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Els CoMPTEs MuniCiPals dEl 2012
L’exercici d’aquest any puja a 38 milions d’euros, 
incloent els pressupostos de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure i de Montcada Comunicació

L’empresa Tort reclama a l’ajuntament la compensació econòmica per unes finques de la seva propietat afectades pel pla General Metropolità

El pressupost s’aprova després d’incloure 
una partida per a una possible expropiació

PLE DE FEBRER

Montcada i Reixac ja té els pres-
supostos definitius del 2012, uns 
comptes que es van aprovar el dia 
23 a la sessió ordinària del Ple cor-
responent al mes de febrer, amb el 
suport de l’equip de govern, format 
pel PSC i CiU, i els vots en contra 
de l’oposició (ICV-EUiA, PPC, 
C’s i ERC). L’exercici d’aquest 
any puja a poc més de 38 milions 
i mig d’euros, incloent-hi els pres-
supostos de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure i de Montcada 
Comunicació.
L’aprovació definitiva del projec-
te econòmic s’ha retardat un mes 
degut als expedients d’expropiació 
forçosa oberts per les empreses 
Tort i Foinvasa, afer que ha obli-
gat al govern a incorporar al pres-
supost una partida propera als 3 
milions d’euros. Les firmes esmen-
tades, propietàries la primera d’un 
solar al carrer Bach i la segona al 
carrer Torrent d’en Tapiola –amb-
dues en zona industrial–, van sol-
licitar als anys 2004 i 2005, res-
pectivament,  ser expropiades per 
l’administració local en estar els 
terrenys afectats pel Pla General 
Metropolità (PGM). 

En el cas de Tort, el Jurat d’Expro-
piació de Catalunya va resoldre al 
2009 que el preu del solar ascen-
deix a 2.839.000 euros, mentre 
que una sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya el fixa en prop de 10 milions 
d’euros. D’altra banda, Foinvasa 
reclama el pagament d’1.648.000 
euros fixat també pel jurat d’ex-

propiació, una resolució que data 
de l’any 2008. 
“El procés no s’ha iniciat a peti-
ció de l’Ajuntament, volem que 
quedi clar que tot això no és fruit 
de cap decisió política, ja que el 
justipreu –el que hauria de pagar 
una administració a les empreses 
expropiades– ho determina el 
Jurat d’Expropiació”, va explicar 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), durant la 
sessió plenària. En el pressupost, 
també s’ha hagut d’incloure el pos-
sible finançament de la partida per 
pagar a Tort amb la previsió d’una 
futura operació de crèdit.

“Hem encarregat a un bufet 
d’advocats extern i especialista 
en temes urbanístics l’estudi i 
anàlisi de la situació perquè ac-
tuï en defensa de l’Ajuntament 
i dels interessos de la ciutat”, ha 
remarcat l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), en declaracions a La 
Veu. Segons un informe elaborat 
per aquest gabinet, el consistori ha 
desestimat les al·legacions de Foin-
vasa perquè no hi ha cap sentència 
en ferm i, respecte a Tort, l’Ajunta-
ment ha fet una previsió en la par-
tida corresponent del pressupost 
del 2012 ‘ad cautelam’, a l’espera 
de quin sigui el desenvolupament 
del procés, que es troba pendent de 
la resolució d’un recurs de cassació 
presentat per l’administració local 
davant del Tribunal Suprem.

Altres al·legacions. L’Ajuntament 
no va acceptar les esmenes al 
pressupost presentades pel Grup 

de Medi Ambient de Montcada-
Ecologistes en Acció que sol-
licitava, entre d’altres, que el con-
sistori es fes càrrec dels serveis 
eliminats per altres administraci-

ons a causa de les retallades, com 
les urgències sanitàries nocturnes, 
i que ampliés els Serveis Socials. 
“L’Ajuntament fa oïdes sordes 
a una realitat cada dia més 

dura per a la població i no vol 
afrontar les necessitats més ur-
gents en sanitat, serveis socials i 
educació”, ha dit el col·lectiu, en 
un comunicat.

Sílvia Alquézar | Montcada

L’Ajuntament ha 
encarregat a un bufet 
extern la defensa dels 
interessos municipals

El Ple de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva dels pressupostos del 2012 es va allargar durant més de tres hores
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L’alcaldessa afirma que 
s’esgotaran totes les 
vies perquè Montcada 
no surti perjudicada

 L’oposició acusa el govern d’hipotecar el futur de la ciutat
L’oposició va mostrar al Ple la seva 
preocupació davant dels casos d’ex-
propiacions forçoses i va assegurar 
que els pagaments posen en perill 
el futur de la ciutat en els pròxims 
anys. En aquest sentit, el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, va 
demanar tota la informació relacio-
nada amb el tema “per saber quants 
expedients d’aquest tipus hi ha 
oberts i de quina manera afectaran 
al municipi”. Per la seva banda, la 
portaveu popular, Eva García, també 
va sol·licitar una reunió amb l’equip 
de govern per conèixer els detalls de 
les expropiacions: “On ens pot por-
tar tot això? –va dir– Em preocupa 

moltíssim aquesta situació. A més, 
encara no hem sentit cap autocríti-
ca per part del govern”. Ciutadans 
va demanar responsabilitats políti-
ques. “Al carrer estan alarmats per-
què pensen que aquest Ajuntament 
podria arribar a fer fallida a causa 
d’aquests pagaments”, va exposar 
la regidora de la formació, Carmen 
Romero. D’altra banda, ERC va cri-
ticar el govern perquè considera 
que “degut a una mala gestió, ara 
ens trobem que hem de fer unes 
expropiacions que suposaran un 
endeutament molt important per 
a l’Ajuntament”, va manifestar la 
portaveu del grup, Marta Aguilar.

Informació. Respecte a la petició de 
l’oposició de conèixer la informació 
relacionada amb les expropiacions, 
l’equip de govern s’ha compromès 
a tenir una trobada amb els grups 
municipals. 
El consistori ha contractat els serveis 
d’uns d’advocats externs per estudiar 
els diferents casos d’expropiacions i 
convenis urbanístics que hi ha en 
marxa i engegar diferents vies en 
defensa dels interessos de l’Ajunta-
ment. “Lluitarem fins al final amb 
totes les eines que estiguin al nostre 
abast perquè el futur de Montcada 
no es vegi hipotecat per aquests ca-
sos”, ha dit l’alcaldessa | sA
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El consistori haurà de presentar a l’Estat, abans del 15 de març, les factures pendents

la diputació avançarà a l’ajuntament 
els diners que li deu la generalitat

FINANCES LOCALS

L’Ajuntament cobrarà a través de la 
Diputació de Barcelona els diners 
que li deu la Generalitat gràcies a 
l’aprovació d’un fons extraordinari 
de 200 milions destinat a aportar 
liquiditat a les administracions lo-
cals. Segons ha explicat el president 
de l’Àrea Econòmica del consistori 
local, Joan Maresma (CiU), l’acord 
entre la Diputació i la Generalitat 
se signarà en breu i permetrà que 
els ajuntaments puguin disposar 
dels diners –com a màxim 4 mi-
lions d’euros per municipi– sense 
haver de pagar cap interès. 
A l’espera de la liquidació definiti-
va del pressupost del 2011, que es 
farà al mes de març, la Generalitat 
li deu al consistori local més de 3 
milions vinculats a serveis, com 
ara el Fons de Cooperació Local 
de Catalunya, l’aplicació de la Llei 
de Dependència, les escoles bressol 
municipals, els plans d’ocupació i 
formació ocupacional, el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
i el Pla Integral de la Ribera –fal-
ta per concretar si aquest últim 

també n’estarà inclòs em el fons. 
Maresma ha valorat positivament 
la iniciativa de la Diputació: “Ens 
permetrà fer front a pagaments 
endarrerits justament ara que 
l’Estat vol que presentem abans 
del 15 de març les factures pen-
dents amb proveïdors”. 

Llei de morositat. El Consell de 
Ministres ha aprovat un pla con-
tra la morositat per ajudar a pagar 
els deutes que les administracions 
públiques tenen amb empreses i 
autònoms que obliga al reconei-
xement del deute per part de les 
corporacions locals i facilita el co-
brament a través d’una línia de 
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 
D’aquesta manera, qualsevol pro-
veïdor afectat podrà anar al banc 
i cobrar a canvi de renunciar als 
interessos de demora acumulats, 
d’un 8% aproximadament, des 
que es va emetre la factura. Pel 
que fa a les despeses de gestió i 
als interessos que cobra el banc, 
en principi, els hauria d’assumir 
l’administració deutora. 

“En el cas de Montcada, a falta  
de tancar el pressupost del 2011, 
la xifra que es deu a proveïdors 
se situa al voltant dels 3.750.000 
euros que correspondrien a 
l’últim trimestre de l’any”, ha 
indicat l’edil, tot avançant que la 
situació de les arques municipals 
no és preocupant en comparació 
amb d’altres municipis: “Des 
del govern local sempre hem 
apostat per l’equilibri financer 
i els actuals problemes de Tre-
soreria responen bàsicament a 
la crisi econòmica i al retard en 
el cobrament de les aportacions 
d’altres administracions”.

Pilar Abián | Redacció
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Joan Maresma, president de l’Àrea Econòmica

Un total de 896 contribuents han 
domiciliat tots els rebuts de taxes 
i impostos municipals per benefi-
ciar-se de la campanya de bonifica-
ció del 5% que ha fet l’Ajuntament. 
D’aquest total, 300 veïns han tra-
mitat una nova alta domiciliària i 
altres 596 ja pagaven algun dels 
seus rebuts a través d’una oficina 
bancària però els hi faltava algun 
altre per poder obtenir el total del 
descompte.
“La iniciativa ha anat molt bé, 
ara més montcadencs es podran 
beneficiar d’aquest descompte 
i del pagament automàtic, que 
permet oblidar-se dels terminis”, 
ha indicat el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU). 

Aplicació global. En aquests mo-
ments, un total de 10.453 per-
sones ja domicilia tots els seus 
impostos. La bonificació del 5% 
també s’ha aplicat per defecte a 
tots aquells ciutadans i ciutadanes 
que ja feien servir aquesta fórmu-
la per pagar la totalitat dels seus 
impostos i que, fins ara, tenien un 
descompte del 2%. 

Prop de 900 
veïns domicilien 
ara tots els seus 
impostos i taxes
Silvia Díaz | Redacció

La moció en contra de la reforma 
laboral que el PSC i ICV-EUiA 
van defensar al Ple, impulsada per 
CCOO i UGT de l’Ajuntament, 
va obtenir també el suport de C’s 
i d’ERC. “Hem anat 30 anys 
enrere en els drets dels treballa-
dors”, va dir M. Carmen Porro 
(PSC). “Aquesta reforma de la 
dreta és lesiva”, va apuntar Alba 
de Lamo (ICV-EUiA). Marta 
Aguilar (ERC) va votar a favor 
de tot el text a excepció del punt 
en què parla dels acords entre 
les administracions. “Catalunya 
hauria de tenir la seva pròpia 
legislació laboral”, va opinar. 
Carmen Romero (C’s), també en 
desacord amb la reforma, va tit-
llar d’“hipòcrita” la presència del 
PSC en les protestes. 
Eva García va argumentar el vot 
en contra del PPC dient que “la 
reforma és necessària” i va acu-
sar l’anterior govern d’haver pro-
vocat cinc milions d’aturats. Joan 
Maresma (CiU), tot i l’abstenció 
del seu grup, va remarcar que la 
plantilla de l’Ajuntament “no es 
veurà afectada per la reforma”.

El Ple aprova 
una moció en 
contra de la 
reforma laboral
Silvia Díaz | Redacció

La petició al govern central s’ha de fer abans de l’aprovació del pressupost, el 30 de març

la Plataforma demana que els grups 
municipals facin accions conjuntes 

SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PORTBOU

La Plataforma Tracte Just va apro-
fitar el Ple de febrer per demanar a 
tots els grups municipals que im-
pulsin accions unitàries per recla-
mar al govern central la incorpora-
ció d’una partida als pressupostos 
generals del 2012 per al primer 
tram de les obres del soterrament 
de la línia de Portbou al seu pas 
per Montcada i Reixac. La petició 
s’ha de fer abans del 30 de març, 
quan el govern central presentarà 
els comptes per a aquest exercici. 
Tots els grups van felicitar la Plata-
forma pel seu treball i van explicar 
les actuacions que han dut a terme 
de forma particular. El col·lectiu  
va reiterar la necessitat de treballar 
plegats. “Ens preocupa que cada 
grup expliqui per la seva banda 
el que ha fet a Madrid, creiem 
que l’Ajuntament en ple ha de 
ser la màquina que tiri del tren. 
A nosaltres ens tenen a la seva 
disposició per donar suport a les 
accions que considerin oportu-
nes”, va dir el portaveu de la Plata-
forma, Jaume Relat. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC), es va comprometre a “con-
vocar una junta extraordinària 
de portaveus per consensuar 
possibles mesures de pressió per 
aconseguir la partida pressupos-
tària”.

Accions parlamentàries. El porta-
veu de CiU, Joan Maresma, va 
avançar que la comissió de Foment 
del Congrés dels Diputats debatrà 
el 6 de març la proposició no llei 
presentada la Cambra pel grup 
parlamentari de CiU. El PSC tam-

bé n’ha presentat una altra i ERC i 
ICV-EUiA n’han formulat una al-
tra de conjunta. Per la seva banda, 
la diputada al Parlament de Cata-
lunya i regidora del PPC a Mont-
cada, Eva García, conjuntament 
amb la vicepresidenta tercera de la 
Mesa del Congrés, Dolors Mont-
serrat, es reunirà en breu a Madrid 
amb el secretari d’Estat d’Infraes-
tructures, Rafael Català, per parlar 
sobre les possibilitats d’incloure 
una partida pressupostària per al 
soterrament.

Sílvia Alquézar | Montcada

El portaveu de la Plataforma, Jaume Relat (dreta), va demanar la paraula al Ple de febrer
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Notícies MÉs CaRRils BiCi
La futura Ronda Verda passarà 
per Montcada i connectarà 
el municipi amb Barcelona

pàg. 6

laveu.cat/noticies

EnTREVisTa 
Daniel Moly (CiU) explica els 
objectius que s’ha fixat com 
a regidor de Cultura i Patrimoni

pàg. 11

FOMENT DEL COMERÇ

Comerciants del carrer Major volen el vial 
obert al trànsit a la tarda, de l’octubre al març

Prop d’un centenar de botiguers 
del carrer Major, sota el paraigües 
de Montcada Centre Comerç 
(MCC), van entrar per registre a 
l’Ajuntament una instància el 20 
de febrer, demanant al consistori 
que es pugui circular i aparcar –en 
zona blava– al carrer Major durant 
la tarda, de dilluns a divendres, en-
tre els mesos d’octubre i març, i re-
tornar al sistema actual –el vial es 
talla al trànsit al migdia i a la tarda 
és exclusiu per al pas de vianants– 
durant la primavera i l’estiu, per no 
afectar les terrasses dels bars i res-
taurants. “Gairebé el 100% dels 
comerços estan d’acord, creiem 
que aquesta mesura afavoriria 
el comerç, malmès ara amb la 
crisi”, ha manifestat el president de 
l’MCC, Manuel Moreno. 

Javier Gázquez, de la perfumeria 
Gasan, opina que durant l’hivern, 
a la tarda no hi ha gairebé movi-
ment al carrer Major. “Amb el 
mal temps, la gent no surt al 
carrer, d’aquesta manera dona-
ríem l’opció de venir als clients 
que necessiten el cotxe i que du-

rant el matí no s’hi poden acos-
tar”, ha dit. Margarita Inglada, de 
Ca l’Estrelleta, està d’acord amb la 
proposta “sempre i quan a l’estiu 
es talli el carrer Major, per no 
perjudicar els bars” i M. Carmen 
Ortiz, del comerç Electricidad Or-
tiz, ha signat el document per si 
pot ajudar el sector, tot i que creu 
que “el client que vol comprar 
vindrà, independentment de si 
el carrer és obert o no al trànsit”. 
El propietari d’El rebost de l’àpat, 
Félix Pérez, va encara més enllà i 
és partidari de permetre la circula-
ció durant tot l’any, a excepció dels 
dissabtes a la tarda i els diumenges: 
“Vaig conèixer el carrer Major 
quan obria tot el dia al trànsit i 
els comerços funcionaven millor”, 
opina aquest restaurador, qui creu 
que és compatible muntar terrasses 
amb el pas dels cotxes.

Proposta a debat. El regidor de 
Comerç i Turisme, Joan Maresma 
(CiU), ha confirmat que el con-
sistori ha rebut la instància dels 
comerciants i ha avançat que va-
lorarà la proposta. “Tenim temps 
fins a la pròxima tardor per 
parlar-ne dels avantatges i in-
convenients, el carrer Major ara 
combina el pas de vehicles amb 
el passeig, però també és cert 
que la situació econòmica és més 
complicada que anys enrera i els 
comerços ho estan patint”, ha 
manifestat l’edil. En nom de l’AV 

de Montcada centre, el president, 
Jordi Vilalta, considera que és molt 
difícil posicionar-se: “Entenem les 
inquietuds dels botiguers, però 
nosaltres també representem els 
veïns que gaudeixen del carrer 
Major quan no obre al trànsit”. 
Que el vial permeti la circulació 
s’ha de compatibilitzar amb l’entra-
da i sortida dels infants de l’escola 
Sagrat Cor. El carrer Major es talla 
ara durant un quart d’hora, a les 9 
i a les 13h, entre la Casa de la Vila 
i la plaça de l’Església. “Aquests 
talls puntuals són irrenunciables 
per garantir la seguretat dels 
alumnes”, considera el president 
de l’AMPA, Josep M. Torruella.

Silvia Díaz | Montcada
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Montcada Centre Comerç (MCC) 
vol recuperar les fires de rebai-
xes i n’ha convocat una el 3 de 
març, amb el lema ‘M’ho treuen 
de les mans’, de 10 a 16h, al 
carrer Major. Les botigues que 
hi participen trauran al carrer 
els seus productes per fer la 
rematada final de les rebaixes 
d’hivern, amb “preus molt com-
petitius”, ha avançat el presi-
dent de l’MCC, Manuel Moreno, 
qui assegura que han estat els 
mateixos associats de l’entitat 
els que han sol·licitat a la junta 
recuperar la Fira, que és oberta 
a tots els comerciants del muni-

cipi. L’última fira de rebaixes de 
l’MCC va tenir lloc al setembre 
del 2009, al carrer Guadiana.

Taller d’idees. Aquesta acció for-
ma part d’un programa de pro-
moció del comerç que ha iniciat 
la junta de l’MCC. El 20 de febrer, 
una representació de comerciants 
de la zona centre va participar en 
un taller d’idees, durant el qual es 
van proposar algunes opcions per 
millor el sector com elaborar una 
targeta de fidelització de la clien-
tela i crear un catàleg de prioritats 
i una oficina de suport per a nous 
emprenedors | sD

La fira ‘M’ho treuen de les mans’, el 3 de març

Els botiguers que han 
signat la instància 
opinen que la proposta 
comportaria un 
augment de les vendes

Els botiguers del carrer Major creuen, majoritàriament, que permetre circular i aparcar a la tarda durant l’hivern donarà més vida al vial

L’ajuntament valorarà la proposta presentada per gairebé tots els botiguers de l’eix, que han entrat la sol·licitud per registre

0505
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ENTREVISTA

“la cultura s’ha de reinventar i no pot ser 
que visqui exclusivament de subvencions”
Daniel Moly (ciU) s’estrena en aquest mandat com a regidor de cultura i patrimoni, assumint com a repte la conservació dels béns patrimonials
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Llicenciat en Història i arqueòleg 
de professió, Daniel Moly ha as-
sumit la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni amb dos reptes impor-
tants: mantenir l’oferta cultural al 
municipi, a pesar de les retallades 
del pressupost i de subvencions 
supramunicipals, i posar mans a 
l’obra en la preservació del patri-
moni arquitectònic del munipi.

-Com afronta el panorama de 
restriccions pressupostàries? 
El context actual ens obliga a qües-
tionar la forma com hem funcionat 
fins ara. No pot ser que la Cultura 
visqui exclusivament de subven-
cions. Hem de reinventar-nos i 
buscar nous mecanismes per conti-
nuar programant. Hem d’entendre 
que la cultura és necessària com a 
element de creixement personal i 
que no pot ser gratuïta.
-Quines vies s’estan treballant?
Apostem per donar suport a ini-
ciatives privades, com és el cas 
dels monòlegs que el Baviera està 
promovent al Kursaal; treballar 
de forma coordinada amb mu-
nicipis veïns com Cerdanyola i 
Ripollet per programar conjunta-
ment i portar grups o propostes 
que cobrin per taquillatge i no per 
catxé, fórmula que ja estan apli-
cant moltes companyies. L’única 
limitació és que hi ha propostes 

que requereixen sales més grans 
que l’Auditori o el Kursaal.
-Parlem del teatre del Montcada 
Aqua. Quan s’obrirà al públic?
Aquest equipament, amb 400 bu-
taques i una gran caixa escènica, 
permetria portar espectacles de 
gran format o més comercials 
amb la fórmula del taquillatge. 
La intenció és obrir la sala durant 
aquest mandat, però sense que su-
posi una gran inversió i calculant 
bé els riscos. Estem estudiant di-
ferents opcions, des de patrocinis 
fins a una possible gestió privada. 

-Com respon el públic a les pro-
postes culturals?
Força bé, però es pot millorar. 
Hem de fer autocrítica quant a la 
difusió dels actes. A més de La Veu 
i el web municipal, volem crear la 
pàgina de la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni, on es publiquin notí-
cies regularment i el públic pugui 
expressar les seves opinions. Tam-
bé cal potenciar les accions directes 
al carrer per promoure propostes 
puntuals, com vam fer amb el 

Montcada a Escena. Aquest cicle, 
per exemple, és una demostració 
de la gran riquesa del teixit teatral 
de la ciutat, que arrossega força 
públic a les representacions i que 
contribueix a dinamitzar la vida 
cultural del municipi. 
-Vostè va ser el promotor 
d’incorporar la paraula ‘patri-
moni’ al títol de la Regidoria de 
Cultura. Què pensa fer? 
El primer pas serà crear l’Oficina 
del Patrimoni amb tres objectius: 
revisar i actualitzar el catàleg, re-
dactar un pla d’accions urgents 
–que no vol dir restaurar però sí 
netejar els entorns patrimonials 
i consolidar elements en perill 
d’esfondrament–, i vetllar pel pro-
jecte estrella, la Casa de les Aigües, 
una joia arquitectònica única en 
l’Àrea Metropolitana. El patrimoni 
també s’ha de reinventar per tal de 
treure-li un rendiment econòmic. 
Si ho sabem vendre bé, aquest 
equipament pot ser un espai per a 
activitats culturals, però també per 
fer-hi congressos i celebracions. 
Tot això quedarà definit en un pla 
estratègic i de comunicació que te-
nim previst elaborar.
-La Fundació Masoliver es va di-
soldre. Es  tornarà a constituir?
L’erudit Juan Ramón Masoliver 
forma part del nostre patrimoni i 
és necessari que hi hagi un orga-
nisme que vetlli pel seu fons bi-

bliogràfic –que rep les consultes 
de molts estudiosos– i la difusió de 
la seva obra. Estem esperant que 
la Generalitat fixi quina ha de ser 
l’aportació econòmica per crear-la.
-I la Fundació Joan Capella?

L’organisme camina amb bon 
peu gràcies a la inestimable 
col·laboració de la família, els pa-
trons i el seu director, Jorge Gó-
mez. La seva tasca està permetent 
posar Joan Capella en el lloc que li 
correspon en el món de la pintura, 
no només a Catalunya i Espanya, 
sinó també a Europa. Properament 
l’exposició que hem vist a les sales 
locals viatjarà a París, portant el 
nom de Montcada més enllà de les 
nostres fronteres.

Laura Grau | Montcada

“La intenció és obrir 
el teatre del Montcada 
Aqua durant aquest 
mandat, però calculant 
bé els riscos”

“El patrimoni també 
s’ha de reiventar per 
tal de treure-li un 
rendiment econòmic”

Daniel Moly (CiU), de 31 anys , en el despatx que ocupa a  la primera planta de la Casa de la Vila
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LLEI DE BARRIS

al voltant de 200 veïns de can Sant Joan es van manifestar perquè comencin les millores

El govern local destinarà mig milió 
d’euros al Pla de la muntanyeta

El govern municipal destinarà mig 
milió d’euros durant aquest exer-
cici a les actuacions de millora de 
la muntanyeta de Can Sant Joan, 
que han de finançar, a parts iguals, 
l’Ajuntament i la Generalitat, en el 
marc de la Llei de barris. El pres-
supost es va aprovar per Ple el 23 
de febrer. “Aquest govern té la 
voluntat de desenvolupar el Pla 
Integral, els diners que hi inverti-
rem els aportem directament del 
nostre pressupost”, ha manifestat 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui ha avançat que en breu 
es reunirà amb el veïnat per con-
sensuar les actuacions més urgents 
i analitzar conjuntament l’informe 
que estan elaborant els inspectors 
de via pública sobre l’asfaltat del 
sector. També s’està actualitzant el 
llistat de solars desocupats, diferen-
ciant entre públics i privats, amb la 
intenció de garantir la higiene i la 
seguretat dels veïns del sector. 

Mobilització. Al voltant de 200 
veïns de Can Sant Joan es van 

manifestar el 22 de febrer des 
del carrer Cimal fins a la plaça 
del Bosc, convocats per l’AV, per 
exigir la dignificació de la munta-
nyeta. El mal estat dels carrers, la 
manca de manteniment, la brutí-
cia dels solars buits i les barreres 
arquitectòniques són els principals 
motius de queixa. “Ens hem mo-
bilitzat veïns de la part alta i la 
part baixa, això demostra que 
estem junts en aquesta lluita”, va 
subratllar el president de l’AV, José 

Luis Conejero, qui ha explicat que 
abans de plantejar una altra protes-
ta, donaran un marge de temps a 
l’Ajuntament perquè comenci amb 
les actuacions. 
Les prioritats per als veïns són, 
segons Conejero, netejar el barri 
–especialment els solars– arranjar 
els darrers 100 metres del carrer 
Triangle, instal·lar algun tram 
d’escales mecàniques i fer una ro-
tonda al carrer Pont per millorar-
ne la mobilitat.

Silvia Díaz | Can Sant Joan

El principal lema de la manifestació va ser la dignificació de la muntanyeta de Can Sant Joan
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SEGURETAT CIUTADANA

L’acció forma part de les tasques de la policia comunitària

Els Mossos fan tasques de 
vigilància i prevenció a les 
zones rurals del municipi 

Dins del marc del Programa Ope-
ratiu Específic (POE) del Món 
Rural, la policia comunitària de la 
Comissaria dels Mossos d’Esqua-
dra de Montcada i Reixac ha co-
mençat la campanya 2012 del pa-
trullatge dirigit a les zones rurals, 
que inclouen la serralada de Ma-
rina, Collserola, el Pla de Reixac 
i Gallecs, espais on hi ha censades 
57 masies i cases aïllades. 
Segons fonts dels Mossos, la finali-
tat del POE és garantir la seguretat 
ciutadana en l’àmbit rural, preve-
nir i reduir els fets delictius i esta-

blir mecanismes de comunicació i 
coordinació amb els organismes 
i institucions públiques i privades 
que intervenen en el món rural. El 
coordinador de la policia comunità-
ria es va entrevistar a principi de fe-
brer amb la directora del Parc de la 
Serralada Marina, Cinta Pérez, per 
tractar diversos temes relacionats 
amb el municipi i es va acordar 
iniciar accions de control d’aboca-
ments no autoritzats dins del parc, 
així com establir i coordinar el 
protocol de prevenció d’incendis i 
el control d’accés a l’espai forestal 
amb vehicles motoritzats. 

Pilar Abián | Redacció
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El moviment reivindicatiu deno-
minat ‘iaioflauta’, format majorità-
riament per gent gran, va protago-
nitzar el 24 de febrer el primer acte 
a Montcada i Reixac. Una quinze-
na de persones es va concentrar a 
l’interior de l’oficina de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM) 
del carrer Major, per reclamar el 
dret universal a l’habitatge. L’acció 
es va fer en aquesta entitat bancà-
ria, segons els organitzadors, per 
denunciar els desnonaments que 
promou. Els manifestants hi van 
entrar a les 12h i hi van romandre 
un quart d’hora amb pancartes a 
favor de la dació com a fórmula de 
pagament per a les persones que 
no poden fer front a la hipoteca. 
Alertats per la direcció de l’oficina, 
hi van comparèixer els Mossos 
d’Esquadra, però la sortida de la 
sucursal es va desenvolupar sense 
cap tipus d’incident. 

A favor de la dació. Minuts abans 
d’abandonar el local, una repre-
sentació dels manifestants va 

parlar amb els responsables de la 
CAM de Montcada, que els van 
comunicar que l’entitat ja està apli-
cant la dació. “Ens han dit que ja 
han tramitat unes 150 dacions 
a les oficines de la seva demar-
cació”, va indicar el portaveu dels 
‘iaioflautes’ de Montcada i Reixac, 
Antonio Cera, qui va avançar que 
un dels objectius del moviment i 

de la Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques serà esbrinar quantes 
persones del municipi es benefici-
en d’aquesta fórmula. 
L’acte del dia 24 es va fer a oficines 
de la CAM d’arreu d’Espanya, co-
incidint amb l’inici del judici per 
l’acomiadament de l’exdirecto-
ra general de l’entitat financera, 
Maria Dolores Amorós. 

Silvia Díaz | Montcada

DESNONAMENTS

aquest nou moviment reivindicatiu està format majoritàriment per persones grans
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Els ‘iaioflautes’ van lluir pancartes reivindicatives durant la manifestació a la CAM

Un agent dels Mossos consulta un mapa mentre fa les tasques de vigilància a les zones rurals
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Els ‘iaioflautes’ reivindiquen el dret a 
l’habitatge ocupant l’oficina de la CaM

RETALLADES SANITÀRIES

El Departament d’interior argumenta motius de seguretat

la Favmir no obté més 
permisos per tallar la C-17 

Argumentant raons de seguretat, el 
Departament d’Interior ha negat a 
la Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (Favmir) el 
permís per interrompre setmanal-
ment el trànsit d’aquesta via, una 
acció que el col·lectiu va engegar el 
9 de febrer per reivindicar el retorn 
del servei d’urgències continuat a 
l’ambulatori i que pretenia repetir 
fins a final de març. La Favmir ha 
qualificat aquesta decisió de “pro-
hibició unilateral que atempta 
contra el dret a manifestar-se de 
la ciutadania” i ha anunciat que, 

a partir d’ara, les accions es decidi-
ran en l’assemblea que es fa cada 
dijous a la plaça Lluís Companys i 
es faran sense comunicar-ho abans 
a l’administració. A la manifestació 
del 23 de febrer, prop de 200 per-
sones van recórrer el tram des del 
CAP de la plaça Lluís Companys 
fins al carrer Mossèn Castellví. 
D’altra banda, la Favmir té pre-
vista una reunió amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), el 5 de 
març, per tornar a parlar sobre el 
servei d’urgències nocturn i altres 
mancances que, al seu parer, té 
l’atenció sanitària al municipi. 

Laura Grau | Montcada

Els manifestants, convocats per la Favmir, circulant per l’avinguda Mossèn Castellví

la
u

R
a 

G
R

au



91a quinzena | Març 2012 Notícies

CIVISME

Des de l’inici de la campanya s’han registrat 40 mascotes

La Policia Local està fent una 
campanya per recordar als pro-
pietaris d’animals de companyia 
l’obligatorietat de tenir la masco-
ta censada. La primera fase de la 
campanya va ser informativa, però 
des del 20 de febrer els agents de 
proximitat multen els propietaris 
de gossos que incompleixen la nor-
mativa, sanció queda anul·lada si 
l’afectat acudeix a l’OAC a censar 
l’animal en els tres dies posteriors 
a la notificació. 
La taxa municipal per registrar el 
gos és de 20,60 euros i no tenir-lo 
censat implica una infracció lleu 
que pot ser sancionada amb una 
multa que va dels 100 als 400 euros. 
La campanya ja ha començat a do-
nar els seus fruïts i en només una 
setmana es van registrar 40 noves 
altes, que situen en 1.896 la xifra 
d’animals ¡ censats a Montcada. 

Compliment de les normes. El cap 
de la Policia Local, Antonio Fran-
co, ha explicat que l’aplicació de 
les sancions incideix especialment 

en les actituds incíviques d’alguns 
propietaris que no recullen els ex-
crements dels seus animals. “Hi 
ha agents de paisà fent tasques 
de vigilància que sancionen al 
moment l’incompliment de la 
normativa”, ha afegit Franco. 
Aquesta és una de les moltes cam-
panyes que duu a terme la Policia 
Local al llarg de l’any per incidir en 
el compliment de les diferents or-
denances i normatives  municipals. 
La pròxima iniciativa començarà 
al març i se centrarà en la perillo-
sitat de parlar per telèfon mòbil 
durant la conducció, infracció que 
comporta una multa de 200 euros i 
la retirada de 3 punts del carnet.

Laura Grau | Redacció
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CANVIS A LA NORMATIVA

El ple ha aprovat la modificació de l’ordenança de circulació prohibint les acampades

El cost de retirar cotxes per obres 
o festes l’assumiran els propietaris

El Ple de febrer, celebrat el dia 
23, va aprovar diferents modifi-
cacions de les ordenances de ci-
visme i de circulació de vianants 
i de vehicles. A partir d’ara, els 
costos de retirar un vehicle del 
dipòsit municipal en un carrer 
on provisionalment s’ha prohibit 
aparcar amb motiu d’una cele-
bració, un acte públic o una re-
paració de la via –sempre i quan 
estigui senyalitzat amb 72 hores 
d’antelació– els haurà d’assumir 
el propietari de l’automòbil. 
Així mateix resta totalment pro-
hibit qualsevol tipus d’acampada, 
ja sigui de caravanes, rulots o si-
milars, en tot el terme municipal. 
I una altra modificació aprovada 
fa referència a la prostitució. A 
partir d’ara, qui faci ús d’aquest 
tipus de servei a la via pública 
serà sancionat.  

Debat. Segons la presidenta de 
l’Àrea Interna, M. Carmen Porro 
(PSC), “la finalitat del govern 
no és sancionadora i bona part 

de la tasca de la Policia Local 
és dissuasòria”. Els grups muni-
cipals d’ERC i de Ciutadans es 
van abstenir. L’edil republicana, 
Marta Aguilar, va argumentar el 
seu vot dient que era el mateix 
que va donar quan es va apro-
var tot el conjunt de mesures de 
l’ordenança de civisme. El PPC 

hi va votar en contra, com va 
fer ICV-EUiA. Els ecosocialistes 
consideren que els canvis apli-
cats criminalitzen la prostitució 
i, d’altra banda, es van mostrar 
contraris a la prohibició d’acam-
par, perquè la norma afecta tam-
bé els actes que tinguin un caràc-
ter reivindicatiu.

Silvia Díaz | Redacció

la Policia local recorda 
que cal censar els animals

aR
Xi

u
/S

il
Vi

a 
D

Ía
Z

L’Ajuntament està obligat a informar d’actuacions a la via pública amb 72 hores d’antelació
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Al carrer, els gossos han d’anar lligats
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INVERSIONS

La diputada del PPC al Parlament 
de Catalunya i portaveu del grup 
municipal a Montcada i Reixac, 
Eva García, assegura que el seu 
partit ha aconseguit que el go-
vern de la Generalitat, liderat per 
CiU, doni prioritat al futur institut 
Montserrat Miró, al nou ambula-
tori i a l’Hospital Ernest Lluch a 
l’hora de plantejar les inversions 
per a aquest mandat. “Abans de la 
fi del 2012, el govern s’ha com-
promès a presentar un informe 
per saber quines són les seves 
prioritats i la viabilitat econòmi-
ca de tirar endavant aquests pro-
jectes”, ha manifestat García, que 
no s’ha aventurat, però, a afirmar si 
aquestes actuacions seran una rea-
litat durant aquest mandat, ja que 
“els deutes i les hipoteques que 
ens ha deixat el tripartit són molt 
elevades”, va indicar la parlamen-
tària durant una roda de premsa 
feta el 21 de febrer, acompanyada 
dels altres dos regidors del PPC a 
Montcada i Reixac –Cristino Gar-
cía i Pilar Gil– per donar compte de 

l’acord que els populars han signat 
amb CiU al Parlament per abste-
nir-se en la votació dels pressupos-
tos autonòmics. La parlamentària 
va avançar que formarà part d’una 
comissió de seguiment per saber en 
quin estat es troben “minut a mi-
nut” els projectes.

Més diners als ajuntaments. Altres 
punts de l’acord entre el PPC i CiU 
són que, al llarg d’aquest exercici 
pressupostari, hi haurà una apor-

tació extra per als ajuntaments en 
el Fons de Cooperació Local i que 
el 30% de la futura taxa turística es 
destinarà a les administracions lo-
cals. Altres punts són mesures per 
a la recuperació econòmica i de re-
ducció del dèficit; la racionalització 
del sector públic; el suport als cen-
tres de treball i educatius respecte 
les persones amb necessitats educa-
tives especials i l’exempció del pa-
gament de la taxa de medicaments 
als col·lectius més desafavorits.

Silvia Díaz | Montcada

Eva García mostra l’acord entre el PPC i CiU, en presència dels altres dos regidors de Montcada
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la diputada Eva garcía presenta els 
acords entre Ciu i el PPC al Parlament
La regidora diu que el govern català valorarà enguany si els projectes locals són prioritaris

 

> C’s de Montcada celebra el seu primer aniversari
L’agrupació de Ciutadans (C’s) de Montcada i Reixac va celebrar el 26 de 
febrer, amb una calçotada per a afiliats i simpatitzants, el seu primer aniver-
sari al municipi. “Érem necessaris en la política de la ciutat, per aportar 
un aire fresc i una altra forma de fer política; el creixement de Ciutadans 
està sent espectacular”, ha manifestat el president de la formació local, 
Tony Pérez, en un comunicat. Durant el matí, el partit va instal·lar una carpa 
informativa a la plaça Lluís Companys, donant així continuïtat a la campanya 
‘C’s t’escolta’, amb la qual pretén acostar-se a la ciutadania. D’altra banda, 
C’s s’ha ofert a ‘Los lunes al sol’ per tal d’impulsar accions conjuntes a favor 
dels aturats. L’objectiu de la plataforma social és reunir-se amb totes les 
formacions polítiques del municipi, per exposar la situació de les persones 
més afectades per la crisi | sD

POLÍTICA

La líder ecosocialista aposta per un nou model social i econòmic

Mercedes Paredes és la 
nova presidenta d’iCV

La nova presidenta d’ICV a Mont-
cada i Reixac, Mercedes Paredes, 
basarà la seva política en un model 
on tinguin cabuda totes les sensibi-
litats de la coalició i que doni res-
posta a les necessitats de la ciutada-
nia. La responsable de la coalició  
va presentar el seu full de ruta el 20 
de febrer davant dels afiliats i sim-
patitzants i va dir que la formació 
aposta per un nou ordre econòmic 
i social “per sortir d’una crisi que 
no hem creat nosaltres”, va asse-
nyalar. Paredes, que encapçalava 
l’única candidatura a la presidèn-
cia, va criticar les polítiques del PP 

i CiU “perquè atempten –va dir– 
contra els drets laborals i socials 
i només garanteixen la seguretat 
dels interessos privats” i va pre-
sentar la coalició ICV-EUiA com 
l’alternativa al govern local, format 
pel PSC i CiU, en considerar que 
l’actual executiu “està atrinxerat 
en uns sous fantàstics i és inca-
paç de donar sortida als proble-
mes de la ciutadania”. 
Paredes va fer una crida a la po-
blació “per passar de la indig-
nació a l’acció” i va anunciar 
que, a principi del mes de març, 
tindrà enllestida la nova executi-
va del partit. 

Sílvia Alquézar | Montcada
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Mercedes Paredes, al centre, durant la seva presentació oficial com a presidenta local d’ICV
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> Visita del president de nngg de Catalunya
El president de Noves Generacions (NNGG) del Partit Popular a Catalunya i 
diputat al Parlament, José Antonio Coto, va visitar Montcada i Reixac el 25 
de febrer, per acompanyar els membres de NNGG del municipi i d’altres 
poblacions en una carpa informativa que es va instal·lar a la plaça Lluís 
Companys. Coto va estar acompanyat de la portaveu del PPC a Montcada i 
companya del grup parlamentari, Eva García, així com dels altres dos regi-
dors, Cristino García i Pilar Gil –a la imatge | LR

Les obres de condicionament del 
parc de la Font Pudenta, des-
prés de la substitució de la xarxa 
d’abastiment d’aigua de la compan-
yia d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), 
ja han finalitzat. Sota la supervisió 
de tècnics municipals, l’empresa 
ha recol·locat el mobiliari urbà i 
els jocs. A la zona de confluència 
entre la riera de Sant Cugat i el riu 
Ripoll la intervenció s’ha aprofitat 
per instal·ar un banc habilitant un 
mirador. Ara només resta pendent 
l’hidrosembra de la llera del riu Ri-
poll que s’efectuarà durant les pro-
peres setmanes | LR

> Mirador sobre el 
riu a la Font Pudenta
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RONDA VERDA

El Consell Comarcal del Bar-
celonès ha començat les obres 
de la Ronda Verda al passeig de 
la Ribera, a l’alçada del Parc de 
les Aigües. Es tracta d’un circuit 
permanent per a bicicletes que 
se situarà a ambdós costats del 
riu Besòs i que connectarà tot el 
Barcelonès vorejant les rondes 
de Dalt i del Litoral. “El vial té 
una finalitat lúdica però també 
es pot convertir en una forma 
de mobilitat quotidiana en bi-
cicleta que, a més, permetrà 
connectar nous itineraris de 
Barcelona amb la xarxa cicla-
ble de Montcada”, ha apuntat la 
regidora responsable de mobili-
tat, M. Carmen Porro (PSC). 

Recorregut. Segons ha informat 
l’Ajuntament, la Ronda Verda ha 
de passar per Montcada i Reixac 
ja que la passarel·la sobre el Besòs 
és la connexió per sobre del riu 
que permet enllaçar amb el camí 
del Rec Comtal i Vallbona. En el 
tram local, les obres consisteixen 

a crear un itinerari per a bicis amb 
senyalització horitzontal que con-
nectarà el passeig de Ribera amb 
l’altre costat del riu, al parc de les 
Aigües. A la passarel·la també 
s’instal·laran pivots per evitar el 
pas de vehicles. 
A la sortida del pont de vianants, 
a la zona que toca amb avinguda 

de la Ribera, es posarà al mateix 
nivell la calçada i la vorera per 
facilitar l’accés de les bicicletes. 
Un cop estigui acabat el carril en 
aquesta zona el circuit continuarà 
senyalitzat pels carrers Molí, Vi-
ver, Reixagó i passatge Reixagó 
fins arribar a Vallbona i connectar 
amb Barcelona. 

Silvia Díaz | Redacció

La passarel·la que connecta ambdós costats del riu també ha estat senyalitzada amb carril bici

M
at

ÁS
 M

u
Ñ

O
Z

El passeig de la Ribera disposarà 
d’un nou carril bici al costat del riu
La xarxa enllaçarà Montcada amb el Barcelonès vorejant les rondes de Dalt i del Litoral

MILLORES URBANES

Els treballs s’iniciaran al carrer camèlies del barri de can cuiàs

l’ajuntament prepara un 
nou pla d’asfaltat de carrers

Per tercer any consecutiu, l’Ajunta-
ment executarà un projecte d’asfal-
tat de carrers per al qual destinarà 
la quantitat de 150.000 euros. Els 
Serveis Tècnics municipals estan 
ultimant els treballs de redacció, 
perquè el pla pugui iniciar-se amb 
la major immediatesa possible. 
El primer barri on s’actuarà serà 
Can Cuiàs, on el govern ha deci-
dit donar prioritat a l’asfaltat del 
carrer de Camèlies tot i que també 
s’actuarà a d’altres vials. Fruit de 
les negociacions entre l’Alcaldia i 

l’Ajuntament de Barcelona, s’as-
faltarà del carrer de la Circumval-
lació, com a punt i final de les 
obres que s’han realitzat durant 
els darrers mesos en aquest vial. 
“Lamento els inconvenients que 
ha suposat per als veïns aquesta 
actuació però, en contrapartida, 
ha significat una millora impor-
tant del clavegueram, de l’accés 
i la sortida del barri així com la 
renovació del paviment del car-
rer de la Circumval·lació”, va dir 
l’alcaldessa, María Elena Pérez, en 
una visita al barri a final de febrer.

Pilar Abián | Redacció
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L’alcaldessa, durant la visita a Can Cuiàs, acompanyada del regidor d’Urbanisme, Juan Parra
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adimir engega una campanya per 
implicar les empreses en la inclusió
L’entitat ha mantingut una trobada amb empresaris, amb el suport de promoció Econòmica

L’associació de discapacitats Adi-
mir ha posat en marxa una cam-
panya de recerca de suport econò-
mic a través de les empreses de 
la ciutat, per tal que col·laborin 
amb l’entitat en el marc del seu 
projecte de construir un munici-
pi inclusiu vers les persones amb 
algun tipus de discapacitat. Amb 
el suport de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament, l’associació 
es va reunir el 16 de febrer a les 
instal·lacions del departament 
amb una quinzena d’empresaris 
del municipi, als quals els va pre-
sentar la seva proposta i els objec-
tius de l’associació. “Hem detectat 
una bona predisposició de les 
empreses a col·laborar amb no-
saltres i els estem molt agraïts”, 
ha manifestat la portaveu d’Adimir, 
Ana Ballesta. 
L’associació ofereix als empresaris 
diferents fórmules per col·laborar, 
com una aportació anual conti-
nuada o apadrinar projectes con-
crets, com subvencionar un nen o 
jove en la seva inclusió en una ac-

tivitat de lleure o en un esplai al 
municipi o bé finançant un vetlla-
dor educatiu perquè un infant es 
pugui integrar entre 10 i 20 hores 
setmanals en una escola ordinària 
de Montcada i Reixac. “També 
ens poden ajudar facilitant-nos 
material o contractant perso-
nes discapacitades”, ha apuntat 
Ballesta.

Moció al Ple. Promoció Econò-
mica dóna suport en aquesta 

tasca amb Adimir com a media-
dor, posant en contacte l’entitat 
amb les empreses interessades a 
col·laborar-hi. Ballesta ha recor-
dat el compromís de l’Ajuntament 
amb la inclusió, en base a una mo-
ció que tots els grups municipals 
van aprovar al Ple de febrer del 
2011, en la qual es comprometien 
a donar suport les persones amb 
discapacitat des del punt de vista 
social, educatiu, cultural, laboral, 
social i de foment del lleure.

Silvia Díaz | Redacció

ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS
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Andrés Jiménez, d’Adimir, presenta a les empreses el projecte inclusiu de l’entitat

 

> nova sortida de la C-58 per accedir a Montcada
El 24 de febrer va entrar en funcionament la nova sortida 4 de l’autopista 
C-58, en direcció Sabadell, una obra sorgida de la construcció del carril per a 
autobusos i vehicles d’alta ocupació (Bus-VAO). Ara, la sortida cap a l’accés 
–que dóna entrada a Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac pel polígon de 
la Ferreria– es fa uns 400 metres abans que fins a l’actualitat | LR

> Montcada i Reixac s’acosta als 35.000 habitants
La població actual al municipi és exactament de 34.734 persones, segons 
reflecteix el Padró Municipal a data 1 de gener de 2012, el que suposa un 
increment de 469 persones respecte l’any passat, un 1,3% més. El princi-
pal increment de població s’ha donat a Mas Rampinyo, especialment per 
l’arribada de nous veïns a Mas Duran. Les dades del Padró es van donar a 
conèixer oficialment el 23 de febrer, en sessió plenària | sD

15-M

Els indignats i El cercle cultural organitzen un debat el dia 12

arcadi oliveres i Ester 
Vivas analitzaran l’actual 
context econòmic i social

El col·lectiu d’indignats del muni-
cipi i el Cercle Cultural Montcada 
han convidat l’economista Arcadi 
Oliveres i l’activista Ester Vivas a 
una taula-debat el pròxim 12 de 
març, a les 19h, a l’Abi (Colon, 5). 
Els ponents parlaran sobre temes 
socials i d’actualitat vinculats al 
context econòmic i també dels mo-
viments ciutadans reivindicatius, 
com el 15-M. Des del naixement 
dels grups d’indignats, tant Olive-
res com Vivas han participat en 
multitud d’actes sobre l’actual si-
tuació econòmica mundial.

Experts en economia social. Llicen-
ciat en Ciències Econòmiques per 
la UB, Oliveres és professor d’Eco-
nomia Aplicada a la UAB i expert 
en relacions de comerç internacio-
nal, deute extern i cooperació i de-
senvolupament. És col·laborador 
habitual en moviments socials i en  
publicacions de caire solidari i des 
del 2001, president de l’Associació 

Justícia i Pau. Les últimes dues in-
tervencions d’Oliveres en actes pú-
blics a Montcada van ser al 2008, 
pel 15è aniversari d’Andròmines, i 
al 2009, convidat per ERC.
Ester Vivas és una activista del 
moviment antiglobalització i del 
consum responsable, que ha 
participat activament en esde-
veniments com el Fòrum Social 
Mundial. En aquests moments,  
treballa sobre temes de sobirania 
alimentària i de comerç just. 

Silvia Díaz | Redacció

Oliveres, en un acte fet al 2009 a Montcada
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> Curs d’atenció al públic i tècniques de venda
La Regidoria de Comerç i Turisme ha obert el termini d’inscripció d’un nou 
curs per millorar l’atenció al públic i la venda en establiments comercials. 
Les classes són per a responsables de botigues i es faran a la Casa de la 
Vila del 20 de març al 26 d’abril, els dimarts i dijous, de 14.45 a 16.30h. 
Les inscripcions, gratuïtes, s’han de formalitzar al departament organitzador, 
situat al número 73 del carrer Alt de Sant Pere, a Mas Rampinyo. També es 
pot trucar al telèfon 935 648 505 o enviar un correu a l’adreça electrònica 
comerc@montcada.org | sD

> Xerrada sobre les participacions preferents
La secció local d’ERC-Acord per Montcada farà una xerrada informativa so-
bre les participacions preferents el 5 de març (20h) a la seu local d’ERC 
(Major, 52, 2n 1a). Les participacions preferents han estat comercialitzades 
per les entitats bancàries com una inversió segura per als estalviadors, ma-
joritàriament gent gran que no vol riscos, i que ara no poden recuperar els 
seus diners. La conferència anirà a càrrec d’Ana Martínez, filla d’afectats i as-
sociada a ADICAE (Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances), i 
d’Antoni Mollet, representant de la Plataforma Estafa Banca i membre de la 
candidatura ERC-Acord per Montcada | LR

oferta de feina. Es necessita personal de Mont-
cada i Reixac per a empresa de serveis dedicada 
a la tercera edad. Ajuda a domicili, acompanya-
ment hospitalari i neteja. Tel. 935 157 200.
Es compren. TBO antics, còmics de superhe-
rois, manga, àlbums de cromos i joguines en 
general. Tel. 630 930 616.
nou grup d’amics del Vallès. Si tienes de 40 
a 55 años, amplía tu grupo de amigos. Tel. 637 
782 118.

se vende. Apartamento a Sant Antoni de 
Calonge, zona Torre Valentina. 2 habitacio-
nes, cocina, calefacción, aire acondicionado, 
amueblado, baño y párquing. 160.000 euros 
negociables. Daniel. Tel. 659 489 398.
lloguer. Local 120 m2 al carrer Masia. Telf: 
626.78.31.77.
oferta de trabajo. ¿No tienes trabajo? ¿Can-
sado de trabajar para otros? Te ofrecemos 
oportunidad de un ingreso extra. No son ma-

nualidades ni ventas puerta a puerta. Pregun-
tar por sr Ramon 625 596 754.
se vende. Silla de auto. Marca: BEBÉ CON-
FORT. Incluye IsoFIX. Reclinable. Perfecto esta-
do.Precio a convenir. Telf. 935 641 181.
En aquiler. Local de 85 m2 en Font Pudenda, 
muy soleado, persianas eléctricas, toldo, suelo 
de parquet, sistema antiincendios, aseo, patio 
y una habitación. Buen precio. Tel: 607 256 
454.

anuncis gratuïts                                    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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PoRTEs oBERTEs
Els centres de primària i 
secundària es preparen 
per acollir la preinscripció

pàg. 14pàg. 15

EsCola dE PaREs
La FAMPA continua amb el 
cicle de xerrades i tallers 
adreçat a les famílies

El Banc de Sang i Teixits (BST) 
de Catalunya organitza el 12 de 
març la novena Marató de Dona-
ció a la Casa de la Vila, de 9 a 
14.30h i de 16 a 21h, una activitat 
que ja és un clàssic al municipi. 
Amb la premissa que la sang no 
es pot fabricar i que és fonamen-
tal la col·laboració ciutadana, el 
BST organitza les maratons com 
una acció extra que complementa 
les diferents visites que la unitat 
mòbil fa a Montcada i Reixac al 
llarg de l’any. 

“Demanem la màxima im-
plicació a les entitats i les em-
preses que vulguin col·laborar 
amb nosaltres amb la iniciati-
va i fent-ne difusió”, ha explicat 
Carme Díaz, una de les organit-
zadores de la jornada. 
L’AV de la Font Pudenta-Mun-
tanyeta oferirà un cop més una 
xocolatada per als participants, 
a la tarda, i també hi col·laboren 
Creu Roja i l’Associació de Do-
nants de Sang del Vallès Occiden-
tal. Les entitats, empreses i parti-

culars que vulguin participar a la 
jornada poden adreçar un correu 
electrònic a l’adreça jmplanella@
nadark.com o bé trucar al telèfon 
902 170 257.
L’Ajuntament dóna suport a 
la Marató i està previst que 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i la regidora de Salut 
Pública i Consum, M. Carmen 
González (CiU), facin una visita 
institucional a la Casa de la Vila 
per inaugurar oficialment la jor-
nada, cap a les 12.30h.

Objectius. Al 2011, un total de 
206 persones, de les 231 que es 
van oferir, van donar sang du-
rant la Marató, un índex baix en 
comparació amb d’altres munici-
pis. “El nostre repte cada any és 
superar la xifra de l’anterior i 
aconseguir més donants”, ha 
manifestat Díaz. 
Una persona adulta, amb un pes 
aproximat de 70 quilos, té uns 5,5 
litres de sang. En una donació es 
recullen 480 ml que es recuperen 
sense problemes. Per ser donant,  
els requisits són tenir entre 18 i 
65 anys, un bon estat de salut i 
pesar més de 50 quilos. Només 
cal omplir un questionari de sa-
lut i mantenir una breu entrevista 
amb el metge del BST. Es pot do-
nar sang diverses vegades l’any, 
les dones fins a 3 i els homes, un 
màxim de 4 cops.

VOLUNTARIAT

Silvia Díaz | Redacció

Montcada es prepara 
per a una nova marató 
de donació de sang
La cita és el 12 de març, en horari de matí i de tarda

L’organització de la 
Marató és oberta a la 
col·laboració d’entitats, 
empreses i particulars 
per amenitzar la jornada

Cada marató, la sala institucional de la Casa de la Vila es converteix en una mena d’ambulatori, per acollir les donacions de sang dels voluntaris
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Des del 1992, Carme Díaz coordina 
les campanyes de donació que es 
fan a Montcada i al Vallès Occidental. 
Per què és necessària la figura del 
donant?
Els donants són la peça clau perquè 
la sang no es pot fabricar, només la 
podem obtenir de la donació altruis-
ta. Sense els donants no tindríem 
la  matèria primera, que és la sang, 
per elaborar els diferents productes 
que subministrem al sistema sanita-
ri: concentrat d’hematies, plaquetes 
i plasma. D’aquest últim, s’obtenen 
diversos productes utilitzats diarià-
ment per moltes persones malaltes 
en casos d’albúmina, factors de coa-
gulació immunoglobulines, etc.

Quants n’hi ha a tot Catalunya?
A tot Catalunya n’hi han aproxima-
dament 400.000 donants actius. 
D’aquests, uns 204.000 fan dona-
ció efectiva cada any, amb una fre-
qüència 1,4 vegades. Des del Banc 
de Sang i Teixits mirem d’augmentar 
tant el nombre de donants nous com 
la freqüència de les donacions, per 
tal d’aconseguir les reserves neces-
sàries per atendre el país.
Quantes vides es poden arribar a sal-
var l’any gràcies a les donacions?
Al 2011 es van fer un total de 
281.744, a partir de les quals es van 
dur a terme 118.265 transfusions de 
concentrat d’hematies, 22.008 de 
plaquetes i 18.714 de plasma. És per 

això que diem 
que 1 donació 
ajuda a salvar 3 
vides.
Quin missatge 
donaria a la 
gent que mai 
no ha donat 
sang perquè ho faci?
Els convido a participar en un acte 
molt senzill, que requereix només 
20 minuts i que pot ajudar moltes 
persones malaltes. És molt fàcil i hi 
ha un ampli horari per trobar el mo-
ment que vagi millor. Entre tots hem 
d’aconseguir superar la xifra de 206 
donants de la darrera edició de la 
Marató de sang | PA

Entrevista a Carme Díaz, coordinadora de la campanya de donacions del BST
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ESCOLA DE MARES I PARES

El cicle ofereix el dia 14 un taller 
sobre el pas de primària a secundària

El cicle d’activitats de l’Escola de 
Mares i Pares (Empa), promoguda 
per la FAMPA, continuarà el 14 
de març amb un taller sobre el pas 
d’educació primària a secundària 
que tindrà lloc a la Casa de la Vila 
(18.30h), a càrrec de l’associació 
SEER i la Regidoria d’Infància 
i Joventut. Els canvis que afecten 
els infants quan inicien l’etapa de 
l’adolescència van centrar també la 
xerrada que es va fer el 28 de febrer 
a la Biblioteca Elisenda a càrrec de 
Ruth Castillo, terapeuta de Projecte 
Home. La ponent va incidir en la 
importància que té l’educació per 
evitar conductes de risc. Enfront 
els models educatius autoritari, 
proteccionista o evasiu, Castillo va 
abogar per la coherència i per una 
bona comunicació amb els fills.
En el moment de tancar aquesta 
edició, l’EMPA organitzava dues 
xerrades més, una sobre els ti-
pus de família, a càrrec d’Aldeas 
Infantiles i l’altra, sobre l’escola 
inclusiva organitzada amb la 
col·laboració d’Adimir.

Silvia Díaz | Redacció

L’entorn familiar, l’adolescència i la integració han estat presents a les xerrades de l’Empa
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> sopar solidari a favor d’intermón oxfam
El grup ‘Va per tu’, que opta al repte d’Intermón Oxfam Trailwalker –d’on for-
men part les montcadenques Dolors Fernández i Magda Salat– fa el 2 de març 
un sopar solidari a l’Abi. La convocatòria ha estat tot un èxit perquè gairebé una 
setmana abans, els organitzadors van haver de tancar la venda de tiquets per-
què estaven exhaurits. “Estem molt contents de la resposta ciutadana”, ha 
dit Fernández. ‘Va per tu’ ha d’obtenir 1.500 euros en donatius abans del 30 
d’abril per poder optar a la segona fase del repte, recórrer a peu, el 5 de maig, 
100 quilòmetres d’una ruta entre Sant Feliu de Guíxols i Olot. El grup rep el su-
port d’El Cim, l’Abi i del grup de balls de festa major de l’AV de Terra Nostra | sD

> l’asdem organitza sessions de ‘coaching’
L’associació d’empresàries Asdem inicia el 16 de març un cicle de trobades 
per tractar temes que afecten les directives en el dia a dia a l’empresa, amb 
l’especialista en coaching Roser Selles. Les sessions tindran lloc un divendres 
al mes fins al juny, de 15 a 16h, a l’Hotel Ciutat de Montcada (Verdi, 12). Les 
places són limitades i per fer-ne la reserva s’ha de contactar amb l’entitat a tra-
vés del mail asdem@asdem.cat. El preu és de 5 euros i gratuït per a les sòcies 
de l’entitat. D’altra banda, el 21 de febrer, una representació de l’Asdem va 
vistar la Borsa de Barcelona, acompanyada de l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), la presidenta de l’Àrea Social, Ana Rivas (PSC), i la regidora de Dona i 
Igualtat, Judith Mojeda (PSC) –a la imatge, el grup a l’entrada a la Borsa | sD
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Una trentena de pares i mares va 
assistir el 21 de febrer a la xerrada-
taller que van oferir la psicòloga 
Míriam Esquivel i la psicopedago-
ga Carme Vila sobre l’autoestima 
en l’adolescència. La conferència, 
organitzada per la Regidoria de Sa-
lut Pública i Consum i la Diputació 
de Barcelona, va donar pautes als 
progenitors per afrontar el trànsit 
de nen a adult, caracteritzat per 
l’aparició de sentiments de ràbia, 
pèrdua de control i rebel·lia contra 

les normes i els límits. “El fet que 
es rebel·lin contra les normes no 
vol dir que aquests límits no hagin 
d’existir”, va matisar Esquivel, qui 
va avisar dels perills de l’excessiva 
permissivitat. Vila també va alertar 
els pares sobre els missatges que 
donen als fills, tant els positius com 
els negatius. “Hem d’evitar els 
judicis de valor que posin el pes 
en la manera de ser del nen i no-
més valorar fets puntuals que hagi 
comès”, va explicar | LG

> la relació dels pares amb els fills adolescents
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EDUCACIÓ

El procés de preinscripció a educa-
ció infantil, primària i secundària 
obligatòria per al curs 2012-2013 
anirà enguany del 19 al 30 de març, 
segons ha aprovat el Departament 
d’Ensenyament. Mentrestant, els 
centres escolars públics i concertats 
del municipi es preparen per acollir 
la campanya i organitzen jornades 
de portes obertes perquè les famí-
lies i els futurs alumnes coneguin 
les seves instal·lacions i el seu pro-
grama educatius.

Calendari. El centre El Turó orga-
nitza la visita el 3 de març (11h). 
El dia 6 serà el torn del Font Fre-
da; el 7, del Reixac –ambdues a les 
17.30h– i el 9, de l’escola Mas Ram-
pinyo (15.15h). Per al 13 de març 
hi ha dues visites, a les 17.30h, al 
Mitja Costa i a l’Elvira Cuyàs. El 
Viver farà la jornada el dia 14, a les 
17.30h, mentre que la de La Salle 
és el dia 12, a les 18h, per a educa-
ció infantil i primària, i l’endemà,  
a la mateixa hora, obren portes les 
instal·lacions de secundària. 

Silvia Díaz | Redacció

la preinscripció escolar per al curs 
vinent anirà del 19 al 30 de març
Els centres públics de primària i secundària obren portes per mostrar el seu projecte

Un bon nombre de famílies va participar a la jornada de portes obertes de l’institut La Ribera

 
Els grups municipals van rebutjar 
una moció que el PPC va presentar 
al Ple del 23 de febrer sobre la lliu-
re elecció de centre educatiu en la 
preinscripció escolar, com a fórmu-
la, segons els populars, per garantir 
la llibertat de les famílies a escollir el 
tipus d’ensenyament i el centre que 
desitgen per als seus fills i filles. La 
resta de formacions va votar en con-
tra de la moció. El PSC i ERC van dir 
que el canal per tractar aquest tipus 

de temes és el Consell Escolar Mu-
nicipal, mentre que ICV-EUiA va re-
cordar al Ple que l’Ajuntament està 
revisant el mapa escolar i les zones 
d’adscripció dels infants als centres. 
Per a Ciutadans, aquesta proposta 
podria provocar que alguns centres 
escolars estiguessin col·lapsats i 
d’altres, buits, mentre que CiU con-
sidera que la lliure elecció d’escola 
podria posar en entredit el model 
educatiu de Catalunya | sD

Debat al Ple sobre la lliure elecció de centres
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Els criteris per adjudicar 
les places els fixarà a 
partir d’ara l’ajuntament

ESCOLES BRESSOL

L’anterior reglament seguia les recomanacions de la Generalitat
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L’Ajuntament tindrà a partir d’ara 
les competències relacionades 
amb el procés de preinscripció i 
amb l’admissió d’infants a la xar-
xa d’escoles bressol municipal. El 
Ple de febrer, fet el dia 23, va apro-
var el reglament que regula aquest 
àmbit i els barems per adjudicar 
les places ara els elaborarà el con-
sistori en funció dels seus criteris i 
no amb els de la Generalitat, com 
es feia fins ara. Del nou document 
destaca que les famílies en què tre-
ballin el pare i la mare tindran més 
punts a l’hora de la preinscripció 
“perquè considerem que són les 
que necessiten més els serveis de 
les escoles bressol”, va manifestar 
al Ple de la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC). També obtin-
dran més puntuació les famílies 
monoparentals, les nombroses 
i les que tinguin bessons i trigè-
mins, per assegurar-se que els fills 
entren a la mateixa escola. Tots els 
grups van votar a favor del fet que 

el consistori n’assumeixi les com-
petències però en la votació del 
reglament, ICV-EUiA es va abste-
nir. En relació a què tinguin millor 
puntuació els infants de famílies 
on treballen ambdós membres de 
la parella, el regidor de la coalició 
Óscar Gil va dir que “totes les fa-
mílies haurien de tenir els ma-
teixos punts perquè creiem que 
l’educació de 0 a 3 anys hauria 
de ser obligatòria”.

Silvia Díaz | Redacció

Les escoles bressol abasten l’educació de 0 a 3
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Les advocades Idania Garcia i 
Mercedes Silvano oferiran el 7 de 
març una xerrada a la Casa de la 
Vila (18h) sobre els canvis en la 
regulació laboral de les treballado-
res domèstiques, que van entrar 
en vigor l’1 de gener i obliguen les 
persones que les contracten a co-
titzar per elles, independentment 
de les hores que treballin. La con-
ferència forma part del programa 
d’actes que la Regidoria de Dona 
i Igualtat i les entitats han prepa-
rat per commemorar a Montcada 
i Reixac el Dia Internacional de 
la Dona Treballadora, que oficial-
ment és el 8 de març.

Els drets de les dones. El mateix 
dia de l’efemèride s’inaugurarà al 
Kursaal (19.30h) l’exposició ‘Do-
nes, totes tenim drets’, una mostra 
que detalla l’evolució social dels 
drets del col·lectiu femení, coordi-
nada per Dona i Igualtat i la Re-
gidoria d’Integració, Cooperació i 
Solidaritat. L’equipament de Can 
Sant Joan també estrenarà el 6 de 
març una exposició de fotografies 
amb el nom ‘Peruanes a Barcelona, 
ciutadanes d’aquí i d’allà’. L’acte 
d’inauguració tindrà lloc a les 
18.30h i comptarà amb la presen-
tació d’un audiovisual complemen-
tari. El dia 9, la musicoterapeuta 
Nora Noracles oferirà un taller so-
bre expressió corporal entre dones 
de diferents generacions que es farà 

al Centre Cívic Can Cuiàs (19.30h) 
i el dia 12, l’Escola d’Adults oferirà 
una xerrada, a les 16h, a partir de 
l’exposició itinerant ‘Dones d’ahir, 

dones d’avui’. El Grup de Dones 
de Can Cuiàs celebra el 10 de març 
el seu tradicional sopar a un restau-
rant de Bellaterra. 

Silvia Díaz | Redacció

Xerrada sobre la nova regulació 
laboral de les treballadores de la llar
El programa inclou dues exposicions de fotografies, xerrades i un taller de musicoteràpia

La nova normativa pretén regularitzar la situació de les treballadores de la llar
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L’institut La Ribera ha convocat 
un concurs per a la realització d’un 
mural-graffiti a la façana principal 
de l’equipament, de 10x5 metres. 
Hi podran participar persones més 
grans de 17 anys, amb un projec-
te de temàtica lliure, individual o 
de grups d’un màxim de 5 parti-
cipants. Els interessats hauran de 
presentar la proposta, –en DIN A3 
o JPG, amb una resolució mínima 
de 1024x768 megues, en el cas que 
sigui en format digital– fins al 18 
de maig, portant-la a la consergeria 
del centre (Larramendi, sn), de 8 a 
14h, o bé per correu ordinari. Per 
via Internet, s’ha d’enviar un correu 
electrònic a l’adreça mmart578@
xtec.cat. El document haurà d’anar 
acompanyat del projecte amb cò-
pia del DNI, l’edat, l’adreça actual 
i el telèfon i, en el cas de menors, 
una autorització que expedeix el 
propi institut signada pels pares o 
tutors legals.

Terminis. Un jurat, format per re-
presentants de les regidories de 

Cultura i Patrimoni i d’Infància 
i Joventut de l’Ajuntament i espe-
cialistes en el món del dibuix i la 
pintura, farà una primera selecció 
de les obres presentades, mentre 
que la comunitat educativa serà 
la que, en un segon torn, triï el 
projecte guanyador del concurs. 
El vencedor haurà de fer realitat 
el mural durant el mes de juny i 
l’institut li proporcionarà el mate-
rial necessari per dur-lo a terme, 
fins a un màxim de 200 euros. 

Silvia Díaz | Redacció

NOU CERTAMEN

l’institut la Ribera convoca 
un concurs de graffiti
El guanyador haurà de pintar la façana principal d’accés al centre

DIA DE LA DONA TREBALLADORA

El premi és pintar la façana de l’institut
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> Representació local al Fòrum santiago 2012
El cuiner montcadenc Albert Oltra, 
del restaurant Can Piqué, va partici-
par del 26 al 28 de febrer al Fòrum 
Gastronòmic Santiago 2012, un punt 
de trobada per als professionals i les 
empreses del sector de la restauració. 
Oltra, que representava el col·lectiu de 
promoció dels productes comarcals 
Cuina Vallès, va preparar canelons 
de presa ibèrica farcits de mongetes 
del ganxet i foie i espatlleta de cabrit, 
entre d’altres plats. A la imatge, Oltra 
(dreta), amb un altre cuiner de Cuina 
Vallès, Àlex Lucas | sD
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> Tres escoles locals participen al ‘Viu el Parc’
Els alumnes de cinquè de primària de les escoles Font Freda, Elvira Cuyàs i El 
Turó han participat enguany a la campanya “Viu el Parc” organitzada per l’Àrea 
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i Fusic, amb la col·laboració 
d’entitats com Acer, que ha estat l’encarregada d’anar als tres centres educa-
tius per explicar als alumnes que és un Parc Natural i la importància de prote-
gir-lo a través del joc “Mou-te per la Xarxa de Parcs Naturals”. Posteriorment 
els escolars han gaudit d’una visita al Parc on han fet diverses activitats. A la 
imatge, alumnes de l’escola Font Freda | LR
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El Ple del 23 de febrer va aprovar 
una moció presentada per ICV-
EUiA que, a trets generals, demana 
l’administració a reflexionar sobre 
els avenços aconseguits per les do-
nes al llarg dels anys i com l’actual 
context econòmic pot posar en 
perill els drets obtinguts. El text de-
mana que no es modifiqui la llei de 
l’avortament ni es retallin drets labo-
rals; que es retirin les moratòries en 
la llei de la dependència i la renda 
mínima, així com en les restriccions 
en salut i educació; reclamar la re-

cuperació del programa de segure-
tat contra la violència masclista i les 
polítiques de rescat de la memòria 
històrica, entre d’altres. El PSC i 
ERC van votar a favor; Ciutadans i 
CiU es van abstenir i el PPC hi va 
votar en contra. 
Els sindicats UGT i CCOO de 
l’Ajuntament, per la seva banda, 
hen emès un comunicat exigint que 
la crisi no comporti una pèrdua de 
drets per a les dones. D’altra banda, 
el Ple va aprovar, per unanimitat, el 
Pla d’Igualtat de l’Ajuntament | sD

El Ple reivindica que les dones no perdin drets
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Agenda
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Concert de rock
Amb el grup The Wave
Organitza: AV Terra Nostra

10 de març, 22h
casino de terra nostra

7 de març, 18h 
sala institucional de la casa de la vila

2 l divendres
Futbol indoor. Partit de veterans entre 
l’Espanyol i el Real Madrid. Hora: 21h: 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet. Preu: 5 
euros, adults, i 2, els menors. Organitza: 
Futbol Indoor Events i IME. 

Solidaritat. Sopar per la cursa Intermón 
Oxfam Trailwalker. Hora: 21h. Lloc: Abi.

3 l dissabte
Fira. De rebaixes. Hora: 10h. Lloc: c. Ma-
jor. Organitza: Montcada Centre Comerç.

Visita. Al terrat de la Catedral de Barce-
lona. Hora: 10.45h. Lloc: Plaça Nova de 
Barcelona.

4 l diumenge
Teatre. ‘Els dolents (Shakespeare villain’s)’, 
a càrrec de Manel Barceló. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 8 euros. 

5 l dilluns
Xerrada. Sobre les participacions pre-
ferents, a càrrec d’Anna Martínez i 
Antoni Mollet, de la Plataforma Estafa 
Bancària. Hora: 20h. Lloc: Local d’ERC 
(Major, 52).

6 l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Peruanes a 
Barcelona, ciutadanes d’aquí i d’allà’. 
Hora: 18.30h. Lloc: Kursaal.

Espectacle. ‘La gallina dels ous d’or’, 
dintre del cicle ‘Coses que passen’.
Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

7 l dimecres
Xerrada. ‘Canvis en la regulació laboral 
de les treballadores de la llar’, a càrrec 
de les advocades Idania Garcia i Merce-
des Silvano. Hora: 18h. Lloc: Casa de 
la Vila.

8 l dijous
Inauguració. De l’exposició ‘Dones, totes 
tenim drets’. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

9 l divendres
Hora del conte. Contes cantats i encan-
tats, a càrrec de Miqui Giménez. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de Mont-
cada.

Taller. De musicoteràpia i expressió cor-
poral intergeneracional de dones. Hora: 
19.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

10 l dissabte
Concert. ‘Rapsody in blue’, de la Banda 
de l’Agrupació Musical de Cerdanyola. 
Hora: 20h. Lloc: La Unió. Preu: 8 euros 
per als socis i 10, per a la resta.

Concert. De rock amb The Wave. Hora: 
22h. Lloc: Casino de Terra Nostra.

12 l dilluns
Marató. De donacions de sang. Hora: 
De 9 a 14.30h i de 16 a 21h. Lloc: Casa 
de la Vila. Organitza: Banc de Sang i 
Teixits.

Xerrada. D’Arcadi Oliveras i Esther Vi-
vas. Hora: 19h. Lloc: Abi. Organitzen: El 
Cercle Cultural i el col·lectiu d’Indignats 
de Montcada i Reixac.

13 l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Artmix’, de 
Rosa Bandrés, Laura Guisado i Carme 
Vilà. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

14 l dimecres
Taller. Monogràfic sobre llegums, a càrrec 
de la cuinera Àngels Puntas. Hora: 20h. 
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.

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

2 3 4

9 10 116 7 85

12

Recasens V.Nieto V.Nieto

Guix Recasens RecasensDuran J.Vila pardoRivas

pardoRivas Duran J.VilaJ.Relat

14 1615
Guix Guix

17 18

març

Treballadores de la llar
A càrrec d’Idania García i Mercedes Silvano, advocades
Organitza: Regidoria de Dona i Igualtat

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
del Carnaval 2012

fins al 24 de març

Exposició

aRTMiX
ceràmica i teixit en harmonia
13 de març, 19.30h

sala 
principal

TEaTRE 
MONÒlEG aMb 
DaNi ROViRa
18 de març, 18h
Sala Joan Dalmau

COSES QUE PASSEN
la gallina dels ous d’or
6 de març, 20h
Sala Sebastià Heredia

(No hi ha servei de guàrdia a partir de les 0h)

Teatre

‘Els dolEnTs’
amb Manel Barceló
4 de març, 19h
preu: 8 euros

13
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 16 de març

el clic

Cartell obsolet

Passejant pel polígon de la Ferreria he trobat aquest rètol 
descatalogat que prohibeix abocar runes i deixalles. Potser 
perquè la multa és en pessetes o per algun altre motiu que 
desconec, el cartell no és prou convincent i només cal pas-
sar-hi per veure que al voral de la carretera que envolta el 
polígon, com a mateixa llera de la riera de Sant Cugat pots 
trobar escombraries de tota mena. 

M. T.  
Font Pudenta

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Finances locals
Ple rere Ple el govern i l’oposi-
ció discrepen antagònicament 
respecte l’estat de les finances 
municipals. Mentre el govern 
manté i assegura que el nivell 
d’endeutament és baix respecte 
altres localitats similars de l’en-
torn metropolità, l’oposició s’ex-
clama afirmant que la situació és 
tant crítica que pot dur l’Ajunta-
ment a fer fallida. L’exemple clar 
d’aquesta situació va ser l’última 
sessió plenària durant la qual es 
va aprovar el pressupost del 2012 
sense el suport de l’oposició i 
amb dures crítiques al govern per 
la gestió de dos expedients d’ex-
propiació que, a priori, obligarien 
a compensar els particulars que 
els han iniciat amb importants 
sumes de l’erari públic.
Aquests debats plenaris enmig de 
la crisi no generen precisament 
tranquil·litat, tampoc les notíci-
es sobre ajuntaments que han 
començat a plantejar-se ERO’s 
arran la reforma laboral, tot i que 
aquí no se n’ha parlat. Contrària-
ment, el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Joan Maresma, va afir-
mar en la darrera sessió plenària 
que la plantilla de l’Ajuntament 
no es veuria afectada pel canvi 
de la norma.
El que ningú no discuteix és que 
la manca de liquiditat és el prin-
cipal escull de les corporacions 
públiques. Per això, l’anunci que 
la Diputació injectarà als ajun-
taments els diners que encara 
no ha rebut de la Generalitat 
ha estat rebut amb gran alleuja-
ment pel govern local que espera 
poder fer front així a molts dels 
pagaments pendents amb pro-
veïdors, sobretot ara que l’Estat 
també ha mogut fitxa per posar 
ordre en l’actual desgavell i aju-
dar moltes petites empreses avui 
dia ofegades per la morositat de 
les pròpies administracions.

He llegit que la Masia de sans s’ha d’enderrocar. Proposo que l’Ajun-
tament recuperi algunes peces de l’edifici i es conservin com a record 
del nostre patrimoni. Això és viable? salva Muñoz Terra Nostra

En les pròximes setmanes s’iniciaran els treballs d’estudi arquitec-
tònic i arqueològic de la Masia de Can Sans. La finalitat d’aquests 
treballs és recuperar el màxim d’informació de l’edifici abans del seu 
enderrocament per tal de tenir documentats els elements medievals. 
A posteriori, s’iniciaran els treballs d’enderroc sota la supervisió d’un 
arqueòleg que, entre altres tasques, s’encarregarà de catalogar els 
elements més significatius de la masia, com els carreus, els llindars 
i les finestres o el portal i aquests es guardaran en dependències 
municipals sota supervisió del museu per tal de poder-los recuperar 
en un futur | Daniel Moly, regidor de Cultura i Patrimoni (CiU)

l’engany de ‘la caixa’
L’entitat bancària ‘La Caixa’, juntament 
amb 52 entitats més, va col·locar fa 
uns anys uns actius financers denomi-
nats “preferents”. Les participacions 
preferents són actius a termini per-
manent, és a dir, que les persones 
que les han adquirit només poden 
recuperar els diners venent-les a algú 
altre (aquest mercat ja no existeix).
La gran majoria d’estafats només ha 
rebut informació verbal deficient, 
incompleta i enganyosa, ja que les 
entitats bancàries van comercialit-
zar aquest producte com una inver-
sió segura semblant al “termini fix”. 
D’aquesta forma, els estafats van 
creure estar contractant un producte 
que no tenia cap tipus de risc i que 
era possible rescatar fàcilment. Ara, 
se senten enganyats i sense possibi-
litat immediata de recuperar els seus 
diners. De fet, molts d’ells es queixen 
d’un abús de la confiança de les en-
titats, que els recomanaven on posar 
els diners. 
Es calcula que aquests productes 
tòxics podrien haver estat venuts 
a un milió de persones, el 30% de 
les quals, a Catalunya, i el total de 
diners que no es tornen als clients 
per aquests actius, ascendeix als 
30.000 milions d’euros, en tot l’es-
tat Espanyol (de moment). Vull deixar 
clar que els estafats no són inversos 
que s’han enganxat els dits a causa 
de l’avarícia, sinó que tots ells són 
estalviadors, la majoria jubilats, amb 
els estalvis de tota una vida diposi-
tats en les participacions preferents. 
La meva recomanació, es que es pas-
sin per les seves Entitats Bancàries 
i preguntin si poden treure els seus 
estalvis. Això és un autèntic “corra-
lito”. Alguns dels afectats ens estem 
organitzant a través de la Plataforma 
estafa banca i volem donar a conèixer 
aquest problema, silenciat pels grans 
mitjans de comunicació, als veïns de 

Montcada i Reixac. Per a més infor-
mació podeu consultar el web  esta-
fabanca.blogspot.com/ o bé podeu 
contactar amb nosaltres a través dels 
correus: estafabanca@gmail.com i es-
tafabancamontcada@gmail.com.

Antoni Mollet
Plataforma Estafa Banca de Montcada

rectificación
En referencia a la fotografia que envié 
en el número anterior a la sección ‘El 
clic’ quisiera aclarar que el vehículo 
aparcado sobre un paso de peatones 
en el barrio de Can Sant Joan no era 
de la Policía Local sino de los Mossos 
d’Esquadra. Lamento la confusión 
pero la foto la hice en horario noctur-
no y de ahí el error. Lo cierto es que 
en ese momento lo que me animó a 
hacerla fue ver como una vecina disca-
pacitada tenía que dar toda la vuelta al 
coche para poder subir a la acera. Así 
que pido disculpas por el error e igual-
mente reitero que todos tenemos que 
cumplir con las normas de civismo. 

ildefonso García
Can Sant Joan

no me representan
Empiezo felicitando a mi ciudad por 
una Rúa espectacular. Gracias a todas 
las personas que hacéis posible que 
Montcada, al menos durante un día, 
sea un referente en toda Cataluña, 
por ser los que más nos “curramos” 
el carnaval. Me enorgullece que sal-
gamos en muchos periódicos, radios 
y en alguna televisión. Entiendo que 
debe ser un día especial, compartido 
con amigos y con la familia. Un día 
que nos permite ser quien no somos 
en realidad o quien deseamos ser; una 
princesa, un superhéroe, un animal 
mitológico o de un cuento... salir de 
lo cotidiano. 
Pero ves por donde, hay quienes no 
siempre lo entienden igual y hasta en 
un día festivo y divertido nos fastidian 

la fiesta, no por que nos recuerdan los 
recortes del gobierno, que ya fastidia 
bastante cada día, sino por que alar-
gan la Rúa innecesariamente leyendo 
aburridos manifiestos cada cinco mi-
nutos. Yo digo no a manipular y utili-
zar una fiesta de todos, niños, adultos 
y mayores, para hacer política de des-
gaste. Critico a la FAVMIR y a algu-
nos representantes de ICV que vi en 
la comparsa de los recortes, por hacer 
que la rua fuese tan lenta y llegara tan 
tarde. Os habéis equivocado en el sitio 
y en la forma. A mí, de esta manera, 
no me representáis.

M. R.
Font Pudenta 

sobre Joan capella
El sábado 18 de febrero fui al Au-
ditorio de Montcada con la inten-
ción de pasar un buen rato viendo 
una exposición de cuadros de Joan 
Capella, mi viejo profesor, como yo 
solía llamarle. En realidad no fue 
un buen rato, fue algo más. Mi pre-
tensión era disfrutar con las obras y 
conocer algún que otro detalle sobre 
los cuadros ya que tenía entendido 
que el pintor Maese Pérez, de Mont-
cada, daría una charla sobre las 
pinturas allí expuestas y que haría 
algún que otro destripe de algún cu-
adro de Capella. Les pongo en ante-
cedentes. El acto comenzaba sobre 
las 9.30h y terminó sobre las 12h, 
más o menos, tiempo que transcur-
rió en un suspiro. Éramos, como 
se dice coloquialmente, cuatro y el 
gato y contamos con la presencia de 
la señora alcaldesa, María Elena Pé-
rez. Agradezco como cosa personal 
a la gente que hubiese venido pero 
que, por motivos varios, no acudió al 
acto. Lo que simplemente era una 
visita a una exposición de un pin-
tor, al menos para mi se tornó en 
una fuente de conocimiento sobre 
la obra de Joan Capella: el color, la 

composición, la perspectiva en al-
gunas obras y un sin fin de detalles 
que, sin las explicaciones de Maese 
Pérez, seguramente me habrían pa-
sado desapercibidas. Y cómo no, no 
me puedo olvidar de la clase magis-
tral comprimida sobre el cubismo de 
Pablo Picasso y de algún otro pintor 
que fueron mencionados durante la 
biografía de Capella, así como algo so-
bre la historia de Montcada i Reixac.
Por todo ello, gracias a la familia 
del maestro, al Ayuntamiento y a la 
Fundació Joan Capella por montar 
estas tres exposicones dedicadas al 
pintor y también a Maese Pérez por 
su charla. 

Francisco sánchez Vallejo
Montcada

agradecimiento
Dicen que “de bien nacido es ser 
agradecido” y yo tengo que estar 
muy agradecido y orgulloso de haber 
regentado durant 15 años el bar del 
pabellón Miquel Poblet. Han sido 15 
años de esfuerzos, de ilusiones, de ga-
nar y también de perder y, sobre todo, 
de conocer a personas maravillosas 
vinculadas con el deporte del muni-
cipio. Cuando empecé no sabía lo que 
el deporte podía dar a una persona 
y hoy que lo sé, puedo decir que es 
fantástico. CB Montcada, FS Montca-
da, Handbol La Salle, Club d’Escacs 
Montcada, EF Montcada, CB Can 
Sant Joan… Éstos han sido santo y 
seña en mi casa y los llevaré siempre 
en mi corazón. Quiero también dar las 
gracias al personal del IME, de Cultu-
ra, de Montcada Comunicació, Prensa 
y Protocolo y Participación Ciudada-
na. También dedico un recuerdo espe-
cial a Andreu Cervantes que, siendo 
presidente del Balonmano Montcada, 
consiguió llevar al club a la División de 
Honor. Gracias.

samuel Fernández hernández
Montcada
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

La Generalitat ha anunciado la suspensión de aportaciones anu-
ales al Plan de Barrios. A pesar de ello, el Partit dels Socialistes 
de Montcada i Reixac ha decidido continuar adelante con este 
proyecto, tal y como se refleja en los presupuestos municipales 
2012 y como informamos a una representación vecinal del barrio. 
Se les reiteró nuestra firme voluntad de mantener el compromiso 
de este proye cto de inversiones, prioritario para este mandato. 
Destinaremos para este año 500.000 euros, íntegramente con 
presupuesto municipal. Empezaremos las primeras acciones, 
como son los proyectos de los tramos de escaleras mecánicas 
y el aparcamiento de la calle Triángulo. La priorización de las ac-
tuaciones se planteará conjuntamente con los vecinos del barrio, 
que decidirán cuál es más necesaria.
Si la Generalitat hubiese garantizado su aportación del 50%, se 
habría aprobado una partida de 1.000.000 euros. Por eso hemos 
aprobado en el Pleno una moción que insta al Gobierno de la 
Generalitat a incluir en el presupuesto 2012 la dotación necesaria 
para asegurar el despliegue de la Llei de Barris, aunque somos 
conscientes que los recortes que están llevando a cabo harán 
que esta demanda quede en papel mojado. También les hemos 
instado a liquidar urgentemente la deuda que tienen con nuestro 
Ayuntamiento, que asciende a más de 2,7 millones de euros.
Haremos, con aportaciones municipales íntegras, acciones de 
mejora de calles y aceras, solucionando así los problemas de as-
faltado y mantenimiento de la vía pública y adecuaremos el estado 
de solares desocupados, tanto públicos como privados, éstos úl-
timos requiriendo a sus propietarios que los mantengan en buen 
estado de limpieza y seguridad. Con vuestro impulso y apoyo se-
guro que lo haremos posible. Todos hacemos Montcada.

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. 

Sí al Plan de Barrios para Can Sant Joan

L’Ajuntament va començar abans que molts altres consistoris la 
batalla contra la crisi aplicant mesures d’austeritat als pressupos-
tos municipals. Ja l’any 2007 quan molts negaven l’existència de 
la crisi econòmica, vaig fer un escrit a La Veu que amb el títol 
“Sang, suor i llàgrimes” volia explicitar els temps difícils que es-
devenien. No cal dir que aquell escrit va ser la mofa d’uns quants 
irresponsables. Però la realitat sovint és tossuda. Avui, només cal 
obrir els diaris cada dia per saber què passa en el món. Són temps 
d’austeritat obligada. Temps en què s’imposa el sentit del deure, 
de la feina ben feta. La feina del polític local comporta sacrifici, tot 
i ser una feina que voluntàriament has triat  i que ningú t’ha obligat 
a fer-la. Per això, més que sacrifici és sentit del deure. I aquesta 
satisfacció de fer el que creus que has de fer et fa més fort,  t’ajuda 
a agafar distància emotiva respecte al soroll, a l’insult, a la traveta 
política i a tot allò que podria condicionar el treball d’una persona 
amb responsabilitat. S’equivoquen els de la Montcada en negre, 
la Montcada en negatiu, els que presenten la situació actual com 
una lluita entre esquerres i dretes. Son temps del sentit comú, 
de la bona administració dels diners per continuar prestant amb 
garanties de qualitat els serveis bàsics de l’estat de benestar. No 
són temps de polítics populistes. No hem de fer allò per quedar 
bé amb tothom, cal corresponsabilitat. El govern municipal s’ha 
posat al davant i ha rebut crítiques, però te un nord clar, sap què 
cal fer un treball col·lectiu, compromès amb la ciutadania. Amb 
credibilitat i sap que la credibilitat passa per donar exemple. Són 
temps per treballar pensant en les properes generacions, no en 
les properes eleccions. Aquestes generacions de joves que tot i 
ser el nostre futur, ara pateixen més que ningú l’assot de la crisi 
econòmica. Tot plegat, una manera de ser i de fer.

Una manera de ser i de fer
La reforma laboral que ha aprovat el PP amb el consentiment 
de CiU és una reforma inútil, injusta i, en molts del casos, no 
només negativa pels treballadors/res, sinó pel conjunt del país.
1. És una reforma que no crearà ocupació, sinó que augmen-
tarà la destrucció de llocs de treball, amb acomiadaments 
més fàcils i més barats. 
2. És una reforma antisocial, que abaixarà els salaris dels tre-
balladors/es o dels que busquen feina. Els empresaris podran 
fer-ho de forma unilateral i discrecional.
3. És una reforma feta amb mentides, manipulació i engany, el 
contrari del que el PP va prometre abans i durant campanya 
electoral.
4. És una reforma on no se salva ningú: pares, mares, fills 
i filles. Precaritza encara més la contractació dels joves, es 
podrà acomiadar sense causa ni indemnització i té efectes 
retroactius.
5. És una reforma que perjudica les dones, dificulta conciliar 
la vida personal i laboral de tothom, ja que facilita els canvis 
de les condicions de treball unilateralment per les empreses.
6. És una reforma contra l’autogovern de Catalunya, amb pèr-
dua de competències del Govern de la Generalitat, ja no deci-
dirà si autoritza els ERE o no.
7. Una reforma inútil per superar la crisi, que provocarà més 
dificultats per la recuperació econòmica i incentiva un mo-
del productiu escassament eficient. La creació d’ocupació de 
qualitat i la reactivació econòmica només vindrà d’un canvi de 
model productiu i una reforma fiscal. És possible que s’aprovi 
sense diàleg, però no s’aprovarà sense contestació al carrer i 
al Congrés.

Menys ocupació i salari i menys drets

Los socialistas amenazan al Gobierno del PP con llevar la refor-
ma laboral al Tribunal Constitucional. Miren, señores mal llama-
dos progresistas, lo verdaderamente constitucional es recono-
cer el derecho al trabajo, ese derecho que 5.200.000 españoles 
no tienen porque ustedes se lo han arrebatado.  Vergüenza de-
berían tener al condenar a 780.000 catalanes y 3.300 mont-
cadenses a no poder trabajar y por haber llevado a Catalunya 
y a España a una situación dramática. La reforma laboral es 
imprescindible en este país para frenar la sangría de puestos 
de trabajo que está produciendo la crisis que agravó el gobierno 
ZP y para que, cuando cambie el signo de la coyuntura, se pu-
eda empezar a generar empleos antes y más rápidamente. La 
hacemos porque es justa, porque da estabilidad en el empleo, 
porque hay 1,5 millones de familias en las que no entra ni un 
sueldo. A los socialistas, sin embargo, esto les importa un ble-
do. Ellos no piensan en los parados; ellos sólo tienen en mente 
cómo destruir al PP para evitar su propia autodestrucción. En 
su maquiavélica estrategia, vale todo. Pero no nos van a despis-
tar de nuestro objetivo: beneficiar tanto a los empresarios –que 
tendrán una plantilla de trabajadores con mejor conocimiento y 
experiencia en la empresa– como a los trabajadores, que ten-
drán más estabilidad en el empleo y mayores oportunidades en 
la búsqueda de trabajo. Dicha reforma beneficia también a los 
jóvenes ya que las empresas que hagan un contrato indefinido 
a personas de entre 16 y 30 años tendrán una bonificación fis-
cal de hasta 3.600 euros durante 3 años. En resumen, millones 
de españoles, catalanes y montcadenses nos han votado para 
hacer una reforma laboral justa y necesaria. Y en eso estamos.

Reforma laboral justa y necesaria
En el útlimo Pleno el equipo de Gobierno aprobó los presupu-
estos para este año, con el voto en contra de toda la oposición.
En principio, desde Ciutadans (C’s) teníamos la intención de 
abstenernos por no conocer de primera mano los números de 
ejercicios anteriores al no estar dentro del consistorio. Pero des-
pués de ver la actuación del bipartito CiU-PSC y de los “volanta-
zos” del Sr. Maresma con los temas económicos en Montcada i 
Reixac, nos vimos obligados a votar en contra de unos presupu-
estos que aplican un severo recorte en gasto social.
Desde Ciutadans (C’s) queremos decir alto y claro que tene-
mos serías dudas del futuro económico de Montcada i Reixac, 
ya que las últimas sentencias van a obligar a nuestro Ayun-
tamiento a un esfuerzo económico descomunal fruto de la 
“sobresaliente” gestión del anterior alcalde con temas como 
Tort y Foinvasa. Desde Ciutadans (C´s) no nos cansaremos de 
pedir responsabilidades políticas, porque aunque el anterior 
alcalde ya no esté, sí lo están varios de los concejales que hoy 
dirigen los destinos de nuestra ciudad y además nos gobierna 
el mismo bipartito formado por CiU y PSC.
También queremos denunciar un hecho gravísimo y es que 
CiU y PSC han decidido reducir más la partida destinada a 
Teleasistencia que a Normalizació Lingüística, la primera en 
17.500 euros y la segunda, en tan sólo 5.000 euros. Esto nos 
parece una burla sin precedentes, nuestro Ayuntamiento gas-
tará más dinero en Normalización Lingüística que en ayudar 
a las personas que necesitan asistencia. En definitiva, este 
equipo de gobierno dirige nuestro Ayuntamiento sin rumbo fijo 
y bajo los golpes de timón del Sr. Maresma y la Sra. Pérez.

Un gobierno sin rumbo fijo
La capacitat d’influència del nostre ajuntament vers la Ge-
neralitat de Catalunya és O. Montcada, en els pressupostos 
de la Generalitat del 2012, només compta amb una partida 
pressupostària de 582.978 euros que servirà per trinxant-nos 
una mica més el territori per afavorir la mobilitat per l’entra-
da i sortida de Barcelona. Però què hi ha per a Montcada 
de les promeses fetes i venudes de l’IES Montserrat Miró, o 
del CUAP que ha de substituir l’actual CAP de la plaça Lluís 
Companys que possiblement desapareixerà per les obres del 
TAV? O  de tants altres compromisos que han anat omplint 
fulls de La Veu?...  Doncs queda reduït a un catàleg de bones 
intencions. 
I ja sé que la culpa de tot plegat, així ho repeteix CiU i la regi-
dora del PP també diputada parlamentària, és del govern del 
tripartit. Del “despilfarro” que van fer en aquells 7 anys que 
dit sigui de pas, a Montcada van “despilfarrar” finançant 3 
escoles bressols dels quals la Generalitat assumia també el 
33% del manteniment de les places, construint el segon CAP, 
potenciant l’habitatge social,  incrementant com mai l’aten-
ció domiciliària, soterrant la C-17... Ara tenim una diputada 
parlamentària que, tot i ventant-se el pacte amb CiU, ha estat 
incapaç d’aportar una sola actuació per la seva ciutat i un 1r 
tinent alcalde de CiU que ni tant sols ha estat capaç de tre-
ballar pel peix al cove, tant característic del seu partit, fent-se 
valer de les prestacions que com a ciutat hem de pagar i per 
a les quals no en tenim cap contrapartida.

Mal representats
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CaPElla, a PaRís
L’obra del pintor s’exposarà al Centre 
d’Estudis Catalans de La Sorbona

Els dolEnTs dEl TEaTRE 
L’actor Manel Barceló dóna vida 
als malvats de Shakespeare

Més de 1.200 persones –300 més 
que l’any passat– van desfilar 
pels carrers del municipi el 18 
de febrer  amb motiu de la Rua 
de Carnaval 2012. El recorregut, 
que va partir de Can Sant Joan, 
va començar amb retard a causa 
d’una avaria en el generador de 
la carrossa de La Salle Connecta 
i a la dificultat d’ordenar la sor-
tida de tots els grups. L’última 
comparsa va arribar al pavelló 
Miquel Poblet passades les 21h. 
L’exhibició de coreografies dels 
grups al sambòdrom va ser se-
guida per un nombrós públic que 
va omplir la graderia de gom a 
gom. Totes les comparses van re-
bre un reconeixement per part de 

les autoritats municipals. També 
es van sortejar dos viatges, que 
van recaure en Rebeca Mijares i 
Belén Herrera. El trofeu Patufet 
per al participant més jove va ser 
per a Guillem Muñoz, de 3 mesos 
d’edat, i el trofeu Ganàpia, per a 
Maria Asensio, de 81.

Novetats. Enguany la Rua va 
comptar amb sis comparses de 
nova creació: la de l’AMPA de 
l’escola Mas Rampinyo, la més 
nombrosa, amb 168 participants, 
que va lluir una original disfressa 
de pinzells; la de la Favmir, que 
feia una sàtira sobre la situació 
de l’atenció sanitària amb el títol 
‘Rip a la sanitat’; la de l’associa-
ció marroquina Amics i Amigues 

de Kasbas, amb vestits típics 
d’aquesta regió del Marroc, i una 
conjunta de l’esplai Can Cu i l’As-
semblea local Creu Roja inspirada 
en la pel·lícula Toy Story. També 
van estrenar comparsa l’escola de 
dansa urbana Cirqs Studio, amb 
‘Cirqs Carnival’, i el grup Papa 
Negra, amb una disfressa de Ma-
rio i Luigi World. 
Els actes de Carnaval, que van 
començar el 16 de febrer amb 
l’arribada del rei Carnestoltes, 
van cloure el 19 amb una ball a la 
plaça de l’Església i el lliurament 
de barrets a les sardines més car-
navaleres presentades a concurs. 
Les millors imatges del Carnaval 
es poden veure a la Casa de la 
Vila fins al 24 de març.

CARNAVAL 2012

Laura Grau/Pilar Abián | Redacció
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Fantasia, llum i color a la Rua 2012
La Regidoria de cultura i patrimoni destaca que la desfilada ha comptat amb més de 1.200 participants, 300 més que l’any passat

La Salle Connecta, amb 145 membres, va desfilar com un exèrcit romà encapçalat per una sumptuosa carrossa

La disfressa de l’associació Jym’s, amb 63 components, està inspirada en els cavalls alats de la mitologia grega anomenats ‘pegasos’

L’AMPA de l’escola Mas Rampinyo va participar a la Rua per primera vegada amb un total de 168 pinzells

La Unió s’engresca va recrear una gran família d’esquimals amb el lema ‘Ritme sota zero’

El Rei Carnestoltes i la seva cort van arribar a Montcada per inaugurar el Carnaval el 16 de febrer
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CARNAVAL 2012

Amics i Amigues de Kasbas va recordar els seus orígens marroquins

‘¿Crisis? Al cuerno’ era el títol de la comparsa de Los Carrozas

‘Yucatán’, de la Joventut Sardanista de MartorellesL’escola de dansa Cirqs Dance Studio va debutar a la Rua amb un cor de ballarins

Prop de 80 wallies integraven la comparsa de l’Agrupament Escolta El Turó La Favmir va protagonitzar una comparsa reivindicativa anomenada ‘Rip a la Sanitat’

L’escola d’anglès April va desfilar com un equip beisbol amb la disfressa ‘April’s home run’
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Més fotos, el video de la Rua i el Carnaval a les escoles a

Mira totes les fotos i el video a 

Creu Roja i l’Esplai Can Cu van homenatjar el film ‘Toy Story’

El grup de mares del Gurugú, amb una quarantena de membres, es va disfressar de formigues

El Carnestoltes es va acomiadar amb una festa a la plaça de l’església

La Papa Negra, nova comparsa, va debutar amb ‘Mario i Luigi World’

‘No somos nadie’ va parodiar les noces de la duquessa d’Alba
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les comparses Endansa 
i Jym’s triomfen allà on van

La Rua de Montcada és sinò-
nim de qualitat arreu del Vallès 
i a d’altres indrets de Catalunya 
gràcies a dos dels seus màxims 
representants, el grup Endansa 
i l’Associació Escènica Jym’s, 
ambdós vinculats a escoles de 
dansa del municipi. Mollet i 
Sabadell són les ciutats on més 
vegades han desfilat i guanyat 
premis les dues comparses 
montcadenques. A Mollet, on 
el grup Endansa ha participat 
12 anys consecutius –des del 
2002 fins aquest any, a excepció 
del 2005– es va crear el premi 
a la millor comparsa de fora del 
municipi fa cinc anys “perquè 
els grups locals es desmoti-
vaven en veure que sempre 
guanyaven els de Montcada”, 
ha explicat el tècnic de Cultu-
ra de Mollet, Francesc Fuentes, 
qui reconeix que hi ha molta 
diferència de qualitat entre el 
grup Endansa i la resta de com-

parses. Els dissenys d’Eva Nie-
to també ha guanyat premis a 
Barcelona, Platja d’Aro, Calella 
de Palafrugell, Calella de Mar 
i Olot. “El nostre secret –diu 
la ballarina– és que treballem 
tots els aspectes de la com-
parsa, des del vestua ri fins 
a la coreografia, i busquem 
sempre l’elegància i l’espec-
tacularitat”. La disfressa The 
Big Band du Brasil també s’ha 
endut enguany els premis a mi-
llor grup i carrossa de fora del 
municipi de Mollet.

Il·lusió i ganes. El grup Jym’s 
porta 11 anys d’anys divulgant 
el nom de Montcada per la geo-
grafia catalana. Sabadell és la 
ciutat que més vegades ha visi-
tat, un total de sis, i sempre s’ha 
endut algun premi, ja sigui a la 
millor comparsa o carrossa o 
ambdós, com ha estat enguany. 
També han resultat premiats 
en diverses ocasions a Marto-

relles, Mollet, Cervelló i Olot, 
aquest any per la carrossa. La 
responsable de Jym’s, Paquita 
Jiménez, remarca que la il·lusió 
i les ganes de passar-ho bé i fer 
gaudir el públic són el motor 
de la comparsa, “si després 
guanyem alguna cosa, ben-
vinguda sigui”. Tant Jyms com 
Endansa inverteixen els diners 
dels premis en l’organització de 
la disfressa i la carrossa de l’any 
següent.

sortides. Altres comparses no 
tan professionalitzades com 
aquestes, però amb un bon 
nivell, també tenen costum de 
fer alguna sortida a rues veïnes. 
El grup de l’April School of 
English ha desfilat cinc anys a 
Granollers, sent premiat en tres 
ocasions. La Salle Connecta ho 
ha fet quatre vegades, tres a 
Olot i una, aquest any, a Mo-
llet. I La Unió ha desfilat a Gra-
nollers aquest any i l’anterior. 

El carnaval de Montcada és sinònim de qualitat a diferents municipis catalans

Laura Grau | Redacció

Representants de la comparsa ‘Pegasus’ del Jym’s, recollint els premis aconseguits a Sabadell
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Membres del grup Endansa posen amb el xec del premi al final de la Rua de Carnaval de Mollet
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El prestigiós actor Manel Barce-
ló (Barcelona, 1953) represen-
tarà a l’Auditori Municipal el 4 
de març (19h) el monòleg Els 
dolents (Shakespeare villain’s), un 
text de l’actor i dramaturg an-
glès, Steven Berkoff, que dissec-
ciona la maldat humana a partir 
dels personatges malvats de les 
obres de l’escriptor anglès Willi-
am Shakespeare. 

Comèdia fantàstica. ‘Els dolents’ 
és una producció de Ramon 
Simó, director de l’última edició 
del Festival Grec de Barcelona, 
que defineix el text “com una 
comèdia fantàstica en què 
l’actor explica al públic com 
es colen els dolents a les nos-
tres vides i com els admirem”. 
Durant una hora i mitja Barceló 
es posa en la pell d’una setante-
na de personatges malvats com 
Iago, Ricard III, Shylock o Obe-

ron per comprovar que, 500 
anys després, encara perduren i 
són reconeixibles en personatges 
actuals. L’obra es va estrenar el 
desembre a Girona dins el Festi-
val Temporada Alta i l’actuació 
a Montcada serà tres dies abans 
de l’estrena a la Sala Muntaner 
de Barcelona.

L’actor Manel Barceló a ‘Els dolents’

TEATRE

Laura Grau | Redacció

MúSICA

la Banda de l’aMCV homenatja 
gershwin i altres clàssics del jazz
El concert és una nova proposta de l’Espai a en què participa La Unió de Mas Rampinyo

La Banda de l’Agrupació Mu-
sical de Cerdanyola del Vallès 
(AMCV) actuarà al teatre de La 
Unió de Mas Rampinyo el 10 de 
març (20h) en el marc de l’Espai 
A, promogut per diferents ate-
neus catalans i grups amateurs, 
amb el suport de la Generalitat. 
El concert ret homenatge a Ge-
orge Gershwin amb motiu del 
75è aniversari de la seva mort 
i també inclou altres clàssics del 
jazz i el jazz llatí. El grup, creat al 
1999, està format per 65 instru-
mentistes de vent, de corda i de 
percusió de totes les edats i aglu-
tina músics amateurs, estudiants 
i professionals. 
La banda vallesana ha actuat a 
llocs com el Palau de la Músi-
ca Catalana i l’Auditori de Bar-
celona i diferents punts de la 
geografia catalana, espanyola i 

europea. L’entrada costa 8 euros 
per als socis i 10 per a la resta 
de públic. 

Diables. En acabar l’espectacle 
hi haurà servei de bar i a par-
tir de les 21.30h els Dia bles de 

Can Sant Joan organitzaran un 
‘Quinto solidari’ amb l’objectiu  
de recaptar fons per a l’acte cen-
tral del seu 25è aniversari, que 
tindrà lloc el 21 d’abril. Aquest 
joc és similar al bingo, però amb 
un cartró de 90 números.

La Banda de l’AMCV en una de les seves actuacions a l’Auditori de Barcelona l’any 2009
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l’actor Manel Barceló 
es posa en la pell dels 
malvats de shakespeare
‘Els dolents’ es representarà a l’auditori Municipal el 4 de març
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L’humorista de la Paramount Comedy Toni Moog 
va omplir la sala Joan Dalmau del Kursaal el 26 de 
febrer en el primer monòleg programat en aquest 
equipament pel bar restaurant Baviera amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura i Patrimoni. 
Moog va comptar com a teloner amb l’actor Miguel 
Ángel Marín, de Badia del Vallès. L’actor malagueny 
Dani Rovira serà el monologuista convidat el 18 de 
març (18h). Les entrades ja es poden comprar de 
forma anticipada al restaurant montcadenc per 15 
euros, o a taquilla el mateix dia, per 18 | LG  

> l’humorista Toni Moog 
omple l’Espai Kursaal

Laura Grau | Redacció

La Pegatina i el seu directe fi-
guren entre els guanyadors dels 
Premis Enderrock 2012, al cos-
tat de grups com Manel, Obrint 
pas i Amelie. Els premiats  són 
escollits per votació popular en 
la qual han participat 22.000 
internautes. El grup ja es va en-
dur al 2010 el premi Enderrock 
al millor grup de pop-rock i a la 
millor web. “El premi d’aquest 
any ens fa especial il·lusió 
perquè és un reconeixement 
a una de les nostres apostes 
com a grup, els concerts en 

directe”, ha explicat el cantant 
de la banda, Adrià Salas. L’acte 
de lliurament de guardons tin-
drà lloc el 12 de març en una 
gala a la Sala Apolo. 
D’altra banda, La Pegatina aca-
ba d’enregistrar un nou vídeo-
clip coincidint amb l’inici de 
la nova gira ‘Adrenalina 2012’ 
amb el tema Foxy & Billy, que 
ja es pot veure al seu web. El 
treball s’ha rodat íntegrament a 
Montcada i ha comptat amb la 
col·laboració de la banda The 
Sey Sisters i el suport audiovi-
sual del grup Chobichoba.

Laura Grau | Redacció

la Pegatina guanya 
el premi al millor directe
La banda estrena el videoclip de ‘Foxy & Billy’, rodat a Montcada

PREMIS ENDERROCk 2012

Una de les escenes del nou videoclip de La Pegatina que s’ha enregistrat a Montcada
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La recerca arqueo lògica duta 
a terme en els últims cinc anys 
d’una de les cases localitzades al 
poblat ibèric Les Maleses –co-
neguda com la casa del ferrer 
perquè s’hi va trobar una forja–, 
ha permès concloure que aquest 
espai es va convertir en un centre 
de producció metal·lúrgica amb 
unes característiques úniques al 
territori català. L’estudi, fet pels 
arqueòlegs Daniel Moly, Gem-
ma Hidalgo i Mercedes Durán, 
s’ha publicat en el número 12 de 
la revista del Museu Monte Cata-

no, presentada el 28 de febrer a la 
Casa de la Vila. Una de les pe-
culiaritats del centre és l’existèn-
cia d’un canal de ventilació per 
alimentar les brases d’una àrea 
de combustió, “mecanisme que 
evidencia un elevat coneixe-
ment de la tècnica”, va remar-
car Moly, regidor de Cultura i 
Patrimoni (CiU).

Novetats. Hidalgo es va centrar en 
la campanya de l’estiu passat, que 
ha permès descobrir que l’ano-
menat edifici singular disposava 
d’una zona de cuina amb un sis-

tema per fumar la carn, hipòtesi 
que es desprèn de la presència de 
tres forats excavats a la roca amb 
restes de combustió. També s’ha 
començat a treballar en un nou 
sector, a la vessant de Sant Fost, 
on s’ha trobat una gran quantitat 
de tubots –maons d’argila. “En 
pròximes campanyes haurem 
d’esbrinar aquesta incògnita”, 
va dir l’arqueòloga. Durán, que 
dirigeix el Museu, va agrair la 
col·laboració dels voluntaris que 
participen en les campanyes, fi-
nançades pel Consorci de la Ser-
ralada de Marina.

Laura Grau | Montcada

la
u

R
a 

G
R

au

Els voluntaris de la campanya d’excavacions de l’estiu passat i els arqueòlegs responsables posen a la sala de material íber del Museu 

MUSEU MUNICIPAL

La ceramista Carme Vilà, la 
dissenyadora de moda Rosa 
Bandrés i la seva filla Laura 
Guisado, aficionada a la pintu-
ra, han unit els seus talents per 
crear ‘Artmix’, una proposta que 
deu el seu nom a les tècniques 
mixtes presents a l’exposició i, 
alhora, a l’amistat que uneix les 
autores. ‘Artmix’ es va comen-
çar a gestar la passada primave-
ra a la botiga de roba de Rosa 
Bandrés, que va exposar alguns 
vestits seus i peces de ceràmica 
de Vilà que harmonitzaven for-
mes i colors. 

Resultat. “El que va començar 
sent un experiment curiós va 

convertir-se en una proposta 
creativa interessant que in-
tenta establir un diàleg entre 
els teixits i la ceràmica”, ha 
explicat Bandrés. El resultat 
és una mostra interdisciplinar 
integrada per 8 vestits de dife-
rents classes de teixits pintats a 
mà –majoritàriament lli, seda i 
tul–  i 17 ceràmiques, on pre-
dominen les referències al mar, 
les roses i les flors en general. 
Vilà ha remarcat que es tracta 
d’un treball col·lectiu “on cada 
artista ha fet la seva aporta-
ció personal per arribar a un 
resultat estètic consensuat”. 
La mostra s’inaugurarà el 13 
de març a l’Auditori Municipal 
(19.30h).

NOVA PROPOSTA

Vilà, Bandrés i guisado 
harmonitzen ceràmica i 
teixit a la mostra ‘artmix’ 
L’exposició s’inaugura a l’auditori Municipal el 13 de març
Laura Grau | Redacció

D’esquerra a dreta, Laura Guisado, Carme Vilà i Rosa Bandrés, posen a la botiga de Bandrés
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les Maleses disposava d’un centre 
metal·lúrgic únic al territori català
L’estudi s’ha publicat a la revista ‘Monte catano’ i és fruit de cinc anys d’investigacions



251a quinzena | Març 2012 Cultura

el retro-visor
antoni orihuela

Fundació Cultural Montcada

Als anys quaranta i cinquanta 
l’ensenyança del brodat a màqui-
na tenia força rellevància. Era un 
complement obligatori del bagat-
ge que havia d’aportar l’aspirant 
a mestressa de casa i un valor 
afegit al matrimoni. Suposava una 
modernització de l’art tradicio nal 
d’adornar les peces de roba d’ús 
més comú a la llar i també en la 
vestimenta. Era una activitat re-
servada  a les dones i practicada 
dins l’àmbit domèstic i també en 
els convents quan el temps no 
comptava i tot es feia a mà, pun-
tada a puntada. 

A Montcada, les joves aprenien 
a brodar a màquina a l’acadèmia 
Alfa, regentada per Dolors Sega-
lés, més coneguda com la Lola de 
l’Alfa. La finalitat d’aquest apre-
nentatge era fer-se un aixovar el 
més primoròs possible cara al fu-

tur matrimoni. Les mares rivalitza-
ven amb el nombre de jocs de llit 
i mantelleries que les seves filles 
aportaven a la llar. Si s’ho havien 
brodat elles mateixes, el goig era 
més gran. Segalés, que va morir 
el passat 12 de gener a l’edat de 
94 anys, va ser pionera en l’ense-
nyança d’aquesta activitat al mu-
nicipi. El seu marit tenia la repre-
sentació de les màquines de cosir 
i brodar de la reconeguda marca 

guipuscoana. Posteriorment van 
proliferar al municipi altres cen-
tre d’aprenentatge fins que la 
pràctica de brodar a màquina va 
passar de moda. La incorporació 
de la dona al món laboral i la di-
versificació dels seus interessos 
més enllà del matrimoni i la famí-
lia, van fer que brodar a màquina 
quedés en l’oblit. Tovalles i tova-
llons de paper són el signe dels 
nostres temps.  

Brodar a màquina, un art extingit
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Dempeus al fons de la sala, Dolors Segalés, més coneguda com a Lola de l’Alfa, observa les alumnes

Les joves aprenien aquesta tècnica per confeccionar l’aixovar de cara al futur matrimoni

Amb el títol ‘París a l’horitzó’, una 
selecció d’obres de la mostra ‘Joan 
Capella, la modernitat propera’ 
–que s’ha pogut veure a Montca-
da durant el primer trimestre de 
l’any–, viatjarà a París per ser ex-
posada al Centre d’Estudis Cata-
lans de la Universitat de París-Sor-
bona des del 9 de març fins al 12 
d’abril, amb el suport de l’Institut 
Ramon Llull. A l’acte inau gural 
assistirà el regidor de Cultura i 

Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
el comissari de l’exposició, Àlex 
Mitrani, i el director de la Funda-
ció Joan Capella, Jorge Gómez, a 
més de familiars de l’artista. Tot 
i que Capella no va visitar París 
fins la seva maduresa, “la seva 
obra, –segons Mitrani– s’orien-
ta cap a una reconstrucció de 
la modernitat original que es 
va gestar a la capital francesa 
durant les primeres dècades del 
segle XX”.

Una de les obres que viatjarà a París que pertany a un particular i que retrata el Sena

FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

Laura Grau | Redacció

l’obra del pintor viatja 
a la sorbona de París
‘parís a l’horitzó’ es podrà veure al centre d’Estudis catalans

Brodar era una 
activitat reservada a 
les dones i practicada 
en l’àmbit domèstic
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Esports
laveu.cat/esports

Ball EsPoRTiu
El Club Endansa organitzarà l’11 de 
març la segona edició del Trofeu Vila 
de Montcada al pavelló Miquel Poblet

pàg. 28 pàg. 30  

El pavelló Miquel Poblet acull  
el 2 de març el partit de vete-
rans entre el RCE Espanyol i el 
Real Madrid, corresponent a la 
novena jornada de la Lliga Na-
cional de Futbol Indoor 2012, 
organitzada per l’empresa Fut-
bol Indoor Events. El matx co-
mençarà a les 21h i serà trans-
mès en directe pel canal Esports 
3 de Televisió de Catalunya. 
Abans de l’enfrontament (19h), 
hi haurà diversos partits entre 
equips montcadencs de l’EF 
Montcada i l’FS Montcada. 
L’esdeveniment es va presentar 
públicament el 27 de febrer en 
un acte a la Casa de la Vila, que 
va comptar amb l’assistència 
del regidor d’Esports i presi-
dent de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME), Marc 
Rodríguez (PSC), l’exjugador 
de l’Espanyol i el Madrid Rafa 
Marañón i el representant de 
la Lliga de Futbol Indoor a 
Catalunya, Joan Celma. 

Promoció del municipi. “Montca-
da s’abocarà en el partit i se-
gurament omplirà el pavelló 
per l’experiència que tenim 
d’altres edicions a la ciutat”, 
va dir Rodríguez durant la pre-
sentació. L’edil considera que 
aquest esdeveniment és una 
bona oportunitat per promoure 
entre els infants i els joves els 

valors de l’esport i del treball en 
equip.  
La plantilla del conjunt blanc-i-
blau està formada per exjugadors 
com Raúl Arribas, Eloy Pérez, 
Toni Velamazán, Martín Posse 
i Jordi Lardín, entre d’altres. Per 
part del Madrid, formen l’equip 
Sanz, Torres-Mestre, Julio Llo-
rente i Amavisca, entre d’altres. 
“Tenim un equip jove, amb 
esperit de treball i sacrifici on 
la nostra estrella és Jordi Lar-
dín, que l’any passat va ser 
el segon màxim golejador del 
campionat”, va dir Marañón 
respecte l’Espanyol.
L’organització, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament, 
ha posat a la venda 700 entra-
des al preu de 5 euros els adults 
i 2, els infants.”El futbol indo-
or és un esport trepidant”, va 
comentar Celma.

Sílvia Alquézar | Montcada

FUTBOL INDOOR

Els veterans de l’Espanyol i el Real Madrid 
juguen el 2 de març al pavelló Miquel Poblet
abans del matx entre les estrelles, que comença a les 21h, hi haurà partits entre equips de l’Escola de Futbol i el Futbol Sala Montcada

EsQuí PaRalíMPiC
L’esquiador local Jon Santacana 
i el seu guia, Miguel Galindo, han 
començat l’any amb nous èxits

L’exjugador de l’Espanyol i el Real Madrid Rafa Marañón, esquerra, acompanyat del regidor d’Esports i del representant de la lliga de Futbol Indoor
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>   Cinc edicions de l’indoor
Montcada i Reixac ha estat la seu 
d’alguns partits de la Lliga Nacional 
de Futbol Indoor en edicions an-
terior. Les dues primeres, al 2005 
i 2006, van acollir els partits entre 
el Barça i el Real Madrid, en què 
es van enfrontar els components 
de l’anomenat Dream Team con-
tra l’equip conegut com la Quinta 
del Buitre. El 2007, la competició 
va portar a la ciutat el derbi català 
entre l’FC Barcelona i l’Espanyol. 

L’any següent, el pavelló Miquel Po-
blet va ser la seu de tots els partits 
que el conjunt blaugrana va jugar al 
torneig, un total de 4 davant del Va-
lència, l’At. de Madrid, el Bilbao i la 
Reial Societat. El darrer matx de fut-
bol indoor va tenir lloc al febrer del 
2009, entre el Barça i el Betis. A la 
foto, el madridista Michel i els blau-
grana Ferrer i Txiqui (d’esquenes) 
al primer partit indoor jugat al pave-
lló, al 2005 | sA   
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Els de can Sant Joan són els líder, mentre que el conjunt de Terra Nostra és el penúltim

El derbi montcadenc de la se-
gona volta al Grup Sisè de Ter-
cera Catalana es disputarà el 3 
de març a l’estadi de la Ferreria 
(18h). El Santa María afronta el 
partit amb la necessitat de su-
mar els tres punts per intentar 
abandonar la penúltima posició  
amb 14 punts, després del valuós 
empat que va aconseguir a la da-
rrera jornada al camp del Cer-
danyola. “Va ser un matx molt 
igualat; vam jugar de tu a tu i 

es va notar que ambdós equips 
necessitàvem la victòria”, va 
manifestar l’entrenador del San-
ta María, José Luis Sánchez. 

Igualtat. El derbi de la primera 
volta, jugat a Can Sant Joan, va 
acabar amb el resultat favorable 
de 3-2 per als homes de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’, qui considera 
que “malgrat la diferència de 
posicions a la taula, a la pri-
mera volta ens van fer patir i 
vam guanyar, en part, perquè 

ells es van quedar amb 8 ho-
mes, no podem relaxar-nos”. El 
Sant Joan va guanyar el dia 26 el 
Sant Celoni, un rival directe en 
la lluita pel lideratge, per 3-0, un 
resultat enganyós en paraules del 
tècnic, “perquè el rival s’ha re-
forçat molt i va costar superar-
lo”. Empatats ara al golaverage 
amb els del Vallès Oriental, el 
Sant Joan continua encapçalant 
el grup amb 45 punts, a quatre 
d’avantatge respecte el segon, el 
Barberà Andalucía.

FUTBOL. TERCERA CATALANA

El derbi entre el santa María i el sant 
Joan es jugarà a l’estadi el 3 de març  

Sílvia Alquézar  | Redacció

El CD Montcada va vèncer el 
líder de Primera Catalana, el 
Mollet, per 3-4 el dia 26, tot i 
jugar amb un home menys des 
del minut 51 per l’expulsió de 
Pacheco per doble amones-
tació. Aquests tres punts són 
vitals per al conjunt verd per 
allunyar-se de la zona baixa de 
la taula, ja que el situen al desè 
lloc del Grup Primer de Prime-
ra Catalana amb 26 punts. 
El partit va ser molt vibrant 
amb alternances constants en el 
marcador. Els autors dels gols 
locals van ser Kike, per parti-
da doble, i Quim Solano. El 
tant que va donar la victòria a 
l’equip verd se’l va marcar en 
pròpia porta el conjunt del Va-
llès Oriental.

Silvia Díaz | Redacció

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El Cd Montcada dóna la sorpresa
Els verds van guanyar al camp del Mollet, el líder, per 3 gols 4, i agafen oxigen per allunyar-se de la zona baixa

El CD Montcada va obtenir tres punts d’or amb la seva victòria al camp del Mollet, el  líder
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l’EF Montcada 
perd a Horta però 
segueix tercera 

L’equip femení de l’EF Montca-
da es manté a la tercera posició 
al Grup Segon de Primera Di-
visió, tot i perdre al camp de 
l’Horta per 3-1, en un matx en 
què les locals no van tenir sort 
cara a porteria. Una setmana 
abans, les noies d’Antonio Moya 
van superar l’Enfaf d’Andorra 
per 0-2 en el partit ajornat co-
rresponent a la jornada del 4 de 
febrer | sA

L’EF Montcada es manté al tercer lloc

Continua la bona ratxa de La 
Salle Iste, que manté el lideratge 
del Grup B de Primera Catala-
na amb 25 punts. Les noies que 
entrena Esperanza Hoyos van 
vèncer el Tortosa per 26 a 32 el 
dia 25. “Va ser un partit maco, 
com ja fa temps que coneixem 
les jugadores, el matx va anar 
molt bé i nosaltres, malgrat la 
superioritat, no van tenir el 
nostre millor dia”, va explicar 

la jugadora lasal·liana Estefi Gó-
mez. Malgrat tot, les vallesanes 
van anar per davant durant tot 
el partit, amb un mínim avantat-
ge de sis gols. 
La jornada d’abans, La Salle Iste 
va guanyar el Perelló per 28 a 21 
a la pista coberta. Les montca-
denques van dominar el matx de 
principi a fi arribant al descans 
amb el marcador de 18 a 13, una 
diferència que encara van incre-
mentar al segon període.

la salle iste no afluixa 
al capdavant del grup B

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les noies d’Esperanza Hoyos són les primeres amb 25 punts
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FUTBOL FEMENÍ. 1A

aR
Xi

u
/S

aN
ti

 R
O

M
ER

O

El Sant Joan va aconseguir una victòria molt important contra el Sant Celoni a casa  

La Salle masculí segueix immersa 
en la seva lluita per aconseguir el 
més aviat possible la permanèn-
cia al Grup C de Primera Estatal 
en la seva primera temporada a 
la categoria. Els homes de Pablo 
Camarero es troben a la vuite-
na posició amb 16 punts en una 
taula molt igualada. Als darrers 
dos enfrontaments disputats, els 
montcadencs van aconseguir un 
meritori empat a 34 gols a la pista 

del Palautordera en el que el seu 
entrenador va qualificar com el 
millor partit de la temporada dels 
lasal·lians. A la jornada següent, 
La Salle va perdre a casa contra 
el Sarrià per 27 a 30. “L’equip 
no es va trobar en el seu mi-
llor moment de forma i vam 
creure que podríem guanyar 
més amb l’ànima que amb el 
cap”, va dir Camarero, qui creu 
que a l’equip li toca “recuperar 
l’esperit lluitador”.

HANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

la salle segueix lluitant 
per obtenir la salvació

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip empata a palautordera, però perd amb el Sarrià a casa

El CD Montcada i els comerciants 
de la campanya Compra, xuta i 
guanya organitzen el 4 de març, 
coincidint amb el partit que 
l’equip jugarà contra el San Lo-
renzo, una jornada solidària per 
recaptar diners per a la família de 
la Ribera que se li va cremar el pis 
el 8 de febrer. Els botiguers porta-
ran a l’estadi les guardioles que el 
Centre Cívic del barri té distribuï-
des als seus establiments perquè 
qui vulgui pugui fer aportacions. 
Els que col·laborin econòmica-
ment podran provar sort de 10 a 
12h a una porteria del camp petit 
i, si marquen per un forat de la 
lona, tindran opció a participar 
automàticament en el concurs 
que es fa a la mitja part, que té 
un bot de 600 euros | sA

Jornada solidària   

La Salle està a un pas de la permanència
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ESQUÍ PARALÍMPIC

L’esquiador paralímpic Jon San-
tacana, veí de Montcada, ha co-
mençat la nova temporada sumant 
nous èxits. Santacana va guanyar 
una medalla d’or, una de plata i 
una de bronze a la primera prova 
del calendari de la Copa del Món 
d’esquí alpí, que es va disputar al 
gener a la localitat italiana d’Arta 
Terme. Pel que fa la segona pro-
va, que va tenir lloc a La Molina a 
principi de febrer, l’esquiador amb 
deficiència visual –acompanyat 
del seu guia, Miguel Galindo– es 
va penjar un guardó d’or i dos de 
plata. La Copa del Món es tras-
lladarà a l’altra banda de l’Atlàntic 

per disputar les dues últimes pro-
ves. Del 6 al 9 de març, la com-
petició tindrà lloc a Winter Park, 
mentre que la quarta i última pro-
va es farà a Panorama (Canadà) 
entre el 13 i el 16 de març.

Copa d’Europa. L’esquiador mont-
cadenc va aconseguir una medalla 
d’or i una altra de plata a la Copa 
d’Europa d’esquí alpí paralímpic, 
que es va disputar a la localitat 
francesa de Tignes. Jon Santaca-
na i Miguel Galindo també van 
sumar tres metalls a la primera 
cita d’aquesta competició, que va 
tenir lloc a Arta Terme (Itàlia) a 
final de gener. 

El Futbol Sala Montcada manté 
la diferència de 13 punts respecte 
el segon classificat, el CN Saba-
dell, després de la victòria del 26 
de febrer, a casa del Pineda, per 
1 a 6. Amb aquest resultat, els 
homes de Jordi Rozas mantenen 
una setmana més el lideratge i la 
imbatibilitat a Tercera Divisió, 
amb 49 punts. La primera part 
va ser força igualada, acabant 
empat a un. A la represa va co-
mençar el festival de gols dels 
montcadencs, “amb un joc atre-
vit, ens vam avançar més a la 
pista i vam fer nostre el partit”, 
en paraules de Rozas, qui va ex-
plicar que li feia especial il·lusió 
disputar aquest matx ja que “hi 
acostuma a anar molt de pú-
blic, és molt emocionant”. Gri-
maldos, amb quatre gols, Gerard 
Esteller (1) i Adrià Esteller (1) 
van ser els marcadors locals.

L’aliró. La lliga no acabarà fins 
al juny i queda una quinzena 
de jornades, però Rozas espera 
poder guanyar-la a final d’abril. 
D’aquí a un mes toca jugar amb 
el segon, el Sabadell, i “si ven-
cem els partits d’abans i al 
CN Sabadell, ja tot serà molt 

més fàcil cap al triomf final i 
l’ascens”. El tècnic creu que la 
clau d’aquesta bona temporada 
és la bona dinàmica establerta 
entre el cos tècnic i els jugadors: 
“Ells creuen en l’equip i en ells 
mateixos, mantenen la discipli-
na i hi ha molt bon ambient”. 

Silvia Díaz | Redacció

l’Fs Montcada manté els 13 
punts d’avantatge amb el segon

Jon santacana comença la 
temporada amb nous èxits

Sílvia Alquézar | Redacció

L’esquiador local ha guanyat ja 11 medalles a diferents competicions

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISÓ NACIONAL

Després de tres setmanes con-
secutives perdent, el Valentine 
Montcada va guanyar el 26 de 
febrer el partit contra el Bàsquet 
Sabadell, per 69 a 76, un matx 
que es preveia complicat per ser 
fora de casa i en un horari poc 
habitual per als montcadencs, un 
diumenge al migdia. “El partit 
va ser maco i dur i, qui es va 
despistar una mica, va perdre 
perquè vam jugar al mateix ni-
vell”, va explicar el capità, Raúl 

Ortega, qui va veure el partit des 
de la graderia perquè està lesio-
nat des del 16 de febrer passat. 
Un trencament fibril·lar el man-
tindrà sense jugar almenys fins 
d’aquí dues jornades. Amb motiu 
de les baixes d’Ortega i d’un altre 
aler, Joan Camí, altres homes del 
Valentine van haver de jugar en 
aquesta posició i el resultat va ser 
positiu. El Valentine és el vuitè 
del Grup C de la Lliga EBA amb 
11 victòries i 9 derrotes, empatat 
amb tres equips més.  

El Valentine es retroba amb el triomf
BÀSQUET. LLIGA EBA

El conjunt de Mateo Rubio va guanyar a la pista del Bàsquet Sabadell per 69 a 76 en un matx vibrant

Els montcadencs es podrien proclamar campions a final d’abril, si continuen en aquesta línia

El Valentine ha guanyat després de 3 derrotes
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Jon Santacana amb el seu guia al davant, Miguel Galindo, durant una prova

ESCACS

La UE Montcada es manté terce-
ra a la Divisió d’Honor del Cam-
pionat de Catalunya per equips, 
tot i la derrota a la cinquena ronda 
davant del Terrassa per 5’5 a 4’5. 
Una setmana abans, els montca-
dencs van vèncer el Lleida per 6-4. 
D’altra banda, el club ha començat 
a preparar la pròxima edició de 

l’Open Internacional Vila de 
Montcada, del 25 de juny al 3 de 
juliol. El torneig manté la dotació 
econòmica en premis de l’edició 
anterior, de 7.000 euros. L’entitat 
també està en converses amb els 
organitzadors del torneig de Be-
nasque perquè alguns jugadors in-
crits en aquesta competició també 
puguin participar a Montcada.

Sílvia Alquézar |  Redacció

la uE Montcada, al tercer lloc
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L’FS Montcada és el líder destacat del Grup Primer de la Tercera Divisió Nacional

Silvia Díaz |  Redacció
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El Multiópticas B va fer un 
gran partit el 25 de febrer 
a la final de la Copa Cata-
lana B, però no va poder 
revalidar el títol aconse-
guit l’any passat en perdre 
davant el Vallparadís per 
15 a 14. Els egarencs van 
anar per davant gairebé 
tot el partit però durant 
la primera meitat no van 
poder agafar grans avan-
tatges, arribant al descans 
amb un 4 a 6. Al segon 

temps, el rival se’n va 
anar en el marcador de 4 
punts, però l’equip dirigit 
per David Rúa va lluitar 
de manera extraordinària. 
Va remuntar dues vegades 
diferències de 4 cistelles i 
va aconseguir l’empat als 
darrers minuts. Una cis-
tella del Vallparadís els 
va tornar a posar per da-
vant. Els montcadencs no 
van poder empatar en els 
últims atacs, tot i fer bons 
llançaments.

El B. Montseny es va imposar a la pròrroga per 73 a 67

BÀSQUET

El Can sant Joan guanya 
el derbi contra l’Elvira B

El CEB Can Sant Joan B. 
Montseny va guanyar el 
derbi montcadenc al Grup  
Segon al Campionat Terri-
torial per 73 a 67 en un matx 
que es va decidir a la prò-
rroga. L’equip de Can Sant 
Joan va dominar la major 
part de l’enfrontament, amb 
avantatges que van arribar 
als 10 punts. Però a l’últim 
quart, una millora en la 
defensa de l’Elvira sumat 

al cansament del rival van 
permetre la seva reacció i 
forçar el temps extra, on el 
Can Sant Joan va demos-
trar tenir més experiència 
en aquests moments deci-
sius, amb un parcial de 10 
a 4. 
D’altra banda, el Mama 
Mandawa de Can Sant 
Joan va perdre contra el 
Sinera per 48 a 59. L’equip 
és l’últim al Grup Cinquè al 
Campionat Territorial.

Sílvia Alquézar | Redacció

kORFBAL. COPA CATALANA B

HANDBOL. LA SALLE

La Salle B ha guanyat 9 dels últims 10 punts en joc
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L’equip sènior B masculí 
de La Salle va aconseguir 
un valuós triomf en la 
seva visita a la pista del 
Santpedor, el cinquè clas-
sificat amb 17 punts, per 
26 a 27. El conjunt que 
dirigeix Óscar Sanfelipe 
es troba en ratxa ja que ha 

guanyat 9 dels últims 10 
punts en joc. Aquests bons 
resultats han permès als 
montcadencs situar-se a la 
setena posició al Grup A 
de Tercera Catalana, amb 
14 punts. A la pròxima 
jornada, La Salle B rep el 
Balsareny, un rival direc-
te, amb 15 punts.

Sílvia Alquézar |  Redacció

El sènior B s’imposa al 
santpedor per un gol 

aR
Xi

u
/ S

aN
ti

 R
O

M
ER

O

Sa
N

ti
 R

O
M

ER
O

cK
 M

O
N

tc
aD

a

El Multiópticas B, en el moment de recollir el trofeu de sotscampió de la Copa

>  l’EF de futbol sala 
no pot amb el segon 
L’equip de futbol sala de 
l’Escola de Futbol Montcada 
va caure derrotat a la pista del 
Futsal, el segon classificat amb 
33 punts, per un clar 5-0. Els 
montcadencs es troben a la 
desena posició al Grup Quart 
de Segona Divisió. A la pròxi-
ma jornada de lliga, l’Escola 
rebrà la visita del Santa Maria 
de Martorelles, al setè lloc de la 
taula amb 22 punts. L’objectiu 
dels locals és treure un bon re-
sultat per pujar posicions a la 
classificació | sA   

FUTBOL SALA

Victòria del Can Cuiàs i 
derrota del Montcada B

L’AE Can Cuiàs va guan-
yar el Premià per 4-0, 
una victòria que li permet 
continuar a la cinquena 
posició al Grup Primer de 
Primera Divisió amb 26 
punts. A tan sols 3 de di-
ferència i un lloc per sota 

es troba l’altre conjunt 
montcadenc al grup, l’FS 
Montcada B, que al darrer 
partit disputat va perdre 
contra el Polinyà per 6-4. 
En el pròxim matx, el Can 
Cuiàs visitarà la pista del 
Casp, mentre que l’FS re-
brà el Dosrius.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

El Mama Mandawa del CEB Can Sant Joan va perdre contra el Sinera per 48-59

El Multiópticas isis B 
no pot revalidar el títol 

L’FS Montcada B és al sisè lloc amb 23 punts a la Primera Divisió Catalana
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Sílvia Alquézar  |  Redacció

L’equip va caure derrotat contra el Vallparadís per 14-15
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La nedadora local Ma-
rina Castro, de 13 anys, 
participarà al Campionat 
d’Espanya de natació, que 
tindrà lloc a Palma de Ma-
llorca entre el 9 i l’11 de 
març. L’esportista, que per-
tany al CN Sant Andreu, 
prendrà part a les proves de 
200 i 400 metres estils i 200, 
400 i 800 metres lliures, a 
més de les proves de relleus 
4x100 lliures i estils i 4x200 
lliures. Castro va aconse-
guir uns bons resultats al 
Campionat de Catalunya, 
on va ser la sisena als 200 
lliures i la setena als 400 
en la mateixa modalitat. 
En estils, la nedadora local 

va ser la quarta. La jove va 
començar a fer natació amb 
l’EN Montcada als 8 anys. 
Durant la seva estada al 
club local va aconseguir en 
dues ocasions el títol de ne-
dadora complerta pel Con-

sell Comarcal. Als 10 anys 
va fitxar pel seu actual club, 
on ja porta tres temporades. 
“Fer les mínimes per al 
Campionat d’Espanya ja 
és un premi”, ha dit la ne-
dadora. 

l’escola Reixac dobla la quantitat 
d’infants que fan extraescolars 

ESPORT ESCOLAR

La novetat d’aquest curs és el patinatge, que ha tingut un gran èxit entre els estudiants, amb uns 40 inscrits

L’escola Reixac és un altre 
dels centres que aquest curs 
ha vist incrementat con-
siderablement el nombre 
d’infants que s’han apuntat 
a les activitats extraescolars 
que organitza l’Associació 
de Mares i Pares. El col·legi 
té enguany prop de 220 
alumnes inscrits a les pro-
postes de l’Ampa, el que 
suposa un 52% del total de 
nens i nenes que estudien al 
centre. En opinió del coordi-
nador de les activitats espor-
tives, José Andrés, hi ha dos 
factors que han contribuït a 
augmentar el percentatge: 
d’una banda, la crisi econò-
mica i, de l’altra, la reducció 
de l’horari escolar. “El que 
ofertem als centres és més 
econòmic i, afegit al fet 
que aquest curs les classes 
acaben mitja hora abans, 
moltes famílies han optat 
per apuntar els seus fills a 
les extraescolars”, explica 
Andrés. 

Les activitats. El Reixac té 
20 petits a psicomotricitat, 
dos equips de multiesport, 
dos conjunts benjamins i un 

aleví de futbol sala, un equip 
benjamí-aleví de bàsquet i 
un altre benjamí d’handbol, 
a més d’un grup de 20 in-
fants de P4 i P5 que fan ini-
ciació al futbol. 
La gran novetat d’enguany 
ha estat el patinatge, que 
compta amb 40 inscrits. 
També es fa circ –subvencio-
nat per l’Associació de Dis-
capacitats de Montcada– un 
taller de manualitats, un al-
tre de ball i classes d’anglès.

Sílvia Alquézar | Montcada

una nedadora local, al Campionat estatal
NATACIÓ

Marina castro, de 13 anys, prendrà part en un total de 8 proves entre les modalitats de lliures i estils

La nedadora Marina Castro pertany des de fa tres anys al CN Sant Andreu
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Cinc nedadors de l’Escola 
de Natació de Montcada  
van quedar entre els tres 
primers classificats a la se-
gona jornada dels Campio-
nat Comarcals, disputada 
a Ripollet l’11 de febrer. El 
prebenjamí Martín Toldos 
va ser el primer als 25 me-
tres esquena i la cadet Mi-
reia Prats també va acabar 
la primera als 100 metres 
braça. D’altra banda, la ca-
det Eva Coy va ser segona 
en 100 esquena, mentre 
que l’aleví Marc Grau (50 
esquena) i l’infantil Daniel 
Gonzalo (100 esquena i 
braça) van ser els tercers 
classificats | sA   

Els comarcals

Les classes de patinatge de l’escola Reixac es fan els dilluns de 16.30h a 18h a la pista coberta del pati

El club de ball esportiu En-
dansa, de l’Escola Eva Nie-
to, organitza l’11 de març al 
pavelló Miquel Poblet el II 
Trofeu Vila de Montcada-
Endansa amb la participació 
de parelles de tot l’estat es-
panyol (10h). Hi haurà com-
peticions de ball llatí i ball 
estàndard en tots els nivells  
d’edat i categories. La prin-
cipal novetat del certamen 
és el I Memorial Jordi Solà, 
en record del ballarí i pro-
fessor de l’escola Eva Nieto, 
que va morir fa un any en 
un accident aeri a l’edat de 
31 anys. També s’ha pro-
gramat la tercera prova del 
circuit nacional Wheelchair 
(ball de saló en cadira de 
rodes) i diverses exhibicions 
de ball a càrrec dels millors 
ballarins d’Espanya que van 

compartir pista amb Solà. 
L’acte compta amb el suport 
de l’Ajuntament i l’IME i del 
Club de Ball Esportiu Team 
Dynamik. L’entrada costa 
10 euros i es poden adquirir 
al mateix pavelló.

Resultats. El Club En-
dansa ha tornat a obtenir 
excel·lents resultats. La 
parella formada per Eva 
Nieto i Carles Cirera ha 
quedat cinquena en el cam-
pionat d’Antwerp (Bèlgica) 
a l’WDSF Internacional. 
El 26 de febrer, al Trofeu 
de Sant Cugat, Anna Mar-
tínez i Jesús Vilaseca van 
ser els primers en adults  
al grup 1D llatí. Per la seva 
banda, Ester Marro i Wen-
ces van acabar els primers 
a la categoria de sènior I B 
llatí.

Endansa organitza el dia 
11 el segon trofeu local
La competició tindrà lloc al pavelló Miquel poblet

Laura Grau | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

El mini és a la cinquena 
posició al nivell C-1 
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El conjunt mini del CEB 
Can Sant Joan, que juga 
amb el nom de l’escola El 
Viver, es troba situat a la 
cinquena posició al Grup 
Quart del Nivell C-1, amb 
2 triomfs i 4 derrotes. A 
les dues últimes jornades, 
l’equip local es va imposar 
al Sant Pere de Terrassa 
per 60 a 25, però va perdre 
contra el Sant Gervasi per 
40 a 52. El mini va perdre amb el Sant Gervasi

L’infantil femení obté la primera victòria davant del Lliçà

Sílvia Alquézar | Redacció
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Infants de l’escola Reixac fent un dels entrenaments de futbol sala

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. CB MONTCADA

El cadet a aconsegueix 
la primera victòria
L’equip montcadenc es va imposar al Mataró per 54 a 49
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El cadet A ha sumat el primer triomf

L’equip cadet A del Valenti-
ne va aconseguir la prime-
ra victòria de la segona fase 
de la lliga davant del Mata-
ró per 54 a 49. A la jornada 
següent, però, el conjunt 
local va tornar a perdre, en 
aquesta ocasió davant de 
l’Arenys per 48-34. El cadet 
és el penúltim al Grup Se-
gon del Nivell B-1.

Sílvia Alquézar | Redacció
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l’infantil a no pot amb el tercer

L’equip infantil A de l’FS 
Montcada no va poder 
treure un resultat positiu 
del seu enfrontament da-
vant del Manresa, el ter-
cer classificat al Grup Pri-
mer de la Divisió d’Honor 
amb 45 punts, amb qui va 
caure derrotat per un clar 
2 a 11. Per la seva banda, 
el conjunt local es troba al 
desè lloc amb 17 punts i un 
total de 5 partits guanyats, 
2 empats i 9 ensopegades.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

El conjunt montcadenc va caure derrotat davant del Manresa per un clar 2 a 11

L’infantil A de l’FS Montcada no va tenir cap opció de superar el Manresa a casa
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El matx corresponent a la 
dinovena jornada al Grup 
Segon de Preferent entre 
l’Olot, el quart classificat, 
i el CD Montcada, penúl-
tim amb 20 punts empatat 
amb el Bisbalenc, es dispu-
tarà el pròxim 6 d’abril a 
la capital de la Garrotxa. 
El partit es va suspendre 
pel mal estat del terreny 

de joc, de gespa natural. El 
president, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís, confia plenament 
en la plantilla per aconse-
guir la permanència en la 
seva primera temporada 
a la categoria. El directiu 
ha remarcat que al grup hi 
ha bon ambient “tot i els 
intents externs de deses-
tabilitzar-lo” | sA 

Partit ajornat a olot 
FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA
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Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí C goleja el cuer per 7-1

L’equip benjamí C de 
l’Escola de Futbol Montca-
da no va tenir cap proble-
ma per superar el conjunt 
E de l’Escola de Futbol de 
Sabadell, el cuer amb no-
més 4 punts, per 7 gols a 
1, en el matx disputat a 
l’estadi de la Ferreria el 
25 de febrer. Els montca-
dencs es troben situats a la 
desena posició al Grup 27 
amb 21 punts. El benjamí 
C, que millora dia a dia, 
ha sumat durant el cam-
pionat de lliga un total de 
6 victòries, 3 empats i 8 
derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local no va tenir cap problema per superar a casa l’equip de l’Escola de Futbol de Sabadell E
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El cadet femení es manté segon

El cadet femení de La Salle 
es troba a la segona posició 
al Grup B de Primera Cata-
lana amb 7 punts. A la da-
rrera jornada de la primera 
volta, disputada al pavelló 
el 26 de febrer, les noies que 
entrena Àlex Expòsito van 
empatar a 19 gols amb el 
Granollers B, el tercer amb 
5 punts. Les montcaden-
ques van tenir a l’abast la 
victòria, tot i que al final el 
matx va acabar en taules.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL. LA SALLE

El cadet femení de La Salle va empatar a 19 gols amb el Granollers B a casa
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El matx es jugarà el 6 d’abril a la capital de la Garrotxa 

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El juvenil femení és el 
segon a la lliga comarcal

El conjunt juvenil feme-
ní de l’Elvira-La Salle es 
troba a la segona posició 
a la lliga comarcal del 
Vallès Occidental Sud. A 
l’última jornada, les noies 
van guanyar l’Institut Pau 
Vila de Sabadell per un 
clar 72 a 13. “L’objectiu és 
que enguany continuïn 
millorant perquè la tem-
porada vinent ja puguin 
jugar federades”, ha dit la 
coordinadora del club, Ra-
quel Fernández | sA El juvenil femení va superar el Pau Vila

La Penya Blanc-i-Blava de 
Montcada i Reixac va ce-
lebrar el seu 38è aniversari 
amb un sopar que va tenir 
lloc el dia 18 al restau-
rant Can Piqué. L’acte va 
comptar amb l’assistència 
de l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), i el regi-
dor d’Esports, Marc Ro-
dríguez (PSC), a més del 
president de la Federació 
Catalana de Penyes Es-
panyolistes, Alberto Ari-
za, i l’exjugador del RCE 

Espanyol Rafa Marañón 
en representació del club. 
Durant la celebració, es 
va lliurar a Nacho Julia la 
distinció per la seva feina 
a favor de la difusió del 
sentiment ‘perico’.
Per la seva banda, el pre-
sident de la Penya, David 
Gerbolés, va aprofitar 
l’esdeveniment per pre-
sentar la segona edició del 
Trofeo Pericos d’Or Ciu-
tat de Montcada. Al sopar 
va assistir una norantena 
de persones.

Èxit del sopar per celebrar els 38 anys 

Sílvia Alquézar | Redacció

PENYA BLANC-I-BLAVA

L’acte es va fer el 18 de febrer i va comptar amb l’assistència de l’exjugador espanyolista Rafa Marañón

Gerbolés, l’alcaldessa i Marañón en el moment de tallar el pastís d’aniversari
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Les montcadenques van guanyar el pau Vila per 72 a 13
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El CD Montcada juvenil lluitarà per sortir dels últims llocs de la classificació

Una jugada del partit entre el benjamí C de l’EF Montcada i l’EF de Sabadell E, que va acabar amb triomf local

L’equip d’Àlex Expòsito va empatar a 19 gols contra el Granollers B al pavelló



Irma Soldevilla
Pionera del futbol femení i especialista en energia. Llicenciatura en enginyeria química i 
industrial, pràctiques a una empresa de pintura, disseny de maquinària industrial, membre de l’equip 
de l’Agència de l’Energia de Barcelona i com a afició, jugar a futbol. Si ens passessin aquest currículum 
sense cap nom, la majoria diríem que és el d’un home. Però no, correspon a Irma Soldevilla, enginyera, 
especialista en energies renovables, pionera del futbol femení al municipi i membre de la junta directiva 
de l’Escola de Futbol Montcada. Malgrat tot l’exposat, l’Irma diu que mai s’ha sentit especial, ni l’han 
tractada diferent, ni tampoc ha hagut de demostrar més a la feina per ser una dona. Està implicada en 
el món esportiu local, fa dos anys que va penjar les botes després de mitja vida –té 33 anys i hi competia 
des dels 17– jugant a futbol. “Vaig veure clar que s’acabava l’etapa de competició, però vaig continuar 
entrenant”, diu una de les fundadores del primer equip de futbol de dones de Montcada. 

“Els equips femenins de 
futbol estan normalitzats”

Vostè és de les pioneres del futbol 
femení a Montcada. Com van ser 
els inicis?
Des de sempre m’ha agradat jugar a 
futbol i vaig começar a competir als 
16 anys, a la Penya Barcelonista de 
Montcada i Reixac, que aleshores te-
nia equips en lliga. Entre uns quants 
vam mobilitzar més gent i vam crear 
el primer equip femení al municipi i 
jugàvem a l’antic camp de la Ferreria, 
en una època en què tampoc no hi 
havia gaire conjunts de dones per les 
poblacions del voltant. Un any des-
prés es va crear el femení de l’antiga 
Escola de Futbol de Can Sant Joan 
–que va donar pas a l’actual EF Mont-
cada– on em vaig incorporar quan 
es va desfer l’equip de la Penya, tres 
anys després de la seva fundació. Hi 
vaig jugar 11 anys, fins fa dos.
Quina va ser la reacció de la gent da-
vant d’un equip femení de futbol?
De bon principi, a la gent li picava la 
curiositat i, per això, vam aconseguir 

força aficionats però, mica en mica,  
aquesta febre es va anar dissipant. 
Afortunadament, ara no hi ha color 
amb temps enrera, en 15 anys s’ha 
avançat molt i els equips femenins 
estan plenament normalitzats.
Però no hi juguen, ni de bon troç, 
tantes noies com nois a futbol.
En el cas concret de Montcada, sem-
pre ens ha costat molt reunir un grup 
de noies que es comprometés a tirar 
endavant l’equip. Per sort, portem un 
parell d’anys molt bons, amb jugado-
res que creuen en el projecte. Però 
és cert que costa trobar nenes. La 
temporada passada vam intentar fer 
un equip de planter, però no va po-
der ser. El meu desig és que la secció 
femenina es consolidi i poguem tenir 
més categories però, per això, fa falta 
gent que hi estigui a sobre.
Què pensa dels tòpics sobre la 
poca feminitat de les noies que 
juguen a futbol?
Jo sempre he defugit d’aquestes 

creences. Al futbol hi ha noies molt 
femenines i d’altres que no ho són 
tant. N’ hi ha de tot, com arreu.
A la junta d’un club de futbol, engin-
yera química i industrial, membre 
l’Agència de l’Energia de Barcelo-
na... Vostè viu en un món d’homes!

Jo no penso això. Sí que és cert 
que abans d’entrar a l’Agència de 
l’Energia, treballava a l’automoció i 
aquest sector, tradicionalment, sem-
pre s’ha vinculat més als homes, 
igual que el futbol. Vaig fer pràctiques 
a Nissan, en temes de medi ambient 
i de tractament de residus, i vaig tre-
ballar a l’enginyeria Solvan dissenyant 

equips i maquinària per als produc-
tes de l’empresa Kluthe Ibérica, però 
mai m’he sentit diferent de la resta de 
companys per ser una dona.
Què és l’Agència de l’Energia de 
Barcelona?
És un consorci format per diverses ins-
titucions, que treballa bàsicament pel 
consistori barceloní i, entre d’altres, 
promou l’eficiència energètica i l’ús 
de les energies renovables en l’entorn 
urbà, a més de desenvolupar políti-
ques energètiques a escala local.
Quina feina hi desenvolupa vostè?
Sóc directora de projectes i em dedi-
co a fer el seguiment dels paràmetres 
energètics i ambientals de Barcelona 
per tal de plantejar, dissenyar i planifi-
car estratègies destinades a fer que la 
ciutat sigui cada cop més sostenible.
I ara, ho és?
Barcelona és una ciutat intensiva 
quant a despesa energètica, però 
el fet de ser compacta i mediterrà-
nia fa que el seu consum per càpita 

sigui inferior a la mitjana catalana i 
espanyola. 
I la resta de municipis?
Un dels temes del que fem segui-
ment és del Pacte d’alcaldes i alcal-
desses, al que Montcada també està 
adherit. És un compromís promogut 
per la Comissió Europea, a través 
del qual les ciutats es comprometen 
a reduir en un 20% les seves emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle 
respecte un any de referència, mit-
jançant l’elaboració d’un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible. 
Les ciutats poden assumir el repte?
Reduir en un 20% les emissions 
és un objectiu força ambiciós i, per 
assolir-lo, és necessari que existeixi 
voluntat política i el compromís i com-
plicitat de tots els sector consumidors 
d’energia i de la ciutadania en gene-
ral. En el cas de la província de Bar-
celona, la Diputació dóna suport a les 
poblacions per tal de complir aquests 
compromisos. 

“No em sento especial 
ni diferent per 
moure’m en sectors 
tradicionalment 
vinculats als homes”

Enginyera i directiva de l’EF Montcada
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