ajuntament no té les competènci-
es en matèria sanitària, “lluitarem 
perquè es reobrin les urgències”. 
L’edil es va defensar de les crítiques 
dient que té la confiança al govern 
local i del seu partit. 

María Elena Pérez, a l’esquerra, acompanyada de González, regidora de Salut Pública i Consum

Pilar Abián | Redacció
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Promoció Econòmica i la patronal 
vallesana Pimec ofereixen cursos 
per a persones en actiu, en situació 
d’atur i autònoms, subvencionats 
pel Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya. El primer 
curs serà sobre ‘coaching’ organit-
zacional, una formació de 20 ho-
res –que arrenca el 7 de febrer– 
que pretén que els participants 
adquireixin els coneixements i 
les habilitats necessàries per tenir 
un major rendiment a la feina. A 
partir del 6 de març es posarà en 
marxa el taller ‘La negociació i les 
compres’ i a l’abril hi haurà un al-
tre curs (20 hores) sobre progra-
mació neurolingüística. Els tres 
cursos s’impartiran els dimarts i 
els dijous, de 15 a 19h, a les ofi-
cines de la Regidoria (Alt de Sant 
Pere, 73). 

Dimecres empresarials. El de-
partament municipal organitza 
diverses formacions dirigides a 
millorar la competitivitat de les 
empreses. Els cursos es faran els 

dimecres i, de moment, ja s’han 
programat tres, sobre tècniques 
avançades de venda, de comuni-
cació i de màrqueting. Aquestes 
activitats, totalment gratuïtes, tin-
dran una durada de 10 hores i es 
faran de 15 a 17.30h, a Promoció 
Econòmica. Les inscripcions per 
a tots els cursos s’han de forma-
litzar al departament (Alt de Sant 
Pere, 73). Per a més informació: 
promocioeconomica@montcada.
org o al telèfon 935 648 505, ex-
tensió 2134.

Silvia Díaz | Redacció

OCUPACIÓ

La primera formació arrenca el 7 de febrer i es dedica al ‘coaching’

Cursos per a personal en 
actiu, aturats i autònoms

Promoció Econòmica forma empresaris
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La telefonia mòbil va ser el principal 
tema de consulta a l’Omic al 2011
La reparació d’electrodomèstics ha experimentat un destacat augment de demandes

El 33% de les atencions que 
ha cursat l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
(Omic) durant el 2011 estava re-
lacionat amb la telefonia mòbil, 
tema estrella de les reclamacions 
que atén aquest servei des de anys. 
Els principals problemes amb què 
es troben els consumidors de te-
lefonia són que les empreses els 
facturen conceptes que no han 
contractat, que els continuen co-
brant el servei quan han canviat 
de companyia, que no atenen les 
sol·licituds de baixa o bé, que els 
penalitzen per incompliment de la 
permanència, quan prèviament no 
els havien informat d’aquest con-
cepte, o els cobren íntegrament la 
sanció quan, per llei, l’usuari ha 
d’abonar la part proporcional que 
els falta per complir els terminis. 

Altres àmbits. L’Omic va atendre 
un total de 1420 consultes i ha cur-
sat 255 reclamacions durant l’any 
passat. En menor proporció hi ha 
consultes sobre entitats bancàries 
(8%), assegurances (7%) o de con-
sum elèctric (6%). Per primer cop 
apareix a la memòria del servei 

la reparació d’electrodomèstics 
com un dels àmbits més consul-
tats. L’Omic està situada a la ter-
cera planta de la Casa de la Vila 
(Major, 32) i l’horari d’atenció al 
públic és de 10 a 13h i de 15 a 
19h, els dilluns, i de 8 a 15h, de 
dimarts a divendres. 

Silvia Díaz | Redacció

MEMÒRIA ANUAL
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La telefonia mòbil fa anys que centra les consultes de l’Oficina d’Atenció al Consumidor

La Regidoria de Comerç i Turisme ha obert les 
inscripcions per a un curs d’interiorisme i deco-
ració per als comerciants que vulguin aprendre 
noves tècniques per fer més atractius els seus es-
tabliments. La inscripció a la formació és gratuïta 
però les places són limitades i s’han de reservar 
contactant amb el departament (Alt de Sant Pere, 
73), al telèfon 935 648 505 o al correu electrònic 
comerc@montcada.org. Les sessions comença-
ran el 20 de febrer i es faran els dilluns i dime-
cres, de 14.45 a 16.30h, al Kursaal | SD

> Curs per fer més atractius 
els establiments comercials
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Paco Vidomines acaba de pintar 
un pas de vianants a l’avinguda 
de la Unitat, una feina que passa 
desapercebuda però que, si el se-
nyal viari estigués mig esborrat, 
sí que seria molt evident per als 
veïns que cada dia han de creuar-
lo. Ell és un pintor de la Brigada 
Municipal, un equip de treball 
de l’Ajuntament format per una 
quarantena de persones que, 
amb les seves petites accions, vet-
lla perquè la ciutat es mantingui 
en condicions. “El seu treball és 
molt important perquè contri-
bueix a què el municipi funcio-
ni”, ha indicat la regidora de 
Serveis Municipals, M. Carmen 
Porro (PSC), qui ha destacat les 
prop de 4.000 intervencions que 
la Brigada va dur a terme durant 
al 2011, gairebé un miler més 
que a l’any anterior. Les actua-
cions s’executen arran la petició 
dels inspectors de l’Ajuntament, 
la Policia Local o  través de les 
instàncies que arriben de la ciu-
tadania a l’OAC. La Brigada fa 
treballs de pintura, jardineria, 
serralleria, adequació de carrers, 

de mobiliari urbà, col·locació 
de senyals, obres de millores 
d’accessibilitat, arranjament de 
voreres i feines de manteniment 
diverses. També s’encarrega de 
la recollida de mobles vells a la 
via pública, un servei que funci-
ona de dimarts a divendres, a la 
tarda, i els dissabtes al matí.

Objectius. El departament de 
Serveis Municipals vol apostar 
per una Brigada professional 
que compti amb els recursos ne-
cessaris per oferir a la ciutadania 
el millor servei. El consistori i els 
mateixos treballadors coincidei-
xen a destacar que és necessari 
canviar la imatge negativa que 
alguns veïns tenen de la Brigada, 
estigmatitzada perquè consideren 

que va ser el calaix de sastre per 
donar feina a persones en risc 
d’exclusió social i sense tenir en 
compte cap criteri professional. 
“Aquesta imatge és injusta per-
què som pintors, paletes, serra-
llers, mecànics o jardiners que 
intentem sempre fer la feina el 
millor possible, a mi m’agrada 
treballar per als ciutadans, per 

a la meva ciutat”, remarca Vido-
mines, qui confia que es puguin 
mantenir tots els llocs de feina. 
De fet, la Brigada ha anat reduint 
la seva plantilla en els últims 15 
anys –abans eren un centenar de 
treballadors– i s’han externalitzat 
serveis com la recollida d’escom-
braries i la neteja dels carrers, 
que actualment fa l’empresa Fo-

mento. Per als sindicats, aquesta 
política és un error perquè, a la 
llarga, resulta més cara per a les 
arques municipals. Precisament 
ara l’Ajuntament ha iniciat un 
procés per analitzar el paper de 
la Brigada tenint en compte les 
necessitats de la ciutadania, els re-
cursos municipals i les inquietuds 
dels mateixos empleats.

Sílvia Alquézar | Redacció

SERVEIS MUNICIPALS

La Brigada, que vetlla perquè el municipi es mantingui en condicions, ha fet prop de 4.000 actuacions durant el 2011, gairebé un miler més que a l’any anterior

La importància de la feina invisible a la ciutat

Dos treballadors de la Brigada Municipal pintant un dels pas de vianants situats a l’avinguda de la Unitat
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Mesures de precaució 
davant l’arribada de neu
L’Ajuntament posa en marxa un dispositiu especial per 
atendre especialment la gent gran i els sense sostre

En el moment de tancar aquesta 
edició –dijous, 2 de febrer–, ha 
començat a nevar al municipi i 
les previsions del Departament 
d’Interior de la Generalitat apun-
ten que entre les 19h i la 1 de la 
matinada el temporal es podria ac-
centuar i que l’onada de fred sibe-
rià es mantindrà encara fins durant 
el cap de setmana. Com a preven-
ció i posant la mirada a dos anys 
enrere, quan la nevada del 2010 va 
col·lapsar el municipi, s’han posat 
en marxa diverses mesures. 
La Policia Local ha recomanat 
als centres educatius no obrir a 
la tarda, per precaució, com han 
fet al matí les direccions de les es-
coles de primària i secundària de 
Can Cuiàs i Ciutat Meridiana, on 
hi ha escolaritzats infants i joves 
del municipi, i de l’escola bressol 
Camí del Bosc, que han decidit no 
obrir portes per evitar el col·lapse 
a l’accés al barri que es va pro-
duir fa dos anys quan els carrers 
d’aquest sector del municipi es 

van glaçar. Per decisió de la Gene-
ralitat, l’institut La Ferreria també 
ha suspès les classes.
A nivell municipal, Serveis Muni-
cipals, a través de la Brigada, ha fet 
previsió de sal per si cal estendre-la 
pels carrers en cas de neu intensa i 
la Policia Local es manté alerta de 
les previsions meteorològiques. La 
Generalitat ha activat els diferents 
mecanismes del pla d’emergències 
per reaccionar de manera adequa-
da davant la nevada i aconsella a 
la població prevenció per la baixa-
da de temperatures. 

Indicacions. Es recomana a la ciu-
tadania estar informada en tot mo-
ment de la previsió meteorològica 
i evitar sortir de casa si no és es-
trictament necessari, especialment 
en el cas de nadons, gent gran i les 
persones amb malalties cròniques. 
S’aconsella vestir amb roba i calçat 
adequat i protegir especialment la 
cara i el cap amb gorres, barrets o 
bufandes, en el cas que s’hagi de 
sortir al carrer.

Silvia Díaz/ Pilar Abián | Redacció
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Vista del carrer Major el matí del 2 de febrer quan van començar a caure les primeres volves de neu sobre el municipi

“La Brigada l’integren 
una quarantena de 
professionals entre 
els quals hi ha pintors, 
mecànics, paletes, 
serrallers i jardiners”

 

Mentre duri l’onada de fred siberià Serveis Socials ha 
posat en marxa un dispositiu especial adreçat princi-
palment a la gent gran i als sense sostre. Una de les 
mesures urgents ha estat suspendre el 2 de febrer el 
servei de transport adaptat als centres de dia que fa 
la Creu Roja per evitar el que va passar fa dos anys 
quan, a conseqüència de la neu, molts vehicles es 
van quedar bloquejats a la carretera amb els usuaris 
a l’interior. “Hem de garantir la seva seguretat per 
això hem pres aquesta decisió malgrat les molèsties 
que pugui ocasionar a algunes famílies”, ha explicat 
la regidora de Serveis Socials, M. Carmen González 

(CiU). El nombre d’usuaris afectats és d’una quaran-
tena pel que fa als centres de dia de Montcada i ro-
dalies i d’una vintena que van a tallers ocupacionals. 
En el cas de persones grans que viuen soles i en con-
dicions precàries, Serveis Socials ha decidit traslladar-
les provisionalment a residències. També s’han pres 
mesures per acollir els sense sostre mentre continuïn 
les baixes temperatures. Els usuaris de teleassistència 
estan sent informats telefònicament perquè no surtin 
de casa i prenguin mesures de precaució i el servei 
d’ajuda a domicili també ha anul·lat puntualment les 
sortides d’acompanyament al carrer | PA

Garantir la seguretat dels usuaris, principal objectiu de Serveis Socials
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RÈCORD DE VISITES
El portal de notícies 
de Montcada Comunicació, 
laveu.cat, guanya lectors 

pàg. 16pàg. 17

DONA I IgUALTAT
L’OAD incrementa durant 
el 2011 les atencions a 
usuàries que busquen feina

Des del 30 de gener la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya (FA-
PAC) disposa de 120 dies hàbils 
per recollir les 50.000 signatures 
necessàries perquè arribi al Parla-
ment la Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) que impulsa aquest 
col·lectiu per reclamar la igualtat 
d’oportunitats en el sistema edu-
catiu català. 
La Federació d’Associacions de 
Mares i Pares de Montcada i Rei-
xac (FAMPA) participa activa-
ment en aquesta campanya que 
pretén fixar per llei que tots els 
alumnes de Catalunya disposin 
dels recursos públics necessaris 
per maximitzar el seu potencial 

i, per això, una de les principals 
reivindicacions és la recuperació 
de la sisena hora a primària. To-
tes les AMPA rebran en breu els 
fulls oficials on han de recollir les 
signatures d’adhesió. Hi pot par-
ticipar qualsevol persona major 
de 16 anys amb la condició que 
estigui empadronada a un mu-
nicipi de Catalunya. La FAPAC 

compta amb més de 200 perso-
nes repartides pel territori –7 de 
les quals  són de Montcada–, que 
s’han compromès a actuar com a 
fedataris del procés i ha estat acre-
ditades com a tals pel propi Parla-
ment. El president de la FAMPA, 
Pedro Fernández, n’és una d’elles. 
“Crec que recollirem un bon 
grapat de signatures ja que re-
cuperar la sisena hora és un ob-
jectiu compartit per la majoria 
de les famílies”, ha dit, tot afe-
gint que “ara el que cal és que 
les AMPA s’hi impliquin”.

Escola de pares. Amb dues xerra-
des –la primera per a docents, i la 
segona, per a famílies–, del mes-
tre i psicopedagog Daniel Gabar-
ró, va arrencar el dia 25 la segona 
edició de l’Escola de Mares i Pa-
res (Empa) que promou la FAM-
PA. En les seves intervencions, el 
ponent va exposar la seva teoria 
sobre les causes del fracàs escolar 
basant-se en un estudi sobre els 
resultats acadèmics a tot Espa-
nya des del 1977 i fins al 2004. 
Fruit d’aquesta recerca, Gabarró 
conclou que els motius d’aquest 
fenomen responen, en bona part, 
a la classe socioeconòmica dels 
alumnes i a la construcció psicolò-
gica de la persona sent el sexe un 
important fet diferencial. 
Respecte el factor socioeconòmic, 
Gabarró considera que l’escola ha 
de recuperar el paper que va tenir 

en la dècada dels 70 i 80 com a 
motor de canvi social. Quant al 
gènere, va afirmar que les esta-
dístiques demostren que el fracàs 
escolar és molt més elevat entre 
els nois que entre les noies i que 
els valors que imperen a l’escola 
com ara la responsabilitat, l’esforç 
i la pulcritud són clarament feme-
nins. “Molts nens són violents o 
no estudien perquè fer el con-
trari és de nenes i hem de fer 
que això canviï”, va concloure.
L’Empa continua el 7 de febrer 
amb un taller titulat ‘Expressa’t 
en família’ per a pares i mares 
d’alumnes de 3 a 6 anys a l’esco-
la Reixac (18h) i seguirà el dia 14 
(Biblioteca Elisenda, 18h) amb la 
xerrada ‘Alternatives al càstig’.

ILP PER L’EDUCACIÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

Les AMpA comencen a recollir signatures 
per recuperar la sisena hora a primària
La iniciativa legislativa popular que promou la FApAc vol garantir la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu català

Poden signar en suport 
de la ILP els majors de 
16 anys que estiguin 
empadronats a qualsevol 
municipi de Catalunya

Més de 200 representants d’AMPA han hagut d’anar al Parlament de Catalunya a signar un document que els acredita com a fedetaris del procés
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El president de l’AMPA del Sagrat Cor, Josep M. Torruella, i la directora de 
la comunitat terapèutica de Projecte Home, Jéssica Farías, van rebre el 25 
de gener de mans de l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC) –a la imatge– 
els premis Acció Educadora, convocats per l’Ajuntament en el marc del 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). L’entitat escolar ha rebut el reconeixe-
ment per un projecte de foment de la lectura i l’ong, per un programa de 
prevenció de les drogodependències per als alumnes de secundària | SD

> Lliurament dels reconeixements del pEC
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> El Sagrat Cor fa portes obertes el 4 de febrer
L’escola concertada Sagrat Cor farà el 4 de febrer una jornada, d’11 a 13h, per 
donar l’oportunitat a les famílies interessades de conèixer les instal·lacions i el 
programa educatiu del centre. El col·legi del carrer Major serà el primer que 
obri portes cara la preinscripció del curs 2012-2013. La Generalitat encara no 
ha avançat les dates del procés però ha apuntat que començarà a mitjan del 
mes de març | SD

> Nova edició del programa ‘Viu el parc’
L’entitat local Acer ha co-
mençat la campanya ‘Viu 
el parc’ perquè els esco-
lars del municipi coneguin 
el Parc de la Serralada de 
Marina, una iniciativa pro-
moguda per l’Àrea d’Espais 
Naturals de la Diputació 
de Barcelona i Fusic. La 
primera fase consisteix en 
l’explicació a les aules del 
projecte, adreçat als estu-
diants de cinquè de primària. En aquesta primera etapa, els infants coneixen 
el Parc i el joc ‘Mou-te per la Xarxa de Parcs Naturals’. La segona fase consistirà 
en una visita a l’espai natural –a la imatge, sortida de l’any passat. De Montca-
da i Reixac hi participen les escoles Elvira Cuyàs, Font Freda i El Turó | SD

L’AMPA de l’institut Montserrat 
Miró continua decidida a lluitar 
perquè les obres del nou centre 
comencin el més aviat possible. 
Descartada l’obra en el pressu-
post de la Generalitat del 2012, 
l’objectiu és aconseguir que el 
projecte sí estigui present als 
comptes de l’any vinent. I per co-

mençar a escalfar motors, el 12 de 
febrer, d’11 a 13.30h, s’han progra-
mat un seguit d’activitats al centre 
obertes a la població com tallers 
que farà l’esplai Sesa per a infants 
i joves, i exhibicions esportives i de 
ball amb la participació del grup 
local Diamond’s Crew, finalista al 
concurs televisiu ‘Tú sí que vales’. 
A més, durant la matinal es fa-

ran visites guiades a l’interior de 
l’equipament per mostrar les man-
cances i les deficiències que presen-
ta i que van motivar ara fa set anys 
la necessitat de construir un nou 
edifici, projecte que ha quedat ajor-
nat a causa de la crisi econòmica. 
La festa pretén ser l’inici d’un se-
guit de mobilitzacions que es faran 
al llarg de l’any. 

MONTSERRAT MIRÓ

L’AMpA del centre organitza el 12 de febrer una matinal d’activitats obertes a la població

Festa lúdica i reivindicativa per 
reclamar que es faci el nou institut
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En els darrers anys ha crescut substancialment el nombre d’alumnes fins al punt que aquest curs s’ha hagut d’instal·lar un mòdul provisional al pati

Pilar Abián | Redacció > Segones jornades sobre la Síndrome de Rett
L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett –que té la seva seu a Montcada 
i Reixac– i la Fundació Teknon organitzen el 18 de febrer les segones jornades 
dedicades a aquesta malaltia, que tenen per objectiu informar tot el ventall 
d’especialistes mèdics i assistencials sobre com fer una detecció precoç de la 
patologia. L’acte arrencarà a les 9h a la sala d’actes de la Fundació a Barcelona 
(Vilana, 12) i la inauguració anirà a càrrec del conseller de Salut de la Gene-
ralitat, Boi Ruiz. Les inscripcions són gratuïtes i per assistir-hi s’ha de reservar 
plaça trucant al telèfon 932 906 268 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça 
fundacion@teknon.es | SD

Dues veïnes de Montcada i Reixac, 
Dolors Fernández i Magda Salat, 
s’han inscrit a la cursa 2012 per 
optar al repte Trailwalker, una ini-
ciativa solidària de l’organització 
Intermón Oxfam per lluitar con-
tra la pobresa i que, en concret, 
pretén construir pous a Etiòpia. 
Les dues montcadenques i altres 
quatre integrants –Carles de la 
Cruz, Dina Cardona, Carme Sa-
las i Mariona Bosch– formen el 
grup ‘Va per tu’, un dels centenars 
de conjunts inscrits al desafiament 
i que per poder participar en 
l’esdeveniment necessiten acon-
seguir almenys 1.500 euros en 
donatius abans del 30 d’abril. Si 
obtenen els diners, quatre mem-
bres del grup entrarien en la sego-
na fase, que consisteix a recórrer 
a peu, el pròxim 5 de maig, 100 
quilòmetres en un màxim de 32 
hores, d’una ruta entre Sant Feliu 
de Guíxols i Olot.

Col·laboracions. “Hem començat a 
treballar per fer ressò d’aquest 

repte entre la població de 
Montcada, per obtenir dona-
tius i el suport d’entitats, i ja 
hem aconseguit la implicació en 
el nostre projecte de l’Abi i del 
centre excursionista El Cim”, ha 
explicat Fernández. L’acte central 
de la campanya de captació de 
donatius tindrà lloc el 2 de març, 
amb un sopar solidari a l’Abi que 
comptarà amb un espectacle mu-

sical a càrrec de Mariona Bosch, 
que també és integrant de ‘Va per 
tu’, al preu de 15 euros. 
El grup també ha posat a la ven-
da tiquets per a una sortida de 
cap de setmana per a dues per-
sones, el sorteig de la qual tindrà 
lloc el 10 de febrer. Per fer difusió 
de la seva activitat, el conjunt ha 
creat un blog a Internet, http://
vaperatu.blogspot.com. 

SOLIDARITAT

Dolors Fernández i Magda Salat comparteixen grup amb altres quatre voluntaris

Dues montcadenques volen participar 
al repte Trailwalker, d’Intermón
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El punt de trobada dels sis membres del grup és un restaurant del carrer Major de Montcada

Silvia Díaz | Redacció
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L’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD) de Montcada i Reixac –si-
tuada a la Casa de la Vila (Major, 
32)– va duplicar durant el 2011 
les consultes, passant de les 263 
del 2010 a 478 –301 les han for-
mulat noves usuàries– i un dels 
motius que explica aquest incre-
ment és la demanda de feina. Les 
usuàries han demanat informació 
sobre activitats relacionades amb 
el foment de l’ocupació, com el 
projecte municipal ‘Anem per fei-
na’ (un 19% de les consultes), que 
està rebent una gran acceptació, 
o els cursos d’informàtica (21% 
de les atencions), la nova edició 
dels quals arrenca el 7 de febrer. 
“L’Oficina s’està consolidant 
com un espai d’atenció integral 
a les dones i ara destaca el su-
port en la recerca de feina”, ha 
manifestat la regidoria de Dona i 
Igualtat, Judith Mojeda (PSC).
Durant el 2011, l’OAD també ha 
treballat per millorar i consolidar 
una atenció integral a les persones 
afectades per la violència de gè-

nere. Els casos registrats suposen 
l’11% de les 107 consultes que va 
rebre el servei jurídic, que també 
va atendre temes de separació i di-
vorci (35%) i de custòdia i pensió 
d’aliments (21%). 

Acord amb Creu Roja. Dona i 
Igualtat ha signat un conveni amb 
l’assemblea de Creu Roja de Cer-
danyola, Ripollet i Montcada per 
poder implementar el projecte 

‘Anem per feina’ a Can Sant Joan, 
així com el pla ‘Incorpora’, una ini-
ciativa adreçada a dones víctimes 
de violència masclista. 
Creu Roja també donarà suport 
al Servei d’Atenció a la Vícti-
ma, amb voluntariat que farà 
l’acompanyament i donarà suport  
a les dones víctimes d’aquesta xar-
xa. Dona i Igualtat s’encarregarà 
de formar les persones voluntàries 
que participin en aquest servei.

Silvia Díaz | Montcada

La demanda de feina fa créixer les 
consultes a l’OAD durant el 2011
El servei ha duplicat les atencions respecte l’any anterior, passant de 250 a gairebé 500

Dues dones fent la inscripció al curs d’informàtica que promou l’OAD i que arrenca el 7 de febrer
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L’Ajuntament de Montcada i Reixac 
ha aprovat el pla intern d’igualtat 
de gènere, un document que pre-
tén aconseguir un major grau 
d’equitat entre homes i dones a 
la corporació, a través d’una sèrie 
de propostes a desenvolupar fins 
al 2015. “El pla vol sensibilitzar 
el personal sobre la importància 
d’incorporar la perspectiva de 
gènere a la institució”, ha expres-
sat la regidora de Dona i Igualtat, 
Judith Mojeda (PSC). 
El document incorpora dades sobre 
els llocs de treballs i una anàlisi de 
l’organització a través d’entrevistes 
en profunditat amb els responsa-
bles dels departaments. Alguns 
dels paràmetres que s’han analit-
zat han estat la política d’igualtat 
d’oportunitats, la representació de 
les dones i la seva distribució per 
àrees o la retribució, entre d’altres. 

Conclusions. “Per la mateixa 
feina, homes i dones cobren el 
mateix, però si analitzem a fons, 
són les treballadores les que 

acostumen a faltar al treball 
per motius familiars i les baixes 
repercuteixen en la nòmina”, ha 
explicat Mojeda. Altres situacions 
que es donen a l’administració són 
la proliferació d’homes en departa-
ments tradicionalment masculins, 
com la Policia Local i la Brigada i, 
en canvi, en àrees de caire més so-
cial passa el cas contrari. També hi 
ha menor presència de dones que 
d’homes en càrrecs directius. Per 
tirar endavant el projecte es crearà 
una comissió específica.

Silvia Díaz | Redacció

El pla vol fomentar la igualtat a l’administració
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EQUITAT DE GÈNERE

L’Ajuntament elabora el 
seu propi pla d’igualtat
Una comissió específica treballarà per posar-lo en marxa

> Reflexió sobre la violència de gènere
La Xarxa veïnal solidària, amb el suport de la Regidoria de Dona i Igualtat,  
organitza el 10 de febrer la presentació del llibre ‘Los géneros de la violencia’, 
d’Olga Arisó i Rafael Mérida, en el marc d’un sopar que tindrà lloc al restau-
rant Sant Lluc (21h) i que comptarà amb la presència de l’autora, educadora 
social i especialista en polítiques de gènere. El preu del sopar és de 15 euros i 
per assistir-hi cal  reservar plaça contactant amb l’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD), situada a la Casa de la Vila, o bé trucant al telèfon 935 651 122 o en-
viant un mail a oficinadona@montcada.org | SD

> preparació del Dia Internacional de les Dones
El plenari del Consell Municipal de Dones es reunirà el 6 de febrer, a les 19h, 
a la Casa de la Vila. El tema central de l’ordre del dia és la preparació del 
programa d’actes de la pròxima commemoració a Montcada del Dia de la 
Dona, el 8 de març, que elaboraran conjuntament el consistori i les entitats 
de dones del municipi | SD

> Asdem fa una sortida a la Borsa de Barcelona
L’associació d’empresàries 
Asdem organitza una visita 
guiada a la Borsa de Barcelo-
na i un dinar en el restaurant 
de la instal·lació per al 21 de 
febrer. Les persones interes-
sades a participar-hi han de 
reservar plaça abans del dia 
15 contactant amb l’entitat a 
través del correu electrònic 
asdem@asdem.cat. El preu 
de l’activitat és de 15 euros 
per a les sòcies de l’entitat i de 18 euros per a la resta. El punt de trobada 
serà l’entrada de la Borsa (Passeig de Gràcia, 19), a les 11.45h. Asdem es va 
crear l’octubre del 2011 per fomentar la participació de les dones en el món 
empresarial. Al desembre passat, l’entitat va presentar el seu pla de formació 
per al 2012 (imatge) | SD
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El portal de notícies laveu.cat ha 
complert amb escreix durant el 
2011 les seves expectatives quant  
a les xifres d’internautes. El mitjà 
digital de Montcada Comunicació, 
que es va posar en marxa el març 
del 2008, ha batut el seu rècord 
de visites durant l’any passat amb 
prop de 110.000 usuaris únics, 
el que suposa un creixement del 
25% respecte el 2010. Pel que fa al 

nombre visites, el web ha arribat 
a la xifra de les 313.529 –125.000 
més que fa un any, sent de les 10 a 
les 13h la franja horària de màxi-
ma audiència. 
Els vídeos són el contingut més 
consultat, seguits dels esports i 
l’hemeroteca per descarregar el 
periòdic La Veu en pdf. Aques-
tes xifres representen gairebé un 
increment del 40%, “un fet que 
demostra clarament l’aposta 

dels lectors pels continguts di-
gitals de qualitat de Montca-
da Comunicació a Internet”, 
ha dit la gerent de departament, 
Pilar Abián. Una altra de les da-
des significatives del 2011 és la 
presència dels altres dos mitjans 
del departament municipal –La 
Veu i Montcada Ràdio– a la xar-
xa social Facebook, a través de la 
qual 427 seguidors reben a diari 
les notícies que es publiquen. 

COMUNICACIÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

‘laveu.cat’ bat el rècord de visites 
amb 110.000 usuaris únics el 2011
El seguiment dels continguts àudiovisuals es consolida amb un increment del 40%

El lipdub de Montcada, que es va enregistrar al novembre passat, ha estat el vídeo més visitat durant el 2011 a ‘laveu.cat’
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 17 de febrer

el clic

Fal·lera castellera

Fa 7 anys que la Colla Mitjana dels Geganters de Montcada fem ba-
llar els nostres gegants: en Guillem, l’Elisenda i en Sussa. La nostra 
passió és portar sobre les espatlles el patrimoni a toc de gralla i tabal. 
Quan els gegants surten de la Casa de la Vila sabem el que signifi-
ca... expectació, motiu de festa i celebració. Si realitzem una sortida 
a altres municipis ells són la carta de presentació i també la història 
de Montcada, ja que representen la llegenda del Castell. Res més 
gratificant per a algú que s’estima el seu poble que poder exportar-lo 
a altres indrets. Els gegants també formen part de la cultura i tradició 
del nostre país. I no ens oblidem dels músics, les gralles i els tabals 
que els acompanyen; tot junt formen una combinació indestriable. A 
les portes del 30 aniversari de les nostres figures volem fer una crida 
a tota la gent que vulgui formar part de la nostra colla ja sigui tocant 
algun instrument o portant els gegants. Ens trobareu al Casal de Jo-
ves Can Tauler  Colla Mitjana dels Geganters de Montcada

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Educació 
de qualitat
En resposta a les retallades 
aplicades a l’àmbit de l’ense-
nyament, la FAPAC (Federació 
de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya) ha considerat del tot 
necessari impulsar una Iniciati-
va Legislativa Popular (ILP) amb 
l’objectiu de garantir la igualtat 
d’oportunitats en el sistema edu-
catiu català. Això vol dir, entre 
d’altres qüestions, que no hi hagi 
discriminació d’horari entre els 
centres públics i concertats i que 
es recuperi la 6a hora a primà-
ria que es va implementar l’any 
2006 seguint els compromi-
sos fixats al Pacte Nacional per 
l’Educació i que s’ha eliminat en 
el present curs. Tot i que el go-
vern ha argumentat que s’ha eli-
minat perquè no és necessària, 
paradoxalment s’ha mantingut 
als centres considerats d’Atenció 
Educativa Preferent (CAEP), on 
hi ha més risc de fracàs escolar. 
Amb aquesta decisió, la pròpia 
administració reconeix que real-
ment la 6a hora té la seva raó 
de ser i dóna força a la teoria de 
la FAPAC quant a què tot plegat 
respon merament a una qüestió 
dels recursos econòmics que s’hi 
destinen.
Tot i que el Parlament va deba-
tre fa uns mesos una moció per 
equiparar l’horari entre l’escola 
pública i la concertada, aquesta 
finalment no va reeixir. És per 
això que la FAPAC no ha vist cap 
més opció que promoure una ILP 
que obligui a tractar novament 
les seves demandes a la cambra 
catalana. Per tal d’aconseguir-ho, 
necessita aplegar 50.000 signa-
tures arreu de Catalunya una xi-
fra que, a priori, l’entitat confia 
superar sense problemes. Ara 
es veurà si realment la societat 
respon a aquesta lluita per una 
educació de qualitat. 

Hace más de un año denuncié que el paso a nivel con barreras de la 
estación de Mas Rampinyo había quedado obsoleto y que, además, 
impide el aparcamiento en zona de minusválidos pero todo sigue 
igual. ¿Piensan hacer algo al respecto? Lucio Hierro Mas Rampinyo

Efectivament, aquest pas a nivell amb barreres que hi ha ubicat al car-
rer Aragó és un accés que, malgrat estar senyalitzat, comporta un perill 
per als conductors. El consistori vol suprimir aquest pas ja que des 
de l’abril de 2010 està obert el pas inferior per a vehicles sota la línia 
de Renfe Barcelona-Vic-Puigcerdà i que connecta el carrer Frederic 
Mompou de Mas Duran amb l’avinguda Catalunya de Mas Rampinyo. 
Per aquest motiu l’Ajuntament ja ha procedit al tall provisional d’aquest 
pas de vehicles. Estem a l’espera que l’Adif desmonti definitivament el 
pas a nivell | M. Carmen Porro, presidenta de l’Àrea Interna (PSC)

Taxa turística
La Generalitat ha anunciat la seva vo-
luntat d’implantar una taxa turística 
que gravarà, una vegada més, el sector 
hostaler. El govern argumenta que no 
hi ha prou diners per donar suport al 
sector turístic i, per això, cal imple-
mentar la taxa, donant a entendre que 
serem els propis hostalers els que ens 
haurem de pagar la nostra pròpia pro-
moció. Com ho pensen fer? Doncs afe-
gint a la despesa diària de cada visitant 
el nou impost. 
El govern català ha desoït les veus del 
sector i sembla entestat en tirar en-
davant la taxa turística. Ho fa sense 
negociar, amb la pràctica totalitat del 
sector en contra d’un nou gravamen 
que marcarà les diferències respecte 
la resta de destinacions turístiques de 
l’Estat. Els preus són prou ajustats a 
la nostra indústria hostalera com per-
què ara calgui afegir la nova taxa. Ho 
hem dit moltes vegades i ben alt: som 
un dels sectors productius capdavan-
ters de l’economia nacional i estatal. 
Suportem una gran pressió impositiva. 
Diverses administracions ens collen 
amb els seus impostos i, per si no 
n’hi havia prou, ara és el govern català 
qui vol munyir encara més la vaca de 
l’hostaleria. No se n’adonen que poden 
acabar ofegant una de les locomotores 
econòmiques del país? Tota mesura 
pensada per potenciar les marques 
turístiques de casa nostra són bones, 
però parlades i negociades amb el 
conjunt d’interlocutors que represen-
tem l’hostaleria. Suports parcials, no 
consensuats, aboquen al fracàs i al 
descontentament. I aquest escenari 
no interessa gens ni mica al nostre 
país en el context actual. Faig una 
crida al govern català perquè recapa-
citi i reconsideri la seva decisió. Fins 
ara hi ha hagut una bona entesa amb 
l’executiu actual, recollint moltes pro-
postes que li hem fet arribar. Ara tot 
trontolla per una obstinació d’aplicar 

la taxa no entesa per moltes patronals 
hostaleres. Encara hi som a temps per 
parlar i negociar trencant amb l’actual 
dinàmica que aboca l’hostaleria nacio-
nal a una situació d’ofec que no ens ho 
podem permetre de cap manera.

Enric Gené
Federació Intercomarcal d’Hostaleria 

Aclariment
En referència a la carta publicada en 
el número anterior per Javier Berme-
jo sobre una suposada multa injusta 
a la zona blava del centre volem fer 
constar el següent. La sanció que 
es va imposar és totalment correcta 
i respon al fet que l’usuari va apar-
car al carrer Jaume I sense pagar 
el tíquet corresponent. Sense ado-
nar-se que havia estat sancionat, el 
conductor va desplaçar el vehicle al 
carrer  Generalitat  on sí va pagar el 
tíquet, però sent aliè al fet que havia 
estat multat prèviament. Això explica 
que, en el relat que va fer el veí en la 
seva carta, les hores d’expedició de 
la multa no coincideixin. 
Quan el vam trucar per aclarir la 
qüestió, ell mateix es va adonar que 
l’error havia estat seu i que la sanció 
era del tot correcta. Lamentem que, 
tot i així, la carta hagi sortit publicada 
ja que dóna una imatge esbiaxada de 
la tasca que desenvolupa la vigilant 
afectada que, com s’ha demostrat, va 
fer correctament la seva feina.

Antonio Franco
Cap de la Policia Local 

¡Vaya manera de ahorrar!
Vaya manera de ahorrar tiene este 
Ayuntamiento. Entre algunas de las 
medidas, ha decidido privar de internet 
al  Casal de Gent Gran de la Casa de 
la Mina, cortar la linea telefónica des-
de el 18 de diciembre y reducir ayuda 
en la gestión administrativa del Casal. 
La subvención anual va con un año de 
atraso (aún no hemos cobrado la del 

2011) ¡y nosotros seguimos haciendo 
actividades! ¿Pagarán con intereses? 
Para ahorrar hay que anular lo super-
fluo lo que que tenga la mínima reper-
cusión en los abuelos y abuelas. Por 
ejemplo: sugerimos anular esos suel-
dos  desorbitados, algún puesto que no 
hace falta, porque si no viene la perso-
na sigue funcio nando el departamento 
igual de bien. Si funciona ese sistema 
de ahorro, se lo proponemos al gobier-
no central y hasta quedaremos bien.

José Mª Rubio
Junta del Casal Casa de la Mina

Calle Alzina
Desde que hicieron la calle Alzina en 
Terra Nostra han aparecido una serie 
de problemas uno de los cuales ya 
salió publicado en el anterior núme-
ro. Ahora bien, yo voy a explicar otro 
todavía pendiente de solución. Cuan-
do hicieron la calle Alzina, por error, 
confusión o mero hecho, se tapó la ar-
queta de aguas residuales del edificio 
donde vivo. Después de presentar las 
instancias pertinentes acompañadas 
de fotografías en la cuales se veía cla-
ramente la arqueta y de hacer varias 
llamadas, la empresa encargada de 
las obras abrió la calle con la perti-
nente tapa. El problema es que nu-
estras aguas residuales no salían para 
la calle, retrocedían hacia atrás, con 
los pertinentes problemas que con-
lleva... No tragaban bien los baños, 
malos olores, en fin, “insorportable”.
Nos vimos obligados a llamar a una 
cuba, pagada de nuestro bolsillo ¡cla-
ro! Pues bien, la limpiaron y lo que 
sacaron fue restos de runa, según 
figura en la factura. Pero ¿cuál es el 
problema? Pues que el Ayuntamiento 
necesita un informe exhaustivo de la 
empresa encargada de la cuba para 
determinar si es runa nueva o antigua. 
Y yo me pregunto, ¿de donde ha veni-
do este runa, si no es de la obra de la 
calle? Dicha factura es de 218 euros, 

no es una millonada pero al parecer un 
forense tiene que determinar cuantos 
años tiene la runa y, a partir de ahí,.. 
cobraremos o no. 
Si alguien tiene una explicación más 
lógica de donde ha podido salir la 
runa, que nos lo diga, nosotros la 
única que encontramos es que per-
tenece a las obras. ¡Otro problema 
más en la dichosa calle!

Elsa Perelló
Terra Nostra

Lo que cuesta morir
Unos se quedan las penas y otros se 
llevan las pelas... Te aconsejo que no 
te mueras si no tienes un seguro de 
decesos o unos 5.000 euros, como 
mínimo. Por algún motivo que no me 
contaron, en casa no tenían ningún 
seguro contratado de decesos aunque, 
por suerte, sí que habían pensado en 
ahorrar para la ocasión. 
Llegado este fatídico  momento y al 
empezar a hacer los trámites, me en-
cuentro con la desagradable sorpresa 
de que enterrar  a una persona cuesta 
una pasta y sinó sigan leyendo: caja 
(calidad media): 2.310 euros; certifi-
cados varios: 24; tanatoestética: 110; 
personal, sudario, vestición: 477; fur-
gón recogida: 75; furgón a localidad: 
130; gestión legal: 184; tramitación: 
166; coche recepción: 214; impresos 
varios: 34; sala velatorio: 239; corona 
de flores naturales.: 271; recordatori-
os (100): 46; ceremonial: 16; inhu-
mación: 99; acondicionamiento del 
nicho: 32; inscripción en mármol: 
117; movimientos decorativos: 30; 
gestión documentación: 145; de-
rechos cementerio: 48. Total (sin 
IVA), 4.767 euros. Y, si no tienes 
nicho, otra pasta. ¿Lo que he pagado 
vale en realidad esto? Morirse vale la 
pena para algunos... R.I.P. (Reflexio-
nar y pagar).

T. M.
Montcada



191a quinzena | Febrer 2012

portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

El nostre projecte polític es basa en uns pilars fonamentals, per 
això la nostra demanda, amb el suport dels parlamentaris socia-
listes, neix de la necessitat d’obtenir pel nostre municipi tots els 
serveis compromesos – Institut Montserrat Mirò, Residència Les 
Vinyes, Hospital Ernest Lluch, la construcció del nou CAP a Lluís 
Companys, les mesures de correcció acústica a la C-17 al seu 
pas per la Plaça Espanya i la connexió entre la B-30 i la carretera 
de la Roca– i fer rectificar les decisions preses per part de la 
Generalitat. La darrera notícia ha estat la paralització de les inver-
sions als Plans de Barris, que ens afecta a Can Sant Joan.
En totes les reunions mantingudes amb els més alts represen-
tants del Govern de la Generalitat reclamem l’execució dels 
compromisos assolits amb el nostre Ajuntament. Hem dema-
nat la publicació del deute que la Generalitat té amb el nostre 
Ajuntament, hem reclamat els pagaments relacionats amb les 
places d’escola bressol i hem presentat les corresponents es-
menes als pressupostos per tal que es puguin endegar o re-
prendre en el cas del Montserrat Miró, de forma immediata. Ho 
reclamem perquè la seva paralització no és el camí que ens ha 
d’ajudar a sortir d’aquesta crisi. No es pot dir que no es fan les 
actuacions perquè no hi ha recursos, el que no hi ha és voluntat 
política. El que s’ha de fer és buscar les fórmules de finança-
ment adequades per dur-los a terme, endegant un procés que, 
a més, donaria feina a professionals del nostre país que estan 
passant per una situació molt difícil.
Reclamem i treballem perquè les necessitats de Montcada i 
Reixac i el benestar de la nostra ciutadania són l’objectiu priori-
tari i perquè ens mereixem uns serveis sanitaris, socials i edu-
catius de qualitat.

M. Carmen Porro, 
portaveu del PSC

Joan Maresma, portaveu de CiU

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

Carmen Romero, portaveu de C’s Marta Aguilar, portaveu d’ERC

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als portaveus municipals, cada grup 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 confron-
tació 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. 

Reclamant compromisos

En vista de la llarga crisi econòmica a Catalunya i més con-
cretament a Montcada i Reixac, on encara es mostren amb 
més cruesa les seves conseqüències, cal reaccionar amb ur-
gència.
És cert que després de fer el diagnòstic, les primeres mesures 
adoptades pels governs han anat en la línia de retallar des-
pesa amb l’objectiu de reduir el dèficit. El problema ve quan 
després de diversos exercicis rebaixant els pressupostos el 
creixement econòmic no és l’esperat. Precisament per aquest 
motiu, cada vegada hi ha més experts i dirigents d’institucions 
econòmiques que prediquen una altra estratègia. Cal buscar 
un equilibri entre els ajustaments –que segur que en alguns 
casos és necessari i obligatori- i l’estímul econòmic amb l’ob-
jectiu de créixer.
Perquè la veritat és que les conseqüències són evidents. A 
Montcada i Reixac l’atur fa estralls; ja hi ha 3.400 persones 
sense feina de les 775.400 que hi ha a tota Catalunya. No-
més retallant despesa pública no es quadren els números. Cal 
compaginar aquests ajustaments amb mesures per estimular 
l’economia i evitar un enquistament de la recessió. Cal reduir 
la despesa corrent però cal augmentar les inversions. 
Cal ser rigorosos i dir la veritat perquè reduir enguany el dèficit 
de l’Estat fins al 4,4% serà molt difícil, per tant val més fer bé 
les coses ni que es necessiti un període més llarg de temps 
per aconseguir l’equilibri. La civilització de l’era industrial està 
acabant el seu recorregut històric. Cal reaccionar amb urgèn-
cia.

Reduir el dèficit no serà suficient
Estem en temps d’aprovació dels pressupostos, municipal, 
autonòmic i estatal, és moment d’exigir el compliment dels 
compromisos i les promeses fetes per a Montcada i això vol dir 
que ens hem d’assegurar que els pressupostos incorporen els 
serveis i els projectes que el municipi necessita i espera.
Vivim uns moments difícils per a molts dels nostres veïns i veï-
nes, que necessiten ajuda i que aspiren a superar la situació 
actual de crisi i retallades. El pressupost municipal hauria de 
garantir la millor atenció social possible, hauria de facilitar la 
participació, hauria de millorar la mobilitat a tot el municipi i 
les condicions mediambientals, hauria de col·laborar amb la 
creació d’ocupació, etc. 
A més, hem d’exigir que al pressupost de la Generalitat hi 
siguin els projectes compromesos de l’INS Montserrat Miró, 
la residència per la gent gran “Les Vinyes”, l’Hospital Ernest 
Lluch, el nou Ambulatori, l’apantallament acústic de la C-17, el 
corredor ecològic que connecti el Turó amb la Serra de Collse-
rola, la connexió entre l’autopista A-7 i la carretera de la Roca, 
el pagament del deute que la Generalitat té amb l’Ajuntament 
de Montcada, etc.
També hem d’exigir que el pressupost de l’Estat inclogui la 
partida pressupostària que faci possible l’inici del soterrament 
de la línia de Portbou, estem en un moment clau del projecte 
i cal l’empenta de tots i totes per aconseguir-ho. La ciutadania 
de Montcada no necessita més paraules, necessita fets.

Temps de pressupostos i esperances

El nuevo gobierno de España tiene una enorme responsabi-
lidad: sacar al país de la crisis y generar puestos de trabajo 
para crear riqueza. La situación heredada es dramática: défi-
cit, deudas, paro, hipotecas... El Partido Popular tenemos muy 
claro lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y nos presen-
tamos a las elecciones con un programa que vamos a cumplir 
y que incluía, entre otras inversiones, el soterramiento de las 
vías de la línea de Portbou a su paso por nuestra ciudad. Los 
últimos años han sido perdidos y, lo que es peor, llenos de pro-
mesas y mentiras de los socialistas, los de aquí y los de allí. Por 
eso, tenemos el país como lo han dejado, trinchado y arruinado. 
Los recursos de los que dispone el gobierno del PP son escasos 
y todos debemos hacer un esfuerzo de austeridad y de conten-
ción del gasto público. El nuevo Ministerio de Fomento es muy 
consciente y sensible con las necesidades que tenemos los ciu-
dadanos de Montcada porque así se lo hemos trasladado desde 
el Partido Popular catalán. Pero seamos claros: sólo podremos 
soterrar las vías del tren de forma paralela a la recuperación de 
nuestra economía y logrando un saneamiento financiero que 
nos saque del actual estrangulamiento al que nos han condu-
cido los derroches socialistas. No será posible soterrar nada 
mientras no salgamos de la crisis porque no es serio pensar 
que podemos construir sobre la arena del déficit desbocado y 
de 5,3 millones de parados. Aunque no renunciamos a nada, 
hemos de ser conscientes de que el camino será largo y difícil 
pero contamos con un gobierno que, a diferencia del de Za-
patero, no tiene miedo a reconocer las dificultades y a decir la 
verdad aunque sea incómoda. Y para ello vamos a luchar de 
forma incesante: soterrar las vías del tren en esta ciudad.

Nuestra prioridad: soterrar las vías
En el poco tiempo que Ciutadans (C’s) lleva en el Ayuntamien-
to de Montcada i Reixac hemos podido comprobar que la nota 
que predomina entre el actual equipo de Gobierno de nuestra 
ciudad es una falta absoluta de transparencia y su nula ética 
moral con los ciudadanos. Los presupuestos presentados por 
PSC y CiU y que el sr. Maresma cataloga de dinámicos son 
una muestra más de esta forma de hacer política que tienen 
nuestros dirigentes. En el último pleno llegó a decir que la ex-
propiación no había que tomarla como algo malo, sino como 
una inversión de futuro. Esto dicho por el máximo responsable 
económico de nuestro Ayuntamiento nos causa pavor.
Desde Ciutadans (C’s) podemos afirmar sin lugar a dudas que 
este equipo de Gobierno lleva el consistorio a la quiebra, es 
imposible que podamos afrontar con garantías el futuro eco-
nómico con los presupuestos dinámicos presentados por CiU 
y PSC. A su vez, desde Ciutadans (C’s) denunciamos que es-
tos presupuestos incluyen unos severos recortes sociales y es 
que parece que en la actual crisis que estamos padeciendo y 
de la cual los socialistas han tenido mucho que ver, el actual 
equipo de Gobierno castiga a los más débiles, demostrando 
una vez más el gobierno antisocial que tenemos ahora mismo 
dirigiendo las riendas de nuestra ciudad. 
Es necesario que los ciudadanos conozcan la forma de actuar 
del actual equipo de Gobierno, sin transparencia y rectificando 
unos presupuestos que todavía no han entrado en vigor. Lo que 
el Sr. Maresma entiende por presupuestos dinámicos, desde 
Ciutadans (C’s) lo catalogamos como gobernar “a salto de mata” 
sin previsión alguna y, por supuesto, esta falta de previsión la 
pagamos todos los ciudadanos, y a un interés elevadísimo.

Las ‘inversiones’ del gobierno local 
Ho he dit moltes vegades: en política no hi ha res pitjor que poder 
dir… Jo tenia raó. Malauradament, aquests darrers anys Esquer-
ra s’ha anat avançant als esdeveniments econòmics de la nostra 
ciutat i la situació pinta molt negra. Crisi a banda, el gravíssim 
problema econòmic que patirà en breu el nostre Ajuntament l’ha 
provocat el govern municipal socialista i convergent, que ha fet 
ulls clucs a la realitat de la nostra ciutat, que ha dilapidat diners 
en lloc d’invertir-los en futur i que, en anys de vaques grasses, no 
ha fet front a les obligacions pendents ni les ha sabut gestionar a 
favor de Montcada i Reixac arribant a consensos amb els impli-
cats. I avui, això ens passarà factura. En aquests darrers 12 anys 
César, Maresma i, en menor mesura, Pérez —però també— s’han 
dedicat a vendre grandeses alhora que amagaven sota l’estora 
obligacions de demandes legítimes. S’han dedicat a anar donant 
llargues a sentències judicials sense preveure’n el desenllaç ni les 
conseqüències que aquestes podrien comportar. Estem parlant no 
només del cas Amador Vinyals —hi ha pendent en darrera instàn-
cia i davant la justícia un deute de 8 milions d’euros—; l’informe 
de l’interventor de l’Ajuntament sobre els expedients d’expropiació 
en curs parla de 14.653.098,65 euros que hauran de començar a 
contemplar-se ja en  el pressupost 2012 i posteriors. I m’aventuro 
a afirmar que sorgiran altres sol·licituds d’expropiació. ‘La Veu’ es 
fa ressò d’una notícia que diu: “El govern local (PSC i CiU) demana 
a l’oposició que no faci alarmisme amb el deute de l’Ajuntament”. 
I jo el que demanaria al govern del nostre municipi és que no ama-
gui una vegada més el cap sota l’ala i que es posi a treballar per 
minimitzar els efectes de la mala gestió portada a terme aquests 
darrers anys sobretot en temes urbanístics. Perquè si no és així, 
l’Ajuntament farà fallida abans de les properes eleccions.

No és qüestió de la crisi
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‘gente bien’
A càrrec de l’Aula de Teatre de Montcada
Organitza: La Unió

5 dE FEbRER, 18h
TEATRE dE LA unió

 16 dE FEbRER, 17.30h 
 EsTACió MonTCAdA-MAnREsA i CARRER MAJoR

4 l dissabte
Visita. A la Biblioteca de Catalunya. 
Hora: 10.45h. Lloc: c/Hospital (davant 
del Teatre Romea). Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Sessió. Nit de ball i taller de ronda cu-
bana. Hora: 22h. Lloc: La Unió. Orga-
nitza: Grup de balls de saló Invicto de 
La Unió.

5 l diumenge
Teatre. ‘Gente bien’, de l’Aula de Teatre 
de Montcada i Reixac. Hora: 18h. Lloc: 
Teatre de La Unió. Preu: 2 euros per als 
socis i 4 per a la resta.

6 l dilluns
Reunió. Del plenari del Consell de Do-
nes. Hora: 19h. Lloc: Sala Institucional 
de la Casa de la Vila. 

7 l dimarts
Taller. ‘Expressa’t en família. Recursos 
creatius per créixer amb els nostres fills’ 
a càrrec de Yolanda Moya. Hora: 18h. 
Lloc: Gimnàs de l’escola Reixac. Orga-
nitza: EMPA.

Reunió. Per crear la comissió de festa 
major de Mas Rampinyo. Hora: 19.30h. 
Lloc: La Unió.

Vetllada poètico-musical. ‘La veritable 
història de Pinotxo’, dins del cicle Coses 
que passen. Hora: 20h. Lloc: Kursaal. 
Organitza: AV de Can Sant Joan.

8 l dimecres
Taller. ‘Del mercat a la cassola’, amb Àn-
gels Puntas. Hora: 20h. Lloc: La Unió. 
Organitza: Grup de Dones de La Unió. 

10 l divendres
Hora del conte. ‘Qui viu aquí?’, a càrrec 
de Sandra Rossi (per a nens fins a 3 
anys). Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda de Montcada.  

Presentació. Del llibre ‘Los géneros de 
la violencia’, a càrrec dels autors, Olga 
Arisó i Rafael Mérida. Hora: 21h. Lloc: 
Restaurant Sant Lluc.

11 l dissabte
Visita. Del Museu Municipal a Can Sant 
Joan, amb tallers i jocs relacionats amb 
els orígens de Montcada. Hora: 11h. 
Lloc:Plaça del Bosc.

12 l diumenge
Festa. Reivindicativa per reclamar la 
cons trucció del nou institut Montserrat 
Miró. Hora: 11h. Lloc: Institut Montse-
rrat Miró. Organitza: AMPA.

Espectacle. ‘Actea canta jazz’, de la 
coral Actea. Hora: 12h. Lloc: Teatre de 
La Unió. Organitza: La Unió. Preu: 10 
euros.

Teatre familiar. ‘La nina del cap pelat’, 
d’Engruna Teatre. Hora: 12h. Lloc: Kur-
saal. Preu: 4 euros.

Carnaval. Visita dels emissaris del Rei 
Carnestoltes. Hora: 13h. Lloc: Kursaal.

14 l dimarts
Xerrada. ‘Alternatives al càstig’, a càrrec 
de Júlia Mateo i Esther Van Zoen. Desti-
nataris: Pares i mares d’alumnes de 6 a 
12 anys. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli-
senda de Montcada. Organitza: EMPA.

16 l dijous
Carnaval. Arribada del Rei Carnestoltes 
i el seu sèquit (cercavila, pregó i guerra 
de confetti). Hora: 17.30h. Lloc: Estació 
de tren de Montcada-Manresa.

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 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26

3 4 5

10 11 127 8 96

13

Duran J.Vila J.Vila

rivas Duran Duranrecasens V.Nieto J.relatguix

J.relatguix recasens V.Nietopardo

15 1716
rivas rivas

18 19

febrer

pregó de Carnaval
Arribada del Rei Carnestoltes i el seu sèquit 
Organitza: Regidoria de Cultura i Patrimoni

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

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

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

Exposició
Maquetes
d’Emiliano garcía

Fins al 25 de febrer

Exposició

LA pLENITUD
De Joan capella
Fins a l’11 de març

sala 
principal

TEATRE 
la NiNa DEl cap pElat
Engruna teatre
12 de febrer, 12h
Sala Joan Dalmau

EXPOSICIÓ
‘la intimitat de Joan capella’
Fins al 10 de febrer
Sala Sebastià Heredia

(No hi ha servei de guàrdia a partir de les 0h. Vegeu anunci pàgina 14)

14
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pàg. 23

NOVETATS A LA UNIó
L’entitat programa quatre espectacles 
de música i dansa d’aquí al maig

pàg. 22

S’ApROpA EL CARNAVAL
El Rei Carnestoltes inaugura la festa 
el 16 de febrer al carrer Major 

CONSERVACIÓ

Cultura i patrimoni crearà una oficina 
que vetllarà pels edificis històrics
“Mai hagués pensat que 
una de les meves primeres 
decisions  importants com a re-
gidor fos enderrocar un edifici 
històric de Montcada”, va dir 
el responsable del departament 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), després de conèi-
xer l’informe de Serveis Terri-
torials que diagnostica l’avançat 
estat de deteriorament d’aquesta 
masia d’origen medieval ubicada 
a Terra Nostra (veure Retrovisor 
a la pàgina 24). Moly, arqueòleg 
de formació i un dels promotors 
de la Plataforma en Defensa del 
Patrimoni, creada al 2009, va 
ser precisament qui va afegir la 
paraula patrimoni al nom de la 
Regidoria de Cultura quan va 
assumir el càrrec, per donar més 
pes a aquest àmbit. 

Oficina del Patrimoni. L’anunci de 
l’enderrocament de Can Sants ar-
riba poques setmanes abans que 
la Regidoria presenti l’Oficina 
del Patrimoni, una secció especí-
fica del departament que, segons 
Moly, “treballarà per frenar 
la degradació d’alguns edificis 
com la Torre Na Joa na  o d’al-
tres, on encara hi som a temps”. 
Un altre objectiu del nou servei 
serà enllestir el catàleg d’edificis a 
protegir, pendent d’aprovació des 
del 2003 per qüestions tècniques. 
L’edil reconeix que la nova ofici-
na no disposarà del pressupost 

necessari per assumir totes les 
intervencions  que caldria: “Hau-
rem de buscar fórmules imagi-
natives per actuar i evitar que 
es perdi més patrimoni”. Per 
deixar constància històrica de la 
masia de Can Sants, abans d’en-
derrocar-la, es durà a terme un 
estudi de paraments que permeti 
reproduir-la en tres dimensions. 
A més, l’enderroc es farà per fa-
ses amb l’objectiu que un arqueò-
leg documenti les diferents etapes 
cronològiques. 

Laura Grau | Montcada

L’enderrocament de la masia de can Sants per falta de conservació reobre el debat sobre el patrimoni

Aquest és l’aspecte que presenta la masia de Can Sants, a Terra Nostra, des que es van registrar els últims despreniments de les façanes
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El Museu visita 
Can Sant Joan 
per divulgar la 
seva tasca
El Museu Municipal, ubicat a 
la planta baixa de la Casa de la 
Vila,  visitarà Can Sant Joan l’11 
de febrer en el marc del progra-
ma que va posar en marxa el 
passat octubre amb el lema ‘El 
Museu visita el barri!’ per do-
nar a conèixer la seva tasca als 
diferents barris de Montcada i 
Reixac. Amb el lema ‘Vine i viat-
ja  als orígens de Montcada’, la 
plaça del Bosc serà l’escenari de 
diversos jocs i tallers per al públic 
infantil relacionats amb l’Edat 
Mitjana i també amb els mèto-
des de recerca arqueològica que 
es fan servir a jaciments com el 
de Les Maleses. Les activitats co-
mençaran a les 11h i s’allargaran 
fins a les 14h. També es podrà 
visitar l’exposició itinerant sobre 
el patrimoni elaborada conjunta-
ment entre el Museu i la Funda-
ció Cultural. La mostra eroman-
drà al Kursaal del 14 de febrer al 
2 de març | Lg

Un dels tallers del Museu és d’arqueologia

  Moly: ‘Amb Can Sants, hem fet tard’
El regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), va reconèixer 
al Ple de gener, celebrat el dia 
26, que la masia de Can Sants, 
ha de ser enderrocada perquè 
“des de l’inici de la democrà-
cia ningú no s’ha preocupat pel 
patrimoni i ara l’edifici es troba 
amb un 70% de l’estructura 
en runes, el que fa inviable la 
seva recuperació, que per a les 
arques municipals suposaria 

una inversió que no podem as-
sumir”. D’aquesta manera, Moly 
va respondre la pregunta de la 
portaveu d’ERC, Marta Aguilar, 
qui va demanar els motius pels 
quals s’ha decidit enderrocar 
Can Sants, a la vegada que va 
mostrar la seva inquietud pel 
futur de la Torre Na Joana, al 
polígon de la Ferreria. Aguilar va 
recordar al regidor que CiU por-
ta 13 anys al govern | SD
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BIBLIOTEQUES

Un cop al mes les biblioteques 
de Montcada –l’Elisenda i la 
de Can Sant Joan– brinden als 
seus usuaris la possibilitat de 
participar en un club de lec-
tura, un espai de trobada per 
compartir les seves experiències  
com a lectors. Des del centre i, 
a partir dels suggeriments dels 
participants, es proposa un tí-
tol  i es convoca una reunió 
posterior  per comentar-lo. Prè-
viament els participants reben 
una fitxa sobre els autors i els 
llibres programats perquè pu-
guin aprofundir en el coneixe-
ment de les obres. La tertúlia 
la condueix  una moderadora 
que, en el cas de l’Elisenda, és 
l’especialista en literatura, Ele-
na Ma teos, i en el cas de Can 
Sant Joan, és la pròpia respon-
sable de l’equipament, Marta 
García. “El pro pòsit no és fer 
una anàlisi exhaustiva de la 
lectura, sinó afavorir l’inter-
canvi de punts de vista”, re-
marca García. Actualment ‘El 

racó de lectura’ de Can Sant 
Joan –nom d’aquest club– és el 
que té més seguidors, amb una 
mitjana de 15 persones. L’altre 
en té una desena. En ambdós 
grups la presència de dones és 
majoritària, tot i que el perfil 
d’edat i interessos és molt di-

vers. Mercedes Hurtado, de 
54 anys i mestressa de casa, ha 
trobat en ‘El racó de lectura’ un 
espai per aprendre i, sobretot, 
“abordar llibres de gèneres 
que jo mai hagués triat  i que 
després m’han agradat”. Su-
sana Arenas i Rosa Riera, una 

mica més joves, són lectores 
voraces –“agafen llibres a car-
retades”, diu una companya– i 
assisteixen a les trobades dels 
dos clubs. “És molt enriqui-
dor compartir les idees que 
ha extret cadascú d’una ma-
teixa lectura”, explica Riera. 
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Laura Grau | Can Sant Joan

El Racó de lectura de Can Sant Joan té una mitjana de 15 participants i es reuneix un cop al mes a la biblioteca. No hi falta mai un bon berenar

CARNAVAL 2012

Nova edició del concurs d’aparadors
El Rei carnestoltes i la seva cort faran el pregó i la cercavila el 16 de febrer pel carrer Major

Les regidories de Comerç i Tu-
risme i de Cultura i Patrimoni 
han convocat la segona edició 
del concurs d’aparadors de Car-
naval. Les inscripcions es poden 
tramitar fins al 10 de febrer a 
qualsevol dels dos departaments 
organitzadors. “Esperem que 
la iniciativa superi la vintena 
d’inscrits de l’any passat”, ha 

manifestat el regidor de Comerç 
i Turisme, Joan Maresma (CiU). 
Els comerços hauran de guarnir 
el seu aparador amb motius 
referents al Carnaval. El jurat 
valorarà l’originalitat i l’adequa-
ció a la temàtica, així com les 
disfresses o complements que 
portin els dependents. El jurat 
efectuarà la visita als inscrits el 
dia 10 de febrer dins l’horari co-

mercial. Es lliurarà un premi al 
millor aparador, que consistirà 
en una estada de cap de setmana 
per a dues persones en un ho-
tel. El programa festiu arrenca 
el 16 de febrer amb el pregó del 
Rei Carnestoltes pel carrer Ma-
jor. Prèviament, el 12 de febrer, 
membres de la Cort visitaran el 
Kursaal per preparar la rebuda 
del Rei del Carnaval (13h).

Laura Grau | Redacció

La merceria Sisquet, de Can Sant Joan, va guanyar la primera edició del concurs d’aparadors 

S’obre el termini 
per al concurs 
‘guanya’t 
un punt’
Laura Grau | Redacció

Els clubs de lectura es consoliden 
com un espai d’intercanvi d’opinions
Tant l’Elisenda de Montcada com la de can Sant Joan promouen trobades mensuals per parlar sobre llibres
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La Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni convoca el XXI Premi 
‘Guanya’t un punt’ per escollir 
els punts de llibres commemo-
ratius de la diada de Sant Jordi.
Els participants han d’haver nas-
cut entre els anys 1996 i 2008 i 
s’agruparan en cinc categories 
d’edat, per a cadascuna de les 
quals s’escolliran dos punts 
guanyadors. Els premis consisti-
ran en llibres i lots de material de 
pintura. El format ha de ser de 
21 x 5,5 cm sobre cartolina sense 
plastificar i amb un nombre de 
tintes il·limitat. 

Exposició. Cada participant no-
més pot presentar un punt de 
llibre, ja sigui en la participa-
ció individual o de les escoles. 
Els treballs s’han de lliurar a 
l’Auditori Municipal i a la Casa 
de la Vila fins al 23 de febrer 
en l’horari habitual dels equipa-
ments. Totes les obres presenta-
des s’exposaran a la Casa de la 
Vila del 19 d’abril al 5 de maig. 
El veredicte i el lliurament de 
premis tindrà lloc en el marc del 
programa d’actes de Sant Jordi.
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NOVA INICIATIVA

La Unió entra a formar part de la Xarxa 
d’arts escèniques amateurs de Catalunya 

Des del febrer i fins al maig, La 
Unió de Mas Rampinyo serà 
l’escenari de quatre espectacles 
de la Xarxa d’arts escèniques 
amateurs de Catalunya. Co-
neguda com Espai A, es tracta 
d’una nova iniciativa fruit d’un 
acord entre el Centre de Promo-
ció de Cultura Tradicional i Po-
pular Catalana del Departament 
de Cultura de la Generalitat, la 
Federació d’Ateneus –de la qual 
forma part La Unió–, el Movi-
ment Coral Català, la Federació 
de grups amateurs de teatre, la 
Federació Catalana de Societats 
Musicals i l’Agrupament d’Es-
barts Dansaires. 

Filosofia. L’objectiu de l’Espai A 
és crear una programació esta-
ble i posar a l’abast dels diferents 
ateneus, produccions  de qua-
litat dins els àmbits del teatre, 
coral, esbart i dansa. La Unió 
és un dels 16 ateneus catalans 

seleccionats per formar part de 
la xarxa. Un dels avantatges és 
que els muntatges no suposen 
cap cost econòmic per a l’en-
titat, que només haurà de col-
laborar en la difusió dels actes. 
“Quan ens ho van oferir, ho 
vam trobar molt interessant 
i, afortunadament, la nostra 
sala reuneix els requisits per 
poder-hi optar tal com ens 
van confirmar després d’una 
visita tècnica”, ha manifestat 
el president de La Unió, Jordi 
Escrigas. 
La recaptació de les entrades, 
al preu de 10 euros igual per a 
tothom, es lliurarà als organit-
zadors. Si el taquillatge supera 
el 40% de l’aforament de la 
sala,  la diferència es repartirà 
a parts iguals entre el grup que 
actuï, l’entitat i els promotors.
La programació arrencarà el 12 
de febrer amb l’espectacle ‘Ac-
tea canta jazz’ (veure requadre). 
El 10 de març l’Agrupació Mu-

sical de Cerdanyola interpreta-
rà el concert ‘Rhapsody in blue’ 
(20h); el 29 d’abril i en el marc 
dels actes de la festa major de 
Mas Rampinyo– actuarà  l’Es-
bart Ciutat Comtal amb l’es-
pectacle ‘Síntesi’ (19h) i el 12 de 
maig la Sala Cabanyes de Mata-
ró representarà l’obra de teatre 
‘Mikado’ (20h).

Comissió de festes. La Unió fa 
una crida a les persones i entitats 
que vulguin formar part de la 
comissió de festa major. “Com 
més aportacions tinguem, mi-
llor sortirà la festa, una festa 
que és del barri i no només de 
La Unió, com pensen alguns 
errò nia ment”. La primera reu-
nió tindrà lloc el 7 de febrer a 
les 19.30h. Aquest mes l’entitat 
també ha programat una nit de 
ball (4, a les 22h),  l’espectacle 
‘Gente bien’ de l’Aula de Teatre 
(5, a les 18h) i un monogràfic de 
cuina (dia 8, a les 20h).
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Des de febrer fins al maig el teatre de l’entitat acollirà sense cap cost quatre produccions de cant coral, dansa, música i esbart 

Laura Grau | Redacció

‘Actea canta jazz’ –la primera 
proposta de la xarxa Espai A a La 
Unió, el 12 de febrer (12h)– és un 
espectacle on confluei xen la músi-
ca, la veu i la coreografia. El recital 
fa un recorregut pels diversos gè-
neres i ritmes dels que es nodreix 
el jazz, com el blues, el gospel, 
la bossanova, el swing o el pop. 
Actea és un cor femení format 

per una vintena de cantants que 
ha actuat a nombrosos auditoris 
catalans, com el Gran Teatre del 
Liceu, i ha participat en diversos 
festivals i cicles de concerts dintre 
i fora de Catalunya. Dirigit per 
Carles-Josep Comalada, el grup 
ha guanyat en dues ocasions els 
Festival Internacional de Música 
Cantonigrós | Lg

> La Coral femenina Actea obre el programa
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Fins al 25 de febrer es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
de maquetes del montcadenc 
Emiliano García (Gorafe, Gra-
nada, 1943), un forner jubilat, 
veí del carrer Colon, que dedi-
ca el seu temps lliure a aquesta 
afició. La mostra està formada 
per una quinzena d’obres, entre 
les quals destaquen les repro-
duccions d’un vaixell de vapor 
del segle XIX, la Torre de l’Or 
de Sevilla, la goleta Santa Maria 
de Colon i el Castell d’Almansa. 
“Estic molt content d’exposar 
en aquest espai algunes de les 
maquetes que faig a casa per 
entretenir-me”, va manifes tar  
el seu autor, envoltat de fami-
liars i amics durant l’acte d’in-
auguració, fet el 31 de gener. 
García, que va començar a fer 
maquetes als anys noranta, va 

explicar el secret d’aquesta mo-
dalitat de construcció de minia-
tures: “Paciència, moltes hores 
i traça”. El regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
va destacar la importància que 
la gent gran faci activitats ma-

nuals per “mantenir-se activa 
física i mentalment”. Per la 
seva banda, l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va felicitar 
García per la qualitat de les 
obres, “un exemple de precio-
sisme i habilitat”. 

Laura Grau | Montcada

Emiliano garcía mostra el resultat 
de la seva afició al maquetisme
L’exposició està formada per una quinzena de reproduccions d’edificis i vaixells
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Emiliano García, durant la inauguració, acompanyat de l’alcaldessa i el regidor de Cultura

CASA DE LA VILA

El grup Engruna Teatre porta al Kursaal  
el 12 de febrer (12h) l’espectacle ‘La 
nina del cap pelat’, que tracta sobre la 
diferència des d’un punt de vista positiu i 
com a element de superació personal. El 
muntatge interrelaciona titelles, música i 
teatre per fer reflexionar el públic sobre 
valors com la tolerància i l’acceptació de 
les diferències. L’obra, recomanada per 
a infants a partir de 3 anys d’edat, es 
va estrenar al festival Temporada Alta de 
Girona el passat desembre | Lg

> Titelles al Kursaal
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Amb més de 60 anys d’història 
i una llarga llista d’audicions 
a tot Catalunya, l’Orquestra 
Simfònica Estela està en perill 
de desaparició. El president 
de l’entitat, Joan Vicenç Brau 
–que viu a Carretera Vella des 
de fa 11 anys– està movent cel 
i terra perquè això no passi. 
Fins i tot, el 2 de gener va par-
ticipar en el popular concurs 
de televisió ‘Atrapa un millón’, 
del canal Antena 3, per recap-
tar diners per la causa. Amb 
la cantant Angy com a parella, 
Brau va aconseguir 15.000 eu-
ros, quantitat que després de 
passar per Hisenda, ha quedat 
reduïda a poc més de la meitat. 
No és gaire per començar, però 
aquest violoncel·lista en atur 
no es rendeix. “Hem hagut de 
prescindir del nom de simfò-
nica, ja que sense un mínim 
de 24 músics no podem tocar 
cap peça d’aquest repertori i, 
de fet, ara ens diem grup de 
càmara”, ha explicat. 

Trajectòria. En els bons temps 
l’Estela havia arribat a tenir 
fins a una quarantena de mú-
sics i havia actuat  sota la batu-
ta de mestres tan prestigiosos 
com Salvador Brotons, Agustí 
Cohí Grau i Edmond Colo-

mer. L’agrupació no professio-
nal més antiga de Catalunya 
només en compta avui dia amb 
una desena, la majoria instru-
mentistes de vent, que utilitzen 
com a lloc d’assaig un espai ce-
dit per l’església dels Caputxins 
de Sarrià. Per l’orquestra han 
passat músics de totes les edats 
i nivells, des d’estudiants fins a 
professors, però també gent afi-
cionada a la música “que han 
trobat amb nosaltres un lloc 
on gaudir tocant en grup”. 
Brau, que ja va salvar l’entitat 
de l’extinció fa 11 anys, torna a 
fer una crida perquè els amants 
i practicants de la música ‘fit-
xin’ per l’Estela. Els interessats 
poden posar-se en contacte amb 
l’adreça electrònica joan.v.i@hot-
mail.com.

MúSICA

L’orquestra amateur 
més antiga de Catalunya 
busca músics voluntaris
El montcadenc Joan Vicenç Brau és el president de l’Estela

Joan Vicenç Brau, amb un violí de joguina

Laura Grau | Montcada
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el retro-visor Jaume Alcázar
Fundació Cultural

A l’Edat Mitjana era una gran explotació agrícola que abraçava les terres de l’actual Terra Nostra 

Els orígens de la masia de Can 
Sants es remunten a la Baixa Edat 
Mitjana, quan els seus propieta-
ris van esdevenir una de les famí-
lies amb més poder econòmic de 
la zona. Adscrita a la parròquia 
de Sant Iscle –que abraçava les 
terres de l’actual Terra Nostra–, 
però dintre del terme del castell 
de Montcada, es va convertir en 
una gran explotació composada 
de terres de secà, regadiu i vi-
nya. A l’època Moderna (XVI, XVII 
i XVIII), va anar augmentant les 
seves propietats, arribant a uns 
nivells de productivitat agrícola 
força elevats. 

Hostal. Pel seu poder econòmic 
alguns propietaris van arribar a 
ser batlles de Montcada. A partir 
del segle XVI, la masia funciona 
també com a hostal donada la 
seva situació estratègica sobre 
la carretera de Sabadell, molt a 
prop del Coll de Montcada i esce-
nari d’alguns episodis de la Guer-
ra del Francès. L’any 1808 va ser 
cremada per les tropes franceses 
i, poc temps més tard, restaura-
da pels seus propietaris.

Can Sants, una masia amb poder

Una imatge de Can Sants dels anys vuitanta, quan encara es podia pensar a recuperar-la
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FUNDACIÓ CAPELLA

Bona resposta de públic 
a les visites guiades
La próxima cita serà el 18 de febrer a càrrec de Maese pérez

Maese Pérez, director de l’Escola d’Art La Taca, és el responsable de guiar el públic per la mostra
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Una quarantena de persones va 
participar en la primera visita 
guiada oberta al públic gene-
ral que va organitzar la Funda-
ció Joan Capella el 28 de gener 
a l’exposició ‘Joan Capella, la 
modernitat propera’. L’artista 
Maese Pérez, que també fa de 
guia a les visites escolars, va ser 
l’encarregat d’endinsar els visi-
tants en l’obra del pintor mont-
cadenc i la seva evolució, mitjan-

çant l’anàlisi de les creacions més 
significatives de la mostra ‘Voca-
ció i creixement’, a la Casa de la 
Vila, i de l’exposició ‘La pleni-
tud’, a l’Auditori Municipal, que 
abasten diferents períodes crea-
tius de l’autor. La pròxima visita 
tindrà lloc el 18 de febrer i només 
inclou rà les obres de l’Auditori ja 
que la mostra de la Casa de la 
Vila ja va finalitzar. Les persones 
interessades en l’activitat han 
d’estar a les 10.30h a l’Auditori. 

Laura Grau | Montcada
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RòL·LER
Més de 150 persones s’han inscrit 
des de setembre passat a la nova 
secció de patinatge a l’AE Can Cuiàs

pàg. 30 pàg. 28  

“Estic content perquè l’equip 
ha fet una gran progressió”. 
Aquest és el balanç que fa 
l’entrenador del CD Montcada, 
Iván Rodríguez, de la primera 
volta de la lliga. Després de 18 
jornades, els montcadencs es tro-
ben a la novena posició amb 23 
punts al Grup Primer de Primera 
Catalana, empatats amb el San 
Lorenzo. “L’equip millora dia 
a dia, està més conjuntat, té les 
idees cada vegada més clares i 
la plantilla s’ha adaptat al sis-
tema de joc”, ha dit el tècnic.
El CD Montcada ha aconseguit 
millors resultats a l’estadi que 
fora, amb 5 victòries, dos empats 
i 3 derrotes. Els verds van debu-
tar amb dues ensopegades, però 
es van refer bé, sumant punts i 

allunyant-se del descens. A la 
recta final de la primera volta, 
el Montcada ha passat una mala 
ratxa, amb sis jornades sense 
conèixer la victòria coincidint 
amb l’enfrontament amb els ri-
vals de dalt. Al darrer partit jugat, 
el dia 29 a l’estadi, els locals van 
sumar un triomf d’or davant del 
Farners per 1-0, amb gol d’Ángel 
Cuéllar al minut 75, que li ha per-
mès retrobar-se amb la victòria i 
consolidar-se a la zona tranquil·la 
de la classificació. Respecte a la 
segona volta, Rodríguez es mos-
tra esperançat i confia que la 
plantilla pugui mantenir el nivell, 
sobretot a l’estadi: “Crec que 
la segona fase serà més difícil 
perquè els equips d’abaix han 
millorat i lluitaran al màxim 
per a la salvació”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Balanç positiu
El cD Montcada es troba amb 23 punts a la novena 
posició del Grup primer a l’inici de la segona volta

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
‘La Veu’ comença en aquest número 
la sèrie d’informacions sobre les 
propostes que organitzen les Ampas

El CD Montcada  ha sumat fins ara a la lliga un total de 5 victòries a l’estadi de la Ferreria
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L’EF Montcada es 
consolida a dalt 
durant la primera 
fase de la lliga

L’equip femení de l’EF Montca-
da s’ha consolidat durant la pri-
mera volta de la lliga a les pri-
meres posicions al Grup Segon 
de la Primera Divisió. Les noies 
d’Antonio Moya es troben a la 
tercera posició amb 39 punts, 
amb 12 victòries, 3 empats i no-
més una derrota. L’últim triomf 
el va aconseguir el dia 29 a casa, 
després de superar el Sant Quir-
ze, al mig de la taula, per 3-2, 
amb gols de Mati, Laura i Geor-
gina de penal. En un matx in-
tens, les montcadenques van re-
muntar un marcador advers d’1 
a 2 a la segona meitat. “Estem 
contents perquè hem guanyat, 
però hem de millorar molt si 
volem fer una segona volta tan 
bona com la primera”, va su-
bratllar Moya.
A la jornada anterior, l’EF Mont-
cada va guanyar La Planada a 
casa per 2-0. 

L’EF Montcada va vèncer La Planada per 2-0

FUTBOL FEMENÍ. 1A

pi
la

r
 a

bi
ÁN

Sílvia Alquézar | Redacció

El Sant Joan i el Santa María són 
la cara i la creu al Grup Sisè de 
Tercera Catalana. El conjunt de 
Can Sant Joan ha iniciat la segona 
volta del campionat de lliga lide-
rant la classificació amb 38 punts, 
a un d’avantatge respecte el segon, 
l’EF Barberà. L’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ ha segellat una 
bona primera volta, especialment 

a casa, on encara no ha perdut 
cap partit. Per contra, a l’equip de 
Terra Nostra no li estan acompan-
yant els resultats en la seva prime-
ra temporada a la categoria. Els 
homes de José Luis Sánchez es tro-
ben a la penúltima posició, amb 13 
punts. El Santa María només ha 
guanyat quatre partits en aquesta 
primera fase de la competició | SA

Cara i creu dels equips 
locals a la primera volta 

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El Sant Joan lidera el Grup Sisè, mentre que el Santa María és el penúltim de la taula
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>  El premi ‘Xuta i guanya’ 
reparteix el primer pot
Ricardo Martín –a la dreta– és el primer 
guanyador del pot del concurs ‘Xuta i 
guanya’, promogut per una trentena de 
comerciants locals i el CD Montcada. El 
va obtenir 840 euros en la mitja part del 
partit amb el Farners. Francisco Salazar –a 
l’esquerra– va guanyar 30 euros, perquè 
va fer gol pel centre de la porteria | SD   al
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El Valentine ha encadenat una ratxa positiva de resultats que l’han situat a dalt de la taula

L’FS Montcada encara no ha 
trobat el rival que el faci enso-
pegar aquesta temporada. Els 
homes de Jordi Rozas conti-
nuen imbatuts al Grup Primer 
de la Tercera Divisió Nacional, 
després de la important victòria 
que van aconseguir a la darrera 
jornada disputada, el dia 28 al 
pavelló Miquel Poblet, contra el 
Ripollet, fins llavors tercer clas-
sificat, per 4-3. Malgrat guan-
yar de només un gol, els locals 
van dominar el partit i el mar-
cador i no va ser fins als últims 
instants que els ripolletencs van 
maquillar el resultat amb dos 
tants. Els golejadors montca-
dencs van ser Gerard Esteller 
(2), Jordi Sánchez i Jordi Martí. 
A la jornada anterior, el conjunt 

montcadenc es va desplaçar a 
la pista del Mataró, on va guan-
yar per 3 a 7.

Balanç. L’FS Montcada lidera 
la classificació amb 40 punts, 
a 11 d’avantatge respecte el 
segon. Els seus números són 
espectaculars: 13 victòries, cap 
derrota, un empat, 78 gols mar-
cats i només 32 encaixats. El 
capità, Mario Litrán, reconeix 
que l’excel·lent trajectòria ha 
sorprès a la mateixa plantilla. 
“No esperàvem que tot ens 
sortís tan bé”, ha dit el juga-
dor. El tècnic comparteix amb 
el capità aquesta opinió i con-
sidera que la clau és “disposar 
d’una plantilla equilibrada i 
de gran qualitat, on es combi-
na experiència i joventut”. 

Respecte a la segona fase, Li-
trán espera poder mantenir la 
ratxa positiva, tot i que opina 
que “és molt difícil mante-
nir aquest nivell perquè els 
rivals ja ens coneixen”. En 
aquest sentit, Rozas ha indicat 
que “mantenir la imbatilitat 
és un repte cara la segona, tot 
i que som conscients que un 
dia arribarà”.  

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ

Més líders després del derbi 
L’FS Montcada segueix ferm cap a l’ascens en guanyar el Ripollet, el tercer, per 4-3
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La selecció catalana absolu-
ta jugarà al pavelló Miquel Po-
blet (18h) el 12 de febrer contra 
l’Uzbequistan. El tècnic català és 
Andreu Plaza i alguns dels juga-
dors més destacats són Javi Rodrí-
guez, Joan Linares, Dani Salgado i 
Jordi Gay, entre d’altres | SA

Selecció catalana   

El Valentine continua a dalt 
del Grup C de la Lliga EBA 
després de sumar la cinquena 
victòria consecutiva contra 
l’Arenys (79-72). Tot i que els 
visitants van imposar el seu 
ritme lent durant la major part 
del partit, el Valentine sem-
pre va anar per davant en el 
marcador arribant al descans 
amb un marge de cinc punts 
d’avantatge. Fins al tercer 
quart, però, no va ser quan els 
montcadencs es van fer amb 

les regnes del partit fins a la 
seva fi. El partit va ser un dia 
de retrobaments, ja que a la 
banqueta de l’Arenys hi havia 
César Saura, un vell conegut 
de l’afició després d’haver estat 
set temporades dirigint l’equip 
local. També va reaparèixer 
Marc Mañés, un cop recuperat 
de la seva intervenció al genoll. 
Un altre lesionat, Alberto Ol-
medo, amb un esquinç al tur-
mell, podria tornar al pròxim 
partit de lliga contra l’Olivar 
de Saragossa.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine s’adjudica el 
cinquè triomf consecutiu
L’equip de Mateo Rubio va vèncer l’Arenys per 79-72

La Salle Montcada masculí te-
nia l’oportunitat el 28 de gener 
d’aconseguir la permanència a 
Primera Estatal i no va saber 
aprofitar l’ocasió, en perdre 
contra el Dominicos de Sara-
gossa, el cuer, per 25 a 26 al 
pavelló Miquel Poblet. “El fet 
que fossin els últims ens va 
fer sortir a la pista confiats i 
no vam tenir en compte que 
jugàvem davant d’un equip 
que aspira a salvar-se, també 
ens va faltar serenitat”, va re-
conèixer l’entrenador lasal·lià, 
Pablo Camarero, qui va ex-

plicar que l’equip va fallar en 
llançaments clars des dels 6 
metres i va fallar tres penals. 
Camarero va dir que el triomf 
dels aragonesos és merescut 
“no tant pels seus mèrits com 
pels nostres errors”, però vol 
extreure un aspecte positiu de 
la derrota a casa, ja que “això 
ens farà despertar i tornar 
al bon joc”. De totes maneres, 
la pròxima prova no serà fàcil 
perquè a la propera jornada, 
La Salle s’enfronta a domicili 
la Roca, el líder amb 30 punts, 
que s’està jugant l’ascens i no 
li posarà fàcil als montcadencs, 

que són vuitens de la Primera 
Estatal amb 13 punts.

Femení. La Salle Iste va sumar 
contra l’Ascó (27-23) la desena 
victòria consecutiva que man-
té les noies d’Esperanza Ho-
yos al capdavant del Grup B 
de Primera Catalana, amb 18 
punts i 4 d’avantatge respec-
te el seu rival més immediat, 
el Cornellà. “Estem fent una 
primera volta molt bona, 
estic molt contenta amb el 
rendiment de les jugadores”, 
ha dit l’entrenadora, qui confia 
poder mantenir el bon nivell.

Silvia Díaz | Redacció

HANDBOL

La Salle perd amb el Saragossa una 
ocasió per assegurar la permanència
La Salle iste es manté imbatuda al capdavant del seu grup de primera catalana
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Albert Maresma és agafat per diversos jugadors del Saragossa en una acció d’atac de La Salle

L’FS Montcada va dominar i controlar el derbi contra el Ripollet, malgrat que al final la diferència en el marcador només va ser d’un gol
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ESCACS. CAMPIONAT DE CATALUNYA

El primer conjunt de la UE 
Montcada, que juga a la Divisió 
d’Honor, ha començat amb bon 
peu al Campionat de Catalunya 
per equips. Els montcadencs es 
van imposar per 3’5 a 6’5 davant 
un dels favorits a assolir el títol, 
en un matx emocionant en què el 
Montcada va exhibir un joc sòlid. 

Per la seva banda, l’equip B, que 
està enquadrat al Grup Segon de 
la Primera Divisió Provincial, 
va debutar al torneig català amb 
una derrota a casa contra l’Escola 
d’Escacs Barcelona B per 3’5 a 
4’5, en un partit igualat. Respecte 
a l’equip C, la UE Montcada va 
vèncer a domicili el Tres Peons F 
per 3’5 a 4’5.

Un grup de veïns de Can Cuiàs 
ha posat en marxa aquesta tem-
porada una nova iniciativa espor-
tiva que està tenint una excel·lent 
acollida. Unes 150 persones s’han 
inscrit des del setembre a la recen-
tment creada secció de patinatge 
en línia, que ofereix classes per a 
infants i adults i organitza sortides 
en grup per als cap de setmana. 
“És un esport social i familiar  
que es pot practicar a qualse-
vol lloc”, ha indicat el promotor 
del projecte, Jorge Fernández, qui 
considera que l’èxit de la iniciativa 
és que “els patins enganxen, una 
vegada que n’aprens és més fàcil 
i ràpid desplaçar-se així”. 

Patinar. Segons Fernández, en un 
parell de mesos es pot adquirir 
la tècnica imprescindible per pa-
tinar. Els dos primers conceptes 
que cal aprendre són com tirar-se 
a terra quan es perd l’equilibri i ser 
conscient de les limitacions indivi-
duals. “No hem de caure de cul, 
sinó cap endavant”, apunta Fer-
nández, qui aconsella portar pro-

teccions de seguretat als colzes, ge-
nolls i mans. En el cas dels petits, 
també és obligatori l’ús del casc. 
Les classes per a adults es fan els 
dilluns i dimecres, de 20.30 a 22h, 
mentre que les sessions per als més 
petits són els dimarts i dijous, de 
17.30h a 19h, a les pistes del barri. 
A més, el club també organitza 
cada mes un parell de sortides per 
als més grans i una altra familiar. 

La pròxima sortida serà pel pas-
seig paral·lel a la llera del Besòs, 
en una data encara per confirmar. 
“És oberta a tothom, sigui o no 
del club, perquè la nostra idea és 
fomentar les relacions entre les 
diferents entitats de la ciutat”, 
comenta Fernández. L’actualitat 
de la secció es pot seguir a través 
de facebook a l’adreça Club Roller 
Can Cuyàs.

Sílvia Alquézar | Redacció

El promotor de la iniciativa, Jorge Fernández, ajuda una nena durant una classe de ròl·ler

La febre del patinatge en línia
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MUNTANYA

El CEAV celebra el 45è 
aniversari amb diversos 
actes durant aquest any

La UE Montcada debuta 
amb un triomf a Sabadell

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt A va superar el seu rival per 3’5 a 6’5 gràcies a un joc sòlid

RÒL·LER

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV), amb seu a Can Sant 
Joan, celebra al llarg d’aquest any 
el seu 45è aniversari. L’entitat té 
previst organitzar diverses activi-
tats per commemorar l’efemèride, 
com ara el segon Campionat de 
Progressió Vertical Vila de Mont-
cada, que es farà novament a la 
pista coberta municipal. Un dels 
plats forts del programa serà una 
exposició retrospectiva de la his-
tòria del centre a través de fotogra-
fies i vídeos realitzats en algunes 
de les ascensions més importants 
a cims com el Montblanc. 
Al llarg de l’any, el CEAV també 
té previst dur a terme algunes sor-
tides de senderisme, alpinisme i 
espeleologia per continuar fomen-
tant les modalitats que es practi-
quen al club.

Altres propostes. El centre organit-
za els dies 25 i 26 de febrer la sor-
tida d’hivern, que enguany serà al 

refugi d’Erols, a prop de l’estació 
d’esquí de La Molina. Una altra 
de les convocatòries que apleguen 
nombroses persones és la Cami-
nada Popular Vila de Montcada. 
L’organització ha decidit canviar 
el recorregut que, en aquesta ter-
cera edició, transcorrerà per Coll-
serola a diferència de les anteriors 
passejades, que s’han fet per la 
Serralada de Marina. Per tant, la 
sortida i arribada es desplaçarà al 
barri de Can Cuiàs, al costat del 
parc natural metropolità. 
El CEAV es va fundar al 1967 
com una vocalia de l’Associació 
de Veïns de Can Sant Joan. 
L’aleshores mossèn de la pa-
rròquia, Sebastià Heredia –actual 
president– té molt a veure en la 
fundació d’aquesta associació 
juntament amb uns quants joves 
apassionats de la muntanya i la 
llibertat. Amb l’arribada de la 
democràcia, el CEAV es va inde-
penditzar, mantenint les sigles que 
l’identifiquen.

Sílvia Alquézar |  Redacció

L’equip A del CP Can Sant Joan 
s’ha proclamat campió de lliga 
per segon any consecutiu, aconse-
guint un nou ascens de categoria, 
ara a Tercera Divisió. A la darrera 
jornada va guanyar el Martorelles 
per 10-6. “Estem molt contents 
perquè el triomf ha estat molt 
disputat”, ha dit el coordinador 
del club, José Manuel Cano. Els 
altres equips es mantenen a la ma-
teixa categoria | SA  

El Can Sant Joan puja a Tercera Divisió
PETANCA

L’equip A s’ha proclamat campió de lliga per segon any consecutiu, aconseguint un nou ascens de categoria

L’AE can cuiàs ha posat en marxa aquesta temporada la nova secció, que ja compta amb 150 inscrits

Els jugadors del primer equip del CP Can Sant Joan han aconseguit l’ascens a Tercera Divisió
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El CEB Can Sant Joan B. 
Montseny es va imposar 
al Pedagogium per qua-
tre punts de diferència (63 
a 59), al Grup Segon del 
Campionat de Catalunya. 
A la jornada anterior, van 
perdre contra el Sant Joan 
de Mata per 57 a 67. Els lo-
cals es troben a la dotzena 

posició amb 6 triomfs i 9 
derrotes. Per la seva banda, 
el Mama Mandewa Can 
Sant Joan va perdre per la 
mínima a la pista del Lliçà 
de Vall (64-63). Els montca-
dencs, que militen al Grup 
Cinquè del Campionat de 
Catalunya, es troben si-
tuats a l’última posició amb 
una sola victòria.

El conjunt local ha perdut els dos darrers partits de lliga

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El femení és a la zona 
tranquil·la de la taula

L’equip femení de l’Elvira-
La Salle no ha pogut acon-
seguir resultats positius a 
les dues últimes jornades 
de lliga, al Grup Segon del 
Campionat de Catalunya. 
El conjunt local va caure de-
rrotat contra l’Ipsi, el segon 
classificat, per 44 a 60, men-
tre que una setmana abans 
va perdre a la pista del To-
relló B, el cinquè, per 69 a 
52. L’Elvira femení es troba 

a la setena posició, amb 7 
victòries i 7 derrotes.

Equips masculins. Als dos 
últims partits, el sènior A 
va vèncer el Santa Perpètua 
per 75 a 49, però va caure 
davant l’Argentona C per 
55 a 46. Per la seva banda, 
l’Elvira B va guanyar el 
Gaudí B per 60-49, però va 
perdre en el seu desplaça-
ment a la pista del Sarrià 
per 89 a 70.  

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

FUTBOL SALA

L’FS Montcada B es troba ben classificat, ja que és el quart amb 23 punts
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L’FS Montcada B va acon-
seguir una victòria impor-
tant en vèncer a la pista del 
Mataró per 4-5. Els montca-
dencs són els quarts amb 23 
punts, mentre que el rival 
ocupa la cinquena posició 
amb 21, al Grup Primer 
de Primera Divisió. D’altra 

banda, l’AE Can Cuiàs, 
al mateix grup, va perdre 
contra el Canet, el líder, per 
5-7, a la darrera jornada de 
gener. L’equip és sisè amb 
20 punts. Pel que fa a l’EF, a 
Segona, va caure derrotada 
contra l’Ullastrell per 4-2. 
Amb 15 punts, es troba al 
desè lloc del Grup Quart.

Sílvia Alquézar |  Redacció

L’FS Montcada B supera 
el Mataró, un rival directe 

ar
xi

u
/S

aN
ti

 r
O

M
Er

O

Sa
N

ti
 r

O
M

Er
O

Sa
N

ti
 r

O
M

Er
O

El CEB Can Sant Joan va superar el Pedagogium al pavelló Miquel Poblet

> Comença la Copa 
Catalana de korfbal
L’11 i 12 de febrer es disputaran 
els partits de quarts de final de 
la Copa Catalana. El Multiópti-
cas A s’enfrontarà al Vacarisses 
i, si arribés a la semifinal, hauria 
de jugar contra el guanyador de 
l’eliminatòria entre el Castellbis-
bal i el Badalona. Per la seva 
banda, el Multiópticas B, actual 
campió de Segona Divisió i cap 
de sèrie, no haurà de començar 
a jugar fins als quarts de final. El 
seu rival sortirà de l’enfrontament 
entre el Lladonosa i el Sant Llo-
renç | SA   

HANDBOL. LA SALLE

El sènior B cau per la 
mínima a Sabadell

El sènior B masculí de La 
Salle va perdre contra el 
Sabadell per 24-25, en el 
primer matx de la primera 
volta del Grup A de Ter-
cera Catalana. Els mont-
cadencs es troben a la no-
vena posició amb 9 punts. 

Una setmana abans, el 
conjunt d’Òscar Sanfelipe 
va perdre a la pista del 
Pardinyes de Lleida per 
25 a 22.
Per la seva banda, el Màs-
ter Femení de veteranes 
va guanyar el Montmeló 
per 26 a 8.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip femení de l’Elvira-La Salle no va poder superar l’Ipsi, el segon classificat

El B. Montseny venç el 
pedagogium per 63-59

La Salle B va perdre per la mínima a la pista del Sabadell al darrer partit
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Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’altre sènior masculí va perdre a Lliçà de Vall per 64-63
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El júnior A del Valenti-
ne ha tancat la primera 
volta de la lliga amb una 
victòria davant del Grano-
llers B per 65 a 49. Aquest 
és el tercer triomf al cam-
pionat Interterritorial de 
l’equip que entrena Luis 
Marín i el primer al pave-
lló Miquel Poblet. “Estem 
molt contents perquè ne-
cessitàvem una victòria”, 
ha dit el tècnic, qui s’ha 
mostrat content amb el 
treball de la plantilla. Per 
a Marín, la clau del triomf 
va ser la bona defensa da-
vant un rival que ja havien 
guanyat en pretemporada. 
Respecte a la segona volta, 

el júnior A espera poder 
millorar els resultats, ja 
que alguns enfrontaments 
els ha perdut per ben poc. 
“Crec que podem millo-
rar la nostra classificació 
perquè l’equip va a més 
cada dia”, ha manifestat 
Marín. El Valentine es 
troba al Grup Primer de la 
segona categoria més im-
portant, amb 3 victòries i 
13 derrotes.
Pel que fa al júnior B, que 
també entrena Luis Marín, 
es va imposar a la pista del 
Canet per 58 a 62. L’equip 
juga al Grup Segon del Ni-
vell B del Campionat de 
Catalunya. És antepenúl-
tim amb 4 victòries.

El Font Freda té aquest curs més 
infants que fan extraescolars

ESPORT ESCOLAR

L’Ampa creu que la crisi ha fet que moltes famílies triïn les propostes del centre perquè són més barates

L’Associació de Mares i 
Pares (Ampa) de l’escola 
Font Freda ha constatat 
aquest curs que ha aug-
mentat considerablement 
el nombre d’infants inscri-
ts a les activitats extraesco-
lars.  Enguany, 136 nens i 
nenes des de P-3 a sisè –un 
43% del total d’alumnes 
del col·legi– s’han apuntat 
a algunes de les propostes 
del centre. “Creiem que 
la crisi ha fet que algu-
nes famílies hagin optat 
per les extraescolars del 
centre perquè són més 
econòmiques”, ha dit 
Carlos Ruiz, membre de 
l’Ampa. 

Les activitats. Hi ha futbol 
sala i bàsquet en categoria 
aleví, psicomotricitat per 
als més petits, ball, pati-
natge, judo i handbol, a 
més d’altres plantejaments 
de caràcter més cultural 
com teatre –que s’ha en-
degat enguany amb gran 
èxit–, guitarra, classes de 
repàs –que aquest any les 
imparteix un professor de 
l’escola– i anglès. El col·legi 

també oferta sessions de 
batuka per a pares i mares, 
amb força adeptes. “Inten-
tem recollir diferents in-
quietuds i oferir propos-
tes una mica alternatives 
a les que es troben fora 
del centre”, ha manifestat 
Ruiz, qui considera que 
també és molt positiu “que 
els infants comparteixin 
amb els amics activitats 
lúdiques en el seu entorn 
escolar”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El júnior A obté el seu tercer triomf

Sílvia Alquéza | Redacció

BÀSQUET. CB  MONTCADA

El conjunt local va vèncer el Granollers B per 65 a 49 en el darrer matx de la primera volta a interterritorial

El júnior A del Valentine va dominar el Granollers B en el primer triomf a casa
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El grup dels més petits fen un dels exercicis a la classe de judo, que s’imparteixen al gimnàs de l’escola Font Freda

L’EN Montcada va fer 
un bon paper a la prime-
ra jornada del Campionat 
Comarcal de natació, dis-
putada el 14 de gener a la 
piscina municipal de Badia 
del Vallès. Els resultats més 
destacats van ser les pri-
meres posicions de l’aleví 
Claudia Garrote i la cadet 
Mireia Prats en papallona,  
i del prebenjamí Martín 
Toldos i de Mireia Prats en 
lliures. Per la seva banda, 
l’infantil Daniel Gonzalo 
va aconseguir el segon lloc 
en papallona, mentre que 

en aquesta mateixa moda-
litat, el prebenjamí Martín 
Toldos, l’aleví Marc Grau i 
el cadet Joan Grau van ser 
tercers i l’infantil Daniel 
Gonzalo també va acon-
seguir la tercera posició en 
lliures.
A les proves de relleus, 
Montcada va obtenir tres 
tercers llocs en les catego-
ries benjamí mixte, infantil 
mitxte i cadet.
La pròxima jornada tindrà 
lloc l’11 de febrer a Ripo-
llet. La final es disputarà 
a Montcada Aqua el 21 
d’abril.

L’EN Montcada debuta 
amb bon peu a Badia
La pròxima jornada serà l’11 de febrer a Ripollet

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EN Montcada intentarà fer un bon paper al Campionat Comarcal d’enguany
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BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

Mal inici del planter a la 
segona fase de la lliga
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Els dos equips del planter 
no estan tenint sort en l’inici 
de la segona volta, amb 
dues derrotes consecutives. 
El preinfantil va caure a la 
pista de La Roca per 50-34, 
mentre que l’infantil es va 
veure superat pel Col·legi 
Cultural de Badalona per 
un ajustat 39 a 34. El pre-
infantil juga al Grup Segon 
del Nivell C-1 i l’infantil està 
enquadrat al Grup Primer 
del Nivell B-2. Per la seva 
banda, el mini de l’escola 
El Viver, vinculat al club, 
va perdre contra el Caste-
llar per 81 a 31, però una 
setmana abans va vèncer el 
Barberà per 68-47. Una jugadora del planter en un matx

L’infantil i el preinfantil han perdut els dos partits disputats

Sílvia Alquézar | Redacció

NATACIÓ. CAMPIONAT COMARCAL
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El Font Freda té un equip mixt de bàsquet en la categoria aleví, amb 9 infants
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Control de pilota i joc d’equip

L’FS Montcada té en-
guany un grup de 16 pre-
benjamins entre els 4 i els 
7 anys amb un objectiu 
clar: passar-s’ho bé alho-
ra que van adquirint els 
coneixements bàsics del 
futbol sala. Per al seu en-
trenador, Robert Martín, 
“és important que apren-
guin a controlar la pilota 
i comencin a entendre 
que aquest esport és un 
joc d’equip”.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Els més petits aprenen les nocions bàsiques de l’esport en un ambient distès

Uns jugadors del prebenjamí en un dels partits amistosos jugats a casa aquest any
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L’equip juvenil del CD 
Montcada es va retrobar 
amb la victòria davant de 
l’OAR Vic després de tres 
derrotes consecutives. El 
triomf es va produir al 
matx que es va disputar el 
28 de gener a l’estadi de la 
Ferreria. Els nois de Rafa 
González van superar el 
rival per 2-0. El primer gol 

va arribar al minut 44 grà-
cies a la rematada de cap 
d’Antònio en un córner. Ja 
a la represa, el Montcada va 
sortir molt concentrat amb 
l’objectiu d’assegurar els 
tres punts. El segon tant el 
va aconseguir Fernando de 
vaselina. Els verds visitaran 
en el pròxim partit el camp 
del líder, el Gironès  | SA

per fi arriba la victòria
FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA
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Sílvia Alquézar | Redacció

El juvenil, setè d’una lliga igualada

A manca d’un partit per-
què acabi la primera volta, 
l’equip juvenil A de l’EF 
Montcada està fent un bon 
paper a la Primera Divisió 
en la seva primera tempo-
rada a la categoria. Els nois 
que entrena Manuel Jimé-
nez són al setè lloc del Grup 
Cinquè amb 18 punts, em-
patat amb altres dos equips. 
La competició és molt igua-
lada i hi ha poca diferència 
de punts entre els equips. A 
les últimes dues jornades, 
l’EF va vèncer el Juventus 
per 3-2, però va perdre a Vi-
lassar pel mateix resultat. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt de Manuel Jiménez està fent un bon paper en la seva primera temporada a la primera Divisió
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L’infantil A es queda a un pas de 
la fase final de Lliga Catalana
L’infantil A de La Salle no 
ha pogut aconseguir el passi 
a la fase final de la Lliga Ca-
talana, després de caure de-
rrotat contra el Sant Quirze 
per 23 a 20 en un matx amb 
algunes decisions arbitrals 
qualificades de molt riguro-
ses per part del club mont-
cadenc. Malgrat la derrota, 
el tècnic, Pau Maresma, 
està content de l’actitud de 
la plantilla perquè va fer un 
matx molt seriós.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

L’infantil A de La Salle Montcada no ha pogut classificar-se per a fase final
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L’equip verd va guanyar l’oAR Vic per 2-0 a l’estadi 

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El júnior és al tercer lloc 
al seu grup del Nivell C

El júnior de l’Elvira-La Sa-
lle està fent una bona tem-
porada. El conjunt local és 
el tercer classificat al Grup 
Segon del Nivell C del 
Campionat de Catalunya, 
amb un total de 9 victòries 
i 5 derrotes. A la darrera 
jornada, els montcadencs 
van caure derrotats a la 
pista de l’Ametlla per 87 
a 85. Una setmana abans, 
el júnior va guanyar amb 
facilitat el Manlleu per 86 
a 62 | SA El júnior de l’Elvira és al tercer lloc

El pavelló Miquel Poblet 
va acollir el 21 de gener la 
primera jornada del Cam-
pionat comarcal d’escacs, 
que va comptar amb 
l’assistència de 58 partici-
pants entre les categories 
S-12 i S-18 de les pobla-
cions del Vallès Sud. La 
UE Montcada pren part 
en el torneig amb 12 juga-
dors, que aspiren a fer un 
bon paper. La segona ron-
da es va fer el 28 de gener 
a Cerdanyola. 

Bones expectatives al comarcal 

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCACS

La primera ronda del torneig es va disputar el 21 de gener al pavelló Miquel poblet

El pavelló M. Poblet va acollir el dia 21 la primera ronda del campionat comarcal
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Al darrer matx va perdre de molt poc a la pista de l’Ametlla
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El juvenil del CD Montcada va sortir molt concentrat per retrobar-se amb el triomf

El partit entre el juvenil A de l’EF Montcada i el Juventus va ser molt disputat, però al final es va decantar cap a l’equip local

Eleccions a la 
penya ‘perica’

CANVIS

El president de la Penya 
Blanc-i-blava de Montca-
da, David Gerbolés, ha 
anunciat que deixarà la 
presidència a final de tem-
porada després de qua-
tre anys al capdavant de 
l’entitat. “Hem reactivat 
la Penya amb nous socis 
i projectes que permeten 
pensar que la nostra en-
titat té un bon futur”, ha 
indicat el directiu. Durant 
les properes setmanes, la 
Penya iniciarà el procés 
per escollir la nova junta.

Sílvia Alquézar | Redacció



Antonia López
Amb la vista posada al cel. Va descobrir la seva vocació als 13 anys, assistint a una classe sobre 
l’antiga Grècia. “Aquell dia vaig tenir clar que volia estudiar Història”, recorda Antonia i, un cop a 
la facultat, va decidir especialitzar-se en Història de l’Art: “Em vaig adonar que el desenvolupament 
d’una societat està íntimament lligat a les seves manifestacions artístiques i que no pots entendre 
una cosa sense conèixer l’altra”. Després d’empapar-se de teoria des de l’època antiga fins a la con-
temporània, va decidir passar a la pràctica afegint al seu currículum cursos de ceràmica i de vitralls. 
Un tarannà inquiet i curiós l’ha dut a investigar i a experimentar al seu taller de Mas Rampinyo la 
manera amb la qual els alquimistes treballaven el vidre al segle XII i a crear uns vitralls únics i originals 
a través dels quals ha aconseguit fusionar dues de les seves passions: l’Art i l’Astrologia, l’estudi de la 
qual li ha servit per al seu autoconeixement i per créixer com a persona.

“Fa més de 5.000 anys 
l’home ja mirava l’estrelles”

Què l’ha dut a investigar la creació 
de vitralls seguint l’Alquímia? 
El fet de poder jugar amb la llum. 
M’explico: Si pintes un vitrall amb 
grisalla, seguint la tècnica habitual, 
la pintura fa que el vidre quedi més 
opac i no deixi passar tant la llum. 
Els alquimistes treballaven amb uns 
pigments que penetren a l’interior del 
vidre i que, un cop dins del forn, es 
transformen. Això fa que la llum els 
pugui traspassar i que, en funció de 
la intensitat d’aquesta, el vitrall tingui 
un color diferent en cada moment en 
què el mires. 
I quin ús tenen els seus vitralls? 
Són escultures que, alhora, serveixen 
per meditar perquè, justament quan 
medites, treballes amb la llum i, en 
essència, les persones som energia i, 
com a tal, fonts de llum. 
Les seves creacions tenen també 
una temàtica comuna, totes giren 

al voltant dels astres i la geometria 
sagrada. 
Els meus vitralls són mandales, tenen 
la mateixa forma que les cartes astrals 
on tot gira al voltant d’un cercle. Tam-
bé m’inspiren la Via Làctia, les estre-
lles... Per a mi, tot està connectat. La 
terra ens dóna el que necessitem per 
viure; el sol, la llum; i els cicles lunars 
marquen fins i tot el període de les 
dones. És clar que la nostra vida està 
lligada als astres! 
Com es va iniciar en l’Astrologia? 
A la facultat, quan vaig començar a 
estudiar mitologia, màgia i religió. Fa 
més de 5.000 anys l’home ja mirava 
les estrelles, només cal llegir Plató, 
Aristòtil... En el passat tot estava unit, 
l’art, la ciència i l’estudi dels astres, va 
ser al Renaixement quan el racionalis-
me va establir-ne distincions, però el 
cert és que l’Astrologia i l’Astronomia 
van néixer de la mateixa base. 

Per què ha estat, doncs, estigmatit-
zada i relegada a pseudociència? 
Perquè la informació és poder i les 
classes dominants i la religió van de-
cidir en el seu moment desprestigiar-
la per tenir-ne el control i sotmetre la 
gent. És tan senzill com això, encara 
que hi ha països com Anglaterra 
on si està considerada una ciència 

i s’estudia a les universitats. A títol 
d’anècdota, fins i tot Winston Churchill 
tenia un astròleg al qual li va consultar 
el dia propici per fer el desembarca-
ment a Normandia. 
Què és una carta astral? 
És com un mapa del tresor que et 

guia indicant-te en quins aspectes et 
pots expandir com a persona. T’ajuda 
a descobrir les teves potencialitats i a 
conèixe’t millor, és una eina de creixe-
ment personal. 
Hi apareix reflectida tota la teva 
vida? 
Tant el passat com el futur. Només cal 
saber quina disposició astral hi havia 
el dia del teu naixement en funció 
també del lloc i de l’hora. 
-Si tot està escrit, vol dir que es-
tem predestinats? 
Fins a cert punt és així, però tu tens 
el poder de decisió sobre la teva vida. 
La carta et mostra un mapa que et diu 
cap a on vas i ets tu qui decideix si et 
convé seguir aquell camí o vols provar-
ne un altre. El més important és que 
et coneguis a tu mateix i sàpigues del 
que ets capaç per afrontar els nous 
reptes que et trobis a la vida.
I què diuen els astres del nostre fu-

tur col·lectiu més immediat? 
Apunten que aquest 2012 és un any 
decisiu perquè s’acaba un gran cicle, 
que és el que també indica el calen-
daria Maia i no pas la fi del món com 
s’havia dit. Des d’un punt de vista 
astrològic, ara es donen les possibili-
tats perquè hi hagi un canvi de cons-
ciència col·lectiva i l’hem d’aprofitar. 
No podem continuar amb aquesta 
dinàmica de carregar-nos el planeta; 
la humanitat ha de fer un gir.
-Què podem fer des del punt de vis-
ta individual per contribuir a aquest 
canvi?
Meditar, estar en el nostre centre i evi-
tar les discusions, ens prenen molta 
energia i són un mal exemple per als 
nostres fills. Hem de promoure l’amor 
cap als altres i cap a nosaltres ma-
teixos. I un altre repte molt important 
és potenciar el nostre cervell, del qual 
només fem servir en un 5%.

“Els meus vitralls són 
mandales, tenen la 
mateixa forma que   
les cartes astrals”

experta en vitralls i Astrologia

A títol personal
pILAR ABIáN
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