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per fer propostes 
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Un any més, la fi ra del llibre i la rosa, amb una 
seixantena de parades, va ser tot un èxit PÀGS. 16 i 17 



2 2a quinzena | Abril 201702 Actualitat



32a quinzena | Abril 2017 03Actualitat

Actualitat
laveu.cat

TREBALL TRANSVERSAL
Per fer el seguiment del procés participatiu s’ha creat 
un grup motor liderat pel president de l’Àrea Econòmica 
i integrat per tècnics i per tots els portaveus municipals

L’Ajuntament ha iniciat un procés 
de participació en què la ciutadania 
decidirà a quines actuacions i pro-
jectes es destinaran 250.000 euros 
del capítol d’inversions del pressu-
post municipal que, per primera ve-
gada, incorpora una partida oberta 
per dur a terme les iniciatives pro-
posades per la població. El consis-
tori ha creat la plataforma participa.
montcada.cat i un aplicatiu per a mò-
bils per facilitar la implicació dels 
montcadencs. 
“Ens hem inspirat en processos 
contrastats que ja s’han dut a 
terme a altres municipis per tal 
que tot es desenvolupi correcta-
ment”, ha explicat el president de 
l’Àrea Econòmica, Óscar Gil (ICV-
EUiA), encarregat de liderar polí-
ticament la iniciativa i de crear un 
grup motor de seguiment del pro-
cés integrat per tècnics i pels porta-
veus de tots els grups municipals.

Àmplia franja d’edat. Per tal d’impli-
car el major nombre de veïns, po-
dran presentar propostes persones 
de 16 anys o més empadronades 
a la localitat com a mínim un mes 
abans de l’inici de la convocatòria 
o que tinguin alguna relació admi-
nistrativa amb el municipi, com ara 
industrials i comerciants. 

Les iniciatives es podran lliurar 
fi ns al 9 de maig a través de la 
nova plataforma digital o bé, pre-

sencialment a l’Ajuntament o a di-
ferents centres cívics. 
Després de la valoració de cada 
projecte, el pas següent serà la vota-
ció, del 12 al 27 de juny. Es podran 
escollir un màxim de tres propostes 
per ordre de preferència, sense re-
petir la puntuació: 3 punts per a la 
primera opció, 2 a la segona, i 1 a 
la tercera. 
“Volem que hi participi el major 
nombre de persones possible, 
per això les votacions seran tele-
màtiques i, qui no disposi d’eines 
informàtiques, podrà votar als 
centres cívics”, ha indicat Gil. 

Criteris a seguir. Les propostes 
presentades hauran de ser compe-
tència de l’Ajuntament i no poden 
afectar altres municipis. “Han de 
donar resposta a una necessitat 
concreta i han de tenir una visió 
global, és a dir, se n’ha de poder 
benefi ciar tota la població”, ha 
manifestat el president de l’Àrea 
Econòmica. 
L’edil també ha incidit en la neces-
sitat que el projectes siguin viables 
des del punt de vista tècnic, legal, 
urbanístic i econòmic. Per això, 
l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania 
(oac@montcada.org) canalitzarà totes 
les consultes o respostes als dubtes 
que puguin sorgir. 
“Els tècnics municipals verifi ca-
ran cadascuna de les propostes 
per avaluar si són realitzables 
i seran també els encarregats 
d’elaborar els projectes guanya-

dors”, ha explicat Gil. Una de les 
condicions fi xades és que la inver-
sió a fer no impliqui un manteni-
ment posterior que resulti inassu-
mible. “Han de ser actuacions 
puntuals que no s’estiguin fent 
dins del pressupost ordinari ni 
comprometin exercicis futurs”, 

ha afegit l’edil. El regidor reconeix 
que 250.000 no és una xifra gaire 
elevada per fer projectes de mag-
nitud i més tenint en compte que 
els estàndards de qualitat de les ac-
tuacions municipals sempre incre-
menten els costos d’execució. Les 
propostes, d’altra banda, hauran de 

ser sostenibles, amb visió de ciutat i 
respectuoses amb tots els col·lectius. 
Els promotors dels projectes gua-
nyadors es podran incorporar al 
grup de treball que farà el segui-
ment de la seva execució. “Volem 
que aquest sigui un procés trans-
parent i participatiu”, ha clos Gil.

Pilar Abián | Redacció

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Les propostes que es 
presentin han de ser 
viables des d’un punt 
de vista tècnic, legal, 
urbanístic i econòmic 

Per primera vegada la ciutadania decidirà 
a quins projectes destinar 250.000 euros
El calendari per presentar propostes d’inversió es tancarà el proper 9 de maig i els projectes guanyadors es triaran per votació popular

Les actuacions 
proposades no han 
d’implicar despeses
posteriors inassumibles
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Els pressupostos de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac per al 2017, de 42,4 
milions d’euros (inclouen l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure i Montcada Co-
municació), suposen un punt d’infl exió 
en la política econòmica del municipi. 
Fruit del pla de mesures adoptat pel 
govern municipal, els comptes s’han 
elaborat partint dels ingressos reals 
de l’exercici 2016 –a diferència d’anys 
anteriors, que es prenia com a base el 
pressupost inicial i no l’executat– i re-
duint les despeses que no afecten di-
rectament les persones. Per tant, ens 
trobem davant d’un pressupost realista, 
que ha analitzat amb cura la liquidació 
dels comptes anteriors, que destina els 
diners necessaris a cada partida i ra-
cionalitza la despesa. Els comptes es 
van aprovar al Ple de març, amb el su-
port del grup municipal de Ciutadans. 
L’acord entre el govern local i aquesta 
formació –que es pot consultar íntegra-
ment al portal de la transparència (allot-
jat al web municipal www.montcada.
cat), així com el detall dels pressupostos 
2017– inclou, entre d’altres aspectes, 
auditories sobre contractes d’obres, ser-
veis i subministraments i la reducció de 
les atribucions als grups municipals.

>monogràfi c

PRESSUPOST MUNICIPAL 2017

ÀREA ECONÒMICA
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

UN TOTAL DE 42, 4 MILIONS D’EUROS
El pagament d’expropiacions i les inversions 
d’altres administracions justifi quen 
l’increment d’un 6,5% respecte al 2016

XIFRES REALISTES
Els comptes per al 2017 s’han 
elaborat partint dels ingressos 
reals de l’exercici anterior

Els comptes sanejaran les fi nances locals i 
generaran estalvi sense afectar la ciutadania

Quins són els objectius dels pressupostos 
2017?
L’informe econòmic que una empresa 
externa va realitzar al 2016 sobre els 
comptes municipals va alertar sobre 
la delicada situació de les fi nances de 
l’Ajuntament, agreujada especialment 
per dos factors que provenen dels an-
teriors governs: el pagament de les ex-
propiacions per ministeri de llei i les ele-
vades despeses corrents, sobretot, per 
assumir els subministraments d’alguns 
equipaments sobredimensionats.
Respecte les expropiacions, el total que 
l’Ajuntament ha de pagar en base a les 
sentències judicials dictades al 2008 
puja a 14.952.663,78 euros. Durant el 
2015 i el 2016, s’han pagat 12.081.380, 
59 euros i resta pendent abonar  als par-
ticulars 2.871.283,19 i un milió d’euros 
anual fi ns al 2024 (8 milions en total), 
a més dels interessos de demora acu-
mulats des del 2008 que, com a mínim, 
seran 4 milions més.
Es tracta d’uns pressupostos amb con-
tenció però que garanteix els drets so-
cials, ja que malgrat la delicada situació 
econòmica, les partides d’atencions a 
les persones no només no s’han reduït 
sinó que han augmentat.

Com aconseguir marge de maniobra amb 
tants diners hipotecats?
Arran la conclusió de l’estudi fi nancer, 
les primeres accions que va emprendre 
el consistori per combatre la situació va 
ser aprovar un decret de contenció de la 
despesa i remodelar l’estructura munici-
pal de control dels ingressos. En aquests 
pressupostos, l’Ajuntament ha fet un es-
forç per analitzar al detall cada partida i 
per contenir la despesa, per tal d’aconse-
guir un pressupost sostenible i que pugui 
fer front als deutes i compromisos amb la 
ciutadania. Aquests comptes han posat fi  
a una mala praxis dels anteriors governs, 
que consistia a augmentar les partides 
aprovades inicialment, sense ajustar-les 
a la despesa real i sense tenir en compte 
la liquidació del pressupost anterior. Tam-
bé s’han negociat amb els bancs i caixes 
els interessos fi nancers a pagar i en dos 
anys s’han reduït en un 50%. D’altra ban-
da, per tal de poder executar inversions, 
s’ha fet un gran treball per buscar fonts 
de fi nançament d’administracions su-
pramunicipals: l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i  la 
Generalitat de Catalunya, que hi aporten 
3,3 milions d’euros dels 5,2 milions totals 
que es destinaran a aquesta partida.

Per què, malgrat la delicada situació 
econòmica de l’Ajuntament, el pressupost 
puja un 6,5% respecte el 2016?
D’una banda, per l’increment de recursos 
per a inversions d’altres administracions 
i, per l’altra, perquè en aquest exercici hi 
ha un augment de l’aportació a l’AMB pel 
préstec que va atorgar a l’Ajuntament per 
fer front a les expropiacions. També s’hi 
ha incorporat un fons per fer front a la 
pujada de l’1% de costos salarials de per-
sonal municipal, condicionada als pres-
supostos generals de l’Estat.

Podem continuar parlant de pressupostos 
amb accent social?
Malgrat l’esforç de contenció, el govern 
manté i, fi ns i tot, incrementa les princi-
pals partides adreçades a l’atenció a les 
persones, especialment les de Serveis So-
cials i Educació, Infància i Joventut. Un 
total d’1,2 milions d’euros es dediquen a 
la gent gran i a les persones amb disca-
pacitat, distribuïts en atenció domiciliària, 
teleassistència i transport adaptat. En ma-
tèria d’ensenyament i suport a la infància, 
més d’un milió d’euros es destina a les es-
coles bressol; 225.000 als centres oberts 
i 140.000 euros, en ajuts a l’escolarització 
i al menjador. Per contribuir amb el teixit 
associatiu, les entitats del municipi reben 
subvencions per més de 300.000 euros.

Pagament
del deute
ofi cial 2017

1.145.820,60 euros
32%

472.910,00 euros
13%

1.969.108,47 euros
55 %

Color:  Interessos dels crèdits

Color:  Retorn dels crèdits

Color:  Retorn dels préstecs de les expropiacions

Les prioritats

Servei d’atenció domiciliària (SAD)
B 1.065.000 euros

Transport adaptat
B 150.000 euros

Teleassistència
B 75.000 euros

Centres oberts
B 225.000 euros

Atencions i ajuts d’urgència
B 370.000 euros

Atencions socials
B 150.000 euros

Escoles bressol municipals
B 1.328.212 euros

Subvencions a entitats
B 305.000 euros
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OBJECTIUS DE LES INVERSIONS
Els 5,2 milions d’euros d’aquesta partida es destinarà 
a actuacions de cohesió i millora de la mobilitat

DESPESA SOCIAL
Un milió d’euros a l’atenció domiciliària i un altre 
a les escoles bressol, principals destinacions  

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

El pressupost 2017 és fruit d’una enor-
me feina de contenció per tal de co-
mençar a sanejar les fi nances locals. 
L’informe econòmic i fi nancer que vam 
encarregar l’any passat indica que la 
capacitat de fi nançament del consistori 
no és sufi cient per fer front a la des-
pesa i assumir el deute pendent. Els 
nous comptes es presenten amb dos 
problemes greus, assumir les expro-
piacions, que tenen un gran impacte 
en les arques locals, i l’ingent volum 
de despesa corrent. Per tal de superar 
aquesta situació, presentem uns pres-
supostos responsables i compromesos, 
que garanteixen els drets socials i que, 
malgrat la contenció, mantenen o, fi ns 
i tot, augmenten les partides d’atenció 
a les persones. 
Els objectius són, doncs, disminuir la 
despesa, augmentar els ingressos i ge-
nerar romanent de tresoreria i estalvi 
per amortitzar deute. Aquests comptes 
són un punt d’infl exió, un canvi en les 
formes de fer i en l’estratègia política 
d’aquest Ajuntament. D’altra banda, hi 
ha prevista molta inversió, la gran ma-
joria de la qual prové de subvencions 
d’altres administracions. I per primer 
cop, part del pressupost es decidirà 
mitjançant un procés de participació, 
una fórmula que volem aplicar en més 
aspectes de la política municipal.

Un punt
d’infl exió

El detall dels pressupostos i el procés participatiu, a participa.montcada.cat

Els pressupostos municipals incorpo-
ren 5,2 milions d’euros, dels quals 1,9 
provenen de l’Ajuntament i la resta, de 
subvencions de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya 
i la Fundació Espinasa. El govern local 
planteja inversions realistes i que es pu-
guin assumir dins d’aquest mandat, que 
afronten els problemes urbanístics que 
s’arrosseguen des de fa més de 40 anys 
(232.500 euros), com la regularització 
de zones i sectors com el carrer Quixot 
o l’Estany de Gallecs; que milloren la via 
pública (512.351 euros), protegeixen el 
patrimoni (553.411 euros), per conso-
lidar la torre Na Joana o la rehabilitació 
de Can Sans; que promouen la cohesió 

territorial i la mobilitat (3.149.802 euros), 
com ara la construcció de dues rotondes 
a la N-150, el projecte de pacifi cació del 
tram de nacional que travessa Terra Nos-
tra, i que generen estalvi en la despesa 
corrent (163.000 euros). Una part dels 
diners també s’ha de destinar al compli-
ment de sentències judicials (194.500 
euros) al que es pot denominar ‘endeu-
tament encobert’, per assumir inversions 
encara no pagades, com millores en en-
llumenat públic o els leasings del Centre 
Cívic La Ribera i la gespa del camp de 
futbol de Can Sant Joan (135.100 euros).
Per primer cop al municipi, els pressu-
postos incorporen una partida a les in-
versions, la fi nalitat de la qual es decidirà 
mitjançant un procés participatiu, que ja 

s’ha posat en marxa. Concretament, la 
ciutadania haurà de decidir a què desti-
nar 250.000 euros. Amb aquesta acció 
es dóna un pas més en la línia de ser 
un govern obert i transparent. En aquest 
procés hi podran participar les perso-
nes majors de 16 anys empadronades 
a Montcada i Reixac, les entitats, les 
empreses i els comerços del municipi. 
Les votacions es podran fer de forma 
presencial o per Internet, als projectes 
que s’hi hagin presentat i que complei-
xin els requisits exigits per participar-hi. 
Entre d’altres, han de ser sostenibles i 
de ciutat, ajustats al pressupost destinat, 
ser de competència municipal i no con-
tradir altres actuacions impulsades per 
l’Ajuntament.

Unes inversions realistes

Rotondes a la N-150
Dues rotondes a la N-150, amb un pressupost total 
d’1’6 milions, suposaran una millora en la mobilitat 
i l’accés als polígons industrials Can Cuiàs i Coll de 
Montcada i al cementiri de Collserola.

Mobilitat a la Font Pudenta
La primera fase per a la millora de la mobilitat a 
la part alta del barri mitjançant la connexió dels 
carrers Barberà i Medinacelli està pressuposta-
da en 366.000 euros 

Estalvi energètic
Amb una partida de 163.000 euros, es faran 
diverses inversions en àmbits com el reg, 
l’enllumenat i la climatització per tal de reduir la 
despesa corrent.

Muntanyeta de Can Sant Joan
Els 800.000 euros (aportats a parts iguals entre 
la Generalitat i l’Ajuntament) per a aquest sector 
s’invertiran en actuacions que es decidiran en un 
procés participatiu amb els veïns del barri.

Millora de la via pública
Els pressupostes preveuen una partida de 
90.000 euros per a l’arranjament de carrers.

Nova seu del Banc d’Aliments
El nou local sorgirà de la remodelació d’un espai 
municipal situat a la plaça Joan Fuster, al Pla 
d’en Coll. El pressupost és de 300.000 euros.

Color:  Ajuntament de Montcada i Reixac Color:  Àrea Metropolitana de Barcelona Color:  Fundació EspinasaColor:  Diputació de Barcelona Color:  Generalitat de Catalunya

Administració sufragant de la inversió

Capgirar
la situació

ÓSCAR GIL
PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

L’elaboració d’un pressupost és molt 
complexa, més encara si partim d’una 
situació econòmica molt delicada, com 
és el cas del nostre Ajuntament. Tenim a 
sobre de la taula el repte de capgirar una 
situació econòmica crítica.
Fa mesos que demanem a l’oposició que 
es posi al costat de l’equip de govern 
per tal de fer front als grans reptes que 
tenim endavant referents a la gestió 
econòmica. Malauradament, la majoria 
de l’oposició o bé no està preparada 
per proposar solucions, o bé no té gens 
d’interès a aportar coneixements i idees 
per millorar la nostra ciutat.
Com a govern, tenim la responsabilitat de 
governar la nostra ciutat, però l’oposició 
també té l’obligació de participar en el seu 
futur. Afortunadament, el grup de Ciutadans 
sí que ha vist la necessitat d’arribar a un 
acord per aprovar aquest pressupost, que 
posa els fonaments per a la recuperació 
econòmica de la corporació.

Plaça Lluís Companys
La remodelació d’aquest espai va ser la primera 
decisió del Consell Municipal de la Infància. S’hi 
destinaran 70.000 euros.

Obres a les instal·lacions esportives
Una partida de 70.000 euros es dedicarà a la 
millora de diferents equipaments, com la pista 
coberta del carrer Bonavista o el pavelló Miquel 
Poblet.

Trànsit a Terra Nostra
Es preveu una partida de 300.000 euros per a 
actuacions que permetin pacifi car i consolidar el 
tram de la N-150 que travessa el barri com una 
via urbana.
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CAMPANYA SENSIBILITZADORA
L’Ajuntament, disposat a actuar amb 
contundència contra les conductes 
incíviques dels propietaris de gossos

SOTERRAMENT DE L’R2

La propera reunió de la comissió 
político-tècnica encarregada d’es-
tudiar el soterrament de la línia de 
França al seu pas pel nucli urbà 
tindrà lloc el 4 de maig a les de-
pendències del consistori. El grup 
de treball estarà format per repre-
sentants del Ministeri de Foment, 
d’Adif –amb el seu president, Juan 
Bravo, al front–, de la Generalitat, 
dels ajuntaments de Barcelona 
i Montcada i de les societats 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat i 
Barcelona Regional. 
En aquesta trobada, el Ministeri 
de Foment i Adif han de presen-
tar una valoració econòmica de 
l’estudi encarregat pel consistori 
montcadenc que redueix el cost 
econòmic de l’obra a la meitat 
–200 milions d’euros– i s’ha d’es-
tablir el calendari per a la redacció 
i execució del projecte.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), ha celebrat l’anunci 
del president de l’Adif de viatjar a 
Montcada i Reixac per realitzar la 
propera trobada. “Aprofi tarem 
la visita –ha dit– perquè la de-
legació del Ministeri i d’Adif 
coneguin la nostra realitat, amb 
dos passos a nivell molt perillo-
sos al mig del centre i amb una 
línia que esquartera la nostra 
ciutat”. L’edil ha avançat que hi 
haurà una trobada amb la Plata-
forma Tracte Just i que es visita-

ran alguns punts com el pas de la 
línia ferroviària per sota la C33  
així com el seu actual traçat per 
constatar la viabilitat tècnica del 
projecte i la compatibilitat de les 
obres amb el trànsit ferroviari.
Per la seva banda, el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), considera que la presèn-
cia de Bravo a Montcada pot ser 
“una clara mostra del tarannà 
diferent de la nova direcció 
d’Adif amb el nostre municipi”.

Suports reiterats. En les darreres 
setmanes hi ha hagut nous pro-
nunciaments de representants de 
l’Estat a favor de soterrar l’R2. 
El 10 d’abril, durant una troba-
da a Madrid, el ministre de Fo-
ment, Íñigo de la Serna, va dir 
a l’alcaldessa que l’estudi fet per 

Barcelona Sagrera i Barcelona Re-
gional “és una base molt sòlida 
per continuar treballant en el 
projecte”. En la mateixa línia es 
va pronunciar el secretari d’Estat 

d’Infraestructures, Julio Gómez- 
Pomar, el 25 d’abril en resposta a 
les preguntes formulades a la Co-
missió de Foment del Congrés per 
la diputada Teresa Jordà (ERC).

La propera reunió de treball amb Adif 
i el Ministeri es farà a l’Ajuntament
El president d’Adif vindrà al municipi per ratifi car el seu compromís de treballar pel projecte
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Pilar Abián | Redacció

Els Centres d’Assistència Primària 
(CAP) de Montcada i Reixac re-
bran enguany una assignació de 
176.776 euros del Departament 
de Salut de la Generalitat que 
s’afegirà al seu pressupost anual 
amb l’objectiu de potenciar les 
accions de salut comunitària amb 
la contractació de més personal. 
Aquesta nova mesura pretén re-
forçar els CAP més vulnerables 
del territori i que tenen un fi nan-
çament insufi cient d’acord amb 
el model establert pel govern. 
La nova fórmula d’assignació té 
en compte, a banda de factors 
com l’estructura demogràfi ca, les 
variables socioeconòmiques.

Valoració municipal. La regidora 
de Salut Pública i Consum, Mar 
Sempere (Círculo Montcada), 
ha valorat positivament la nova 
aportació als CAP locals. Tot i 
així, l’edil considera que la mesu-
ra es queda curta: “Ens sembla 
una quantitat del tot insufi cient 
si tenim en compte les necessi-
tats reals que hi ha a Montcada 
en matèria d’atenció primària 
i urgent”. Per la seva banda, 
Antonio Cera, el president de la 
Favmir, entitat que porta sis anys 
reclamant millores sanitàries, ha 
celebrat la notícia. “Ens alegrem 
de saber que hi haurà més re-
cursos per a personal ja que 
aquesta és una de les nostres 
principals demandes, junta-
ment amb la recuperació de 
les urgències nocturnes”, ha dit.

Els CAP tindran 
176.000 euros 
per contractar 
més personal
Pilar Abián | Redacció

L’alcaldessa i el ministre van coincidir en la presentació d’un document sobre el Corredor Mediterrani

Antoni Mollet pren el relleu de Ramon Bueno 
com a portaveu de la Plataforma Tracte Just

A l’espera que la Plataforma con-
voqui al juny la seva assemblea 
anual per decidir qui assumeix el 
lideratge del col·lectiu, Antoni Mo-
llet n’és el nou portaveu, després 
que Ramon Bueno hagi deixat la 
funció que ha assumit durant qua-
tre anys. “Ha arribat el moment de 
fer un pas al costat perquè altres 
companys assumeixin el lideratge 
de la Plataforma”, ha dit Bueno, 

qui es mostra predisposat a seguir 
col·laborant amb el col·lectiu. El 
fi ns ara portaveu de la PTJST ha 
valorat positivament la tasca feta 
entenent que s’han complert els 
objectius fi xats: que la reivindicació 
estigués present a les taules de les 
institucions i que continués sent 
un motiu de mobilització per a la 
ciutadania. En conèixer la decisió 
de Bueno, l’alcaldessa li ha volgut 

agrair “la seva implicació personal 
i l’impuls donat a la Plataforma”. 
El 10 de maig, a les 19.30h, la 
PTJST farà a la Casa de la Vila una 
assemblea pública per explicar les 
properes accions a fer | PA 
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D’esquerra a dreta, Bueno i Mollet
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La Diputació de Barcelona potencia 
el Servei Local de Teleassistència per 
arribar als 100.000 usuaris
El Servei Local de Teleassistència (SLT) de la Diputació de Barcelona amplia la 
seva cobertura amb més serveis, més dispositius i més unitats mòbils d’atenció 
a les emergències. L’objectiu és passar dels 73.000 usuaris actuals als 100.000 
l’any 2020, atenent la creixent demanda dels municipis. 

El Servei Local de la Teleassis-
tència de la Diputació de Barce-
lona és un servei d’atenció domi-
ciliària que garanteix la seguretat 
i dóna tranquil·litat i acompanya-
ment a les persones en situació de 
risc per factors d’edat, fragilitat, 
solitud o dependència. Funciona 
les 24 hores del dia i els 365 dies 
de l’any i ha atès prop de 150.000 
persones des del 2005. Actual-

ment té prop de 73.000 usuaris. 
És un dels serveis socials amb 
més implantació territorial, amb 
una cobertura de prop del 30% 
de la població major de 80 anys 
i de més de 10% en els majors 
de 65 anys. L’any 2016, el Servei 
Local de Teleassistència de la Di-
putació de Barcelona ha gestionat 
un total de 3.593.575 trucades 
amb persones usuàries.

El Servei Local de 
Teleassistència en xifres

Reportatge

Més Unitats Mòbils per a 

un servei estratègic

L’ampliació del parc d’unitats 
mòbils del Servei és una de les 
principals apostes d’aquesta 
nova etapa. L’objectiu és passar 
d’11 a 29 vehicles, per atendre 
més ràpidament emergències, 
incidències tècniques o activi-
tats programades 

Model RET i teleassis-

tència avançada

Una de les novetats més imme-
diates és la posada en marxa, a 
partir del mes d’abril, del model 

de Resposta Eficient en Teleas-

sistència (RET), que permet es-
tablir un nivell de suport perso-
nalitzat, que s’anirà modificant 
segons l’evolució de l’usuari, i 
que implica, també, l’assignació 
d’una tecnologia individualitza-
da i, per tant, el creixement dels 
dispositius de teleassistència 
avançada, que aporten més se-
guretat. Entre aquests, es troben 

els detectors de foc o fum, de 
mobilitat o de caigudes, i els dis-
positius de teleassistència mòbil 
o de teleassistència adaptada a 
les persones amb discapacitat 
auditiva o dificultats en la par-
la. L’objectiu és que el 2018 es-
tiguin en funcionament 20.300 
dispositius d’aquest tipus.

Prevenir per no haver de 

curar 

La prevenció és un dels princi-
pals pilars del Servei Local de 
Teleassistència, com ho demos-
tra el fet que el Centre d’Atenció 
emet més trucades de les que 
rep. La teleassistència és, per 
tant, un servei proactiu que 

va més enllà de la resposta 

davant d’una emergència, 
reforçat amb la col·laboració 
amb els Bombers de Catalunya, 
els Mossos d’Esquadra, el Ser-
vei d’Emergències Mèdiques, 
el Departament de Salut i el 
Servei de suport a les Políti-
ques de Consum. 

 També es consolidaran progra-
mes preventius que ja estan en 
funcionament, com el protocol 

de detecció i actuació davant 

la sospita de maltractaments o 

el programa “Parlem de...” que 
inclou, cada mes, fer trucades 
des del Centre d’Atenció a per-
sones amb criteris de risc sobre 
temes determinats, com poden 
ser la seguretat al carrer o la pre-
venció d’incendis a la llar. 

En aquesta etapa s’engeguen 
nous programes d’atenció es-
pecial, com és el de detecció 

del deteriorament cognitiu a 

través de comptadors d’aigua 

intel·ligents, per identificar 
canvis en els patrons del con-
sum habitual, i es para especial 
atenció a la prevenció de la 

conducta suïcida, partint de la 
formació dels tècnics.
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POLÍTICA

La CUP denunciarà a la Fiscalia 
l’ús de la Visa fet per Arrizabalaga
La formació sosté que l’exalcade va gastar 105.564 euros entre els anys 1999 i 2010

La CUP interposarà una denún-
cia davant la Fiscalia anticorrupció 
pel que considera un “ús irres-
ponsable i excessiu” de la Visa 
municipal per part de l’exalcalde 
socialista César Arrizabalaga du-
rant els 10 anys que va ocupar l’Al-
caldia. Segons la formació, l’exedil 
va carregar a la targeta una despe-
sa global de 105.564 euros entre 
els anys 1999 i 2010, dels quals 
més de 6.000 no es van justifi car. 
Els diners es van destinar a àpats 
(62.605 euros), hotels (13.539 eu-
ros) i compres de productes elec-
trònics, revelats fotogràfi cs i arti-
cles de pesca, entre d’altres.

Revisió exhaustiva. La formació 
anticapitalista, que ha repassat to-
tes les factures, assegura que l’any 
2007 les despeses de protocol i 
representació de l’Ajuntament, 
entre les quals s’inclou la Visa, 
van arribar als 139.000 euros, 
mentre que a dia d’avui la parti-
da és d’uns 5.000 euros.  Segons 
la CUP, el dispendi gastronòmic 
més elevat (987 euros) va tenir 
lloc a l’abril del 2006 a Guipús-
coa, en un dinar de feina. 
“El que volem és esclarir si exis-
teixen responsabilitats judicials 
i, alhora, denunciar la falta 
d’ètica i moral en la utilització 
dels diners públics”, ha manifes-
tat el portaveu cupaire, Gonzalo 
Garcia. La denúncia de la CUP 

també ha tingut ressó per part de 
dos grups municipals. Círculo, al 
govern, i Cs, a l’oposició, han exi-
git al PSC i a l’exalcade explicaci-
ons públiques sobre aquest afer. 

Resposta. Arrizabalaga ha comu-
nicat a La Veu que només farà de-
claracions en seu judicial, si s’es-
cau. No obstant això, ha negat 
les acusacions de la CUP asse-
gurant que mai no es va fer cap 
ús desmesurat ni particular de la 
targeta: “Les fi ltracions i inter-
pretacions que s’han fet de les 
despeses són falses i calumni-
oses”. Arrizabalaga ha titllat la 
denúncia de la CUP de “mes-
quina, hipòcrita i oportunista” 
i amb voluntat de desprestigiar. 
“El que vaig fer durant els 11 
anys en què vaig ser alcalde, 
una etapa transparent i exem-

plar que m’enorgulleix, va ser 
treballar i això és el que han 
de fer vostès”, ha interpel·lat als 
cupaires. 

Nou bloc. D’altra banda, durant 
una taula rodona amb periodis-
tes organitzada per parlar sobre 
política i corrupció, el 20 d’abril, 
la CUP va anunciar la posada 
en marxa del bloc montcadadel-
reves que es marca l’objectiu 
d’investigar males praxis. Els 
participants a la xerrada, Àlex 
Romaguera (La Directa), Sara 
González (Nació Digital) i Fidel 
Masreal (El Periódico) van coinci-
dir a dir que la corrupció és una 
herència del franquisme que es 
va fer sistèmica amb la democrà-
cia i que la societat civil ha deixat 
de tolerar des de l’inici de la crisi 
econòmica. 

Sílvia Alquézar | Redacció

D’esquerra a dreta, Romaguera, Masreal, González i Garcia durant la taula rodona de la CUP
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Cs, amb tres regidors de 
l’oposició, ha demanat al govern 
que retiri la taxa que hauran de 
pagar per primera vegada les 
entitats que optin a una de les 
carpes de l’Espai Poblet durant 
la Festa Major. En anteriors edi-
cions, les associacions estaven 
exemptes de pagar i només ho 
havien de fer els establiments de 
restauració. Enguany l’Espai Po-
blet s’ha limitat només a les enti-
tats, que hauran d’abonar 349,40 
euros pels quatre dies de la festa. 
A través d’un comunicat, el regi-
dor taronja Fernando Almansa ha 
qüalifi cat de “lamentable que el 
govern tracti de fer caixa amb 
les entitats que durant quatre 
dies treballen per obtenir uns 
ingressos extres”. Cs recorda 
que l’Espai Poblet va ser una ini-
ciativa de diferents col·lectius per 
crear ambient a la Festa Major i 
aconseguir fons per autofi nançar 
les seves activitats. 

Consens. Almansa ha reclamat 
un procés participatiu per fi xar 
les bases de funcionament de 
l’espai. “Estem cansats d’un 
govern que, en moltes ocasions, 
fa processos de participació es-
tètics però buits de contingut”, 
ha afegit. Per últim, demana que 
es prenguin mesures per evitar 
els incidents que es van registrar 
l’any passat al voltant del pavelló.

Cs no vol que 
es cobri a les 
entitats per 
tenir barraca a 
l’Espai PobletEl Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya (TSJC) ha inclòs 
el secretari tercer de la Mesa del 
Parlament, el montcadenc Joan 
Josep Nuet, a la causa oberta con-
tra membres de la Cambra Cata-
lana per haver permès votar reso-
lucions sobiranistes. El Ministeri 
Públic havia deixat fora de la 
seva querella al representant de 
Catalunya Sí Que es Pot, malgrat 
haver permès amb el seu vot que 
s’incloguessin a l’ordre del dia 
del ple propostes vinculades amb 
la independència. La magistrada 
Maria Eugènia Alegret, però, ha 
citat Nuet el 23 de maig, a les 9h, 
amb la fi nalitat de comunicar-li la 
seva situació d’investigat i traslla-
dar-li la querella | LG

El TSJC inclou 
Nuet a la causa 
contra els 
sobiranistes

Els Mossos han desmantellat una 
plantació il·legal de marihuana 
ubicada en una nau industrial del 
polígon Foinvasa. L’actuació s’han 
fet en el marc d’una operació 
contra la banda xinesa Bang de 
Fujian dedicada, segons fonts 
policials, al cultiu i exportació de 
cannabis, en què també s’han lo-
calitzat plantacions als municipis 
de Santa Coloma de Gramanet, 
Sant Cugat Sesgarrigues i Orkoi-
en (Navarra) | LG

Desmantellada 
una plantació 
il·legal de 
marihuana

Laura Grau | Redacció
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CONSCIENCIACIÓ

El govern es proposa acabar amb 
les defecacions de gossos al carrer

Un nen petit en un parc públic 
davant d’un excrement de gos en 
primer terme amb la imatge d’un 
home i un can que s’allunyen i el 
títol ‘El porc est tu!’, en al·lusió 
a aquesta persona incívica, és la 
imatge amb què l’Ajuntament 
pretén cridar l’atenció sobre una 
de les queixes ciutadanes més 
majoritàries i reiterades. “Volem 
insistir en la idea que són els 
propietaris dels animals els res-
ponsables de recollir les seves 
deposicions i de tot el que afecta 
la seva cura”, va dir el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), durant la presentació de la 
nova campanya informativa i pe-
dagògica que ha posat en marxa 
l’Ajuntament, en què també van 
participar la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (Círculo), i 
la regidora de Serveis Generals, 
Montse Ribera (ERC). 
Durant els propers dies es distri-
buiran més de 3.500 cartells arreu 
del municipi per recordar que els 
animals de companyia han d’es-

tar censats –tràmit gratuït que 
s’ha de fer a l’Ajuntament i és obli-
gatori per a gossos, gats i fures–, 
han d’anar lligats pel carrer i els 
propietaris s’han de responsabilit-
zar de recollir els seus excrements 
i evitar que orinin a les façanes 
o entrin als parcs infantils. “És 
indignant rebre queixes sobre 
aquest tipus d’actuacions incí-
viques, sobretot les referides a 
gossos entrant en espais per a la 
canalla”, ha assenyalat Sempere. 

Sancions. Malgrat que la cam-
panya vol incidir en un vessant 
sobretot pedagògic, el govern té 

clar que haurà d’aplicar la via san-
cionadora, especialment en casos 
greus i reincidents. “Costa molt 
fer vigilància en un municipi 
tan disgregat i, a més, mancat 
del nombre d’efectius policials 
que necessitem, però no podem 
ser tolerants amb l’incivisme”, 
ha assenyalat Ribera. Les sancions 
poden anar dels 100 als 400 euros.
Per reforçar la campanya, hi hau-
rà dos agents cívics que durant 
un any, en col·laboració amb la 
Policia Local, aniran informant 
per tots els barris i faran xerrades 
pedagògiques a les escoles que ho 
sol·licitin.

Pilar Abián | Montcada

Els propietaris d’animals han de dur-los lligats i evitar que embrutin els espais públics

MEDI NATURAL
L’Ajuntament pren mesures per protegir colònies 
d’eriçons ubicades al sector de Mas Duran
Els propietaris de solars de Mas Duran que hagin de fer tasques de 
neteja i manteniment hauran de desbrossar-los de vegetació i retirar els 
residus que hi hagi de forma manual, sense utilitzar maquinària pesant, 
davant la possible presència de colònies d’eriçons, una espècie protegi-
da. En el cas que hi apareguin, cal aturar l’obra i avisar el Cos d’Agents 
Rurals (telèfon 112) perquè vingui a retirar-los i traslladar-los a zones 
segures. La Policia Local està fent i mantindrà controls per garantir que 
se segueixin aquestes instruccions i evitar denúncies veïnals com les 
que hi va haver durant la Setmana Santa, una de les quals va fer el grup 
municipal de Cs. Per a més informació, es pot trucar al departament 
municipal de Salut Pública (935 726 474) | LR

El 30 d’abril, visita guiada per conèixer la fl ora i 
la fauna de la Llacuna de Mas Duran 
Amb el títol ‘Qui viu a l’estany?’, l’AMB i el Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona proposen una visita per al públic familiar al Parc de la 
Llacuna per conèixer la importància dels punts d’aigua naturalitzats per 
fomentar la biodiversitat urbana, les característiques de l’aigua i l’entorn 
que permeten la presència de diferents espècies d’amfi bis o d’altres. 
Durant l’activitat s’identifi caran en viu els animals i la vegetació de l’espai 
i es donaran a conèixer quines són les causes que posen en perill 
aquests ecosistemes. La visita és gratuïta i només cal inscriure’s prèvia-
ment a l’adreça de correu electrònic activmuseuciencies@bcn.cat. El 
punt de trobada serà al fi nal del carrer de Can Duran, a les 11h | LG 

D’esquerra a dreta, Ribera, Sánchez i Sempere, amb els cartells de la campanya cívica
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TRACTAMENT DE RESIDUS
Millores als contenidors soterrats per augmentar 
el volum de la recollida selectiva al municipi
L’empresa concessionària del servei de recollida d’escombraries està 
realitzant diferents accions als contenidors soterrats per promoure la 
recollida selectiva i augmentar les mesures de seguretat. Embellidors 
fets amb polietilè passaran a substituir els metàl·lics que n’hi havia 
fi ns ara, sovint, objecte de robatori. En paral·lel a aquest canvi, s’han 
instal·lat als dipòsits nous adhesius informatius de cada fracció per 
unifi car la imatge dels contenidors i facilitar la recollida selectiva | LR
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DENÚNCIA

‘Vivim envoltats de tòxics i ens 
estem enverinant sense saber-ho’ 

La montcadenca Judith Marqués 
va ser una de les ponents parti-
cipants a l’acte de cloenda de la 
‘Setmana sense pesticides’, fet a la 
seu del Parlament Europeu a Ma-
drid el passat 18 d’abril. Aques-
ta iniciativa s’ha dut a terme a 
20 països d’arreu del món amb 
l’objectiu de posar de manifest 
els efectes que els pesticides tenen 
sobre la salut de la població i del 
planeta. Segons els organitzadors 
de l’esdeveniment –la Fundació 
Alborada, la Fundació Viu Sa, 
Ecologistes en Acció i Movem 
Europa (WeMove.eu)–, aquests 
agents químics són els causants 
de nombroses malalties, com ara 
l’autisme, el càncer de mama o 
pròstata, la leucèmia, el Parkin-
son i problemes respiratoris, entre 
d’altres, i estan presents en moltes 
activitats diàries i productes de 
consum. Especialment alarmant 
és el seu ús en l’agricultura, àmbit 
en què Espanya ocupa el primer 
lloc del rànquing europeu.

Alerta. “L’aplicació de pesticides 
ens afecta en la mateixa mesu-
ra que a les plagues que volem 
eliminar”, explica Marqués. 
Ella és ben conscient dels perills 
d’estar exposats a aquests agents 
químics. Precisament va ser tre-
ballant en el sector de plantes 
ornamentals que va emmalaltir, 
ara fa 12 anys, quan només en 
tenia 30. Els metges van trigar un 
any a diagnosticar-li la síndrome 
de Sensibilitat Química Múltiple 
(SQM), una patologia que provo-
ca marejos, desmais, pèrdues de 
visió i atacs epilètics, entre d’al-
tres, i que la incapacita per dur 
una vida normalitzada. Amb una 
mascareta sempre a mà, Judith ha 
d’evitar el contacte amb substàn-

cies tòxiques, un repte força com-
plicat en la societat en què vivim. 
“N’hi ha als aliments, a l’aigua, 
als productes que consumim, a 
l’aire que respirem i tenen un 
efecte acumulatiu en el nostre 
organisme; ens estem enverinant 
sense saber-ho i n’hem de pren-
dre consciència”, diu Marqués.

Permissivitat. Per la seva forma-
ció acadèmica com a enginyera 
agrícola, Judith és especialment 
crítica amb els pesticides i recla-
ma la seva eliminació. Alhora, es 
lamenta que les empreses que els 
comercialitzen són grans multina-
cionals que actuen com a impor-
tants lobbys de pressió i, per això, 
la Unió Europea és permissiva 
amb l’ús d’aquestes substàncies. 
Com a exemple d’aquesta inde-
fensió, Marqués explica que, si 
bé en el sector alimentari s’han 
d’aplicar períodes de seguretat 
abans de vendre productes trac-
tats amb pesticides, en el de plan-
tes ornamentals això no està re-
gulat. “Podem comprar un test 
de menta i fer-nos una infusió 
sense saber si està contaminada 
per químics”, diu tot afegint que 
“no hi ha normatives que obli-
guin a explicar els veïns quines 
zones del seu voltant han estat 

tractades amb herbicides i el 
mateix passa a espais forestals 
on s’apliquen productes contra 
la processionària en èpoques, 
com ara, la recollida de bolets”.
Precisament ara hi ha en marxa 
una Iniciativa Ciutadana Euro-
pea (ICE) per instar la Comissió 
Europea a que proposi la prohi-
bició dels herbicides que contin-
guin glifosat –un probable can-
cerígen i disruptor endocrí– als 
Estats membres. “Hem d’arri-
bar al milió de signatures per-
què prosperi”, diu Marqués.
“Exigim unes lleis que ens pro-
tegeixin i ofereixin alternatives 
per fer una agricultura més 
harmònica, que promoguin el 
residu zero d’agro-tòxics en el 
consum i vetllin per la qualitat 
de l’aire i de les aigües” reivin-
dica Marqués, tot exigint el reco-
neixement públic, legal i social 
per als malalts de SQM.

Pilar Abián | Redacció

Judith Marqués, afectada per la síndrome de SQM, reclama a l’UE acabar amb els pesticides

Judith Marqués va ser diagnosticada de Sensibilitat Química Múltiple fa 12 anys
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PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR
La nova zonifi cació que s’ha posat en marxa 
aquest curs equilibra la distribució de l’alumnat 
entre les escoles públiques i concertades

La Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat i de l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona de l’Ajuntament ha 
posat el fi l a l’agulla per elaborar 
un protocol contra les agressions 
sexistes en l’espai d’oci per tal 
de garantir unes relacions lliu-
res, respectuoses i igualitàries. 
La primera trobada va tenir lloc 
el 27 d’abril amb la idea de posar 
en pràctica el nou document a la 
Festa Major de Montcada, que se 
celebrarà a principi de juny. 
L’objectiu del nou protocol és sen-
sibilitzar la població sobre la pro-
blemàtica i difondre pautes d’in-
tervenció en el cas d’una situació 
d’aquest tipus. Els atacs sexistes 
poden ser agressions físiques o no 

exercides sobre una persona per 
motius de gènere, orientació se-
xual o el seu aspecte en relació 
als estàndars estètics. 
Els comentaris ofensius o despec-
tius, els insults, les burles, les ‘fl o-
retes’ no desitjades o les formes 
no benvingudes de contacte físic 
són algunes de les expressions 
més freqüents que es poden do-
nar en els contextos festius i que 
poden quedar legitimades i silen-
ciades per inèrcies socials com el 
‘bon rotllo’, les drogues o el fet 
que es considerin part de la vida 
privada. 
Amb el nou protocol es pretén 
facilitar l’empoderament de les 
persones agredides i generar un 
rebuig col·lectiu davant d’una 

agressió sexista, amb accions vi-
sibles de tolerància zero. 

Novetat. En el marc de noves 
iniciatives per lluitar contra les 
desigualtats per raó de sexe o 
d’orientació sexual, es posarà en 
marxa un nou projecte per deba-
tre sobre la societat patriarcal i la 
masculinitat. Can Tauler acollirà 
el 4 de maig el taller titulat ‘Amb 
dos pebrots cap a la igualtat’, adre-
çat només a homes, i amb l’objec-

tiu d’explorar la masculinitat. La 
sessió, dinamitzada per l’entitat 
‘Ulleres per a esquerrans’, co-
mençarà a les 19h i és oberta als 
majors de 16 anys. L’objectiu del 
taller és prevenir les violències de 
gènere i la LGTBIfòbia, prendre 
consciència del poder social del 
que gaudeixen i encaminar els ho-
mes cap al desenvolupament del 
poder personal. 
També es debatrà sobre la cons-
trucció social masculina i el seu 
estereotip nociu i sobre l’impacte 
social de la masculinitat hegemò-
nica. Els interessats a assistir al 
taller es poden inscriure presen-
cialment a la Casa de la Vila o a 
través del correu ofi cinadona@mont-
cada.org.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Sílvia Alquézar | Redacció

El consistori farà un protocol contra 
les agressions sexistes en l’espai d’oci 

La montcadenca Montserrat 
Vilarrassa, de 37 anys, és una de 
les vuit persones amb Síndrome 
de Down a qui un hotel de Vi-
narós va denegar l’allotjament 
durant la Setmana Santa al·legant 
que eren ‘clients minusvàlids’, tot 
i tenir la reserva pagada des del 
passat mes de febrer. Davant del 
que sembla ser un nou cas de dis-
criminació, la Fundació Catalana 
Síndrome de Down ha presentat 
una denúncia contra l’establiment 
on fa constar que els afectats van 
rebre “un tracte despectiu, dis-
criminatori i poc servicial”, ja 
que tampoc se’ls va facilitar el lli-
bre de reclamacions. Actualment 
Vilarrassa comparteix un pis amb 
una amiga a Barcelona, treballa 
d’administrativa i gaudeix d’un 
alt nivell d’autonomia personal, 
segons explica la seva mare Te-
resa Monclús, qui lamenta que 
la societat d’avui dia encara estig-
matitzi les persones amb capaci-
tats diferents.

Un hotel margina 
una veïna per la 
seva discapacitat 
intel·lectual
Laura Grau | Redacció

Concentració en suport a una dona 
presumptament agredida per la parella
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Sota el lema ‘Ni una menys’, prop d’una cinquantena de 
persones es va concentrar el 19 d’abril davant de la Casa 
de la Vila per condemnar l’agressió que va sofrir el dia 5 
una dona del municipi presumptament a mans de la seva 
parella. La víctima va ser traslladada a un hospital per ser 
atesa de les ferides d’arma blanca que li va causar l’agres-
sor, que va ser detingut dos dies després dels fets per la 
Policia Local i ja ha passat a disposició judicial. Durant la 
mobilització, les entitats convocants –els grups de dones de 
Can Cuiàs, Can Sant Joan i Terra Nostra i l’associació Sin 
teta hay paraíso– van expressar el seu rebuig a la societat 
patriarcal i van demanar a les administracions més recursos 
per lluitar contra les desigualtats de gènere | SA

L’objectiu és posar-lo en pràctica al juny, durant la propera edició de la Festa Major del municipi

La montcadenca Montserrat Vilarrassa

AB

El 4 de maig es farà 
a Can Tauler un taller 
per a homes per 
explorar la masculinitat 
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L’AV Font Pudenta-Muntanyeta 
organitza els dies 29 i 30 d’abril 
la quarta edició de la Fira de 
comerç del barri, que compta-
rà amb la participació d’una 
quinzena d’establiments i de 
l’Associació Espanyola contra 
el Càncer (AECC), que farà 
una campanya informativa i de 
recaptació de fons. Les parades 
es podran visitar entre les 10 i les 
20h i, paralel·lament, hi haurà al-
tres activitats com tallers per als 
infants, un esmorzar dissabte al 
matí i diumenge, una paella po-
pular. També hi ha previstes di-
verses actuacions musicals, una 
discomòbil i un sopar.   
D’altra banda, els dies 6 i 7 de 
maig es farà la 42a edició de la 
Fira d’Artesania i la 12a de Co-
merciants de Can Sant Joan, 
organitzada per l’Associació de 
Comerciants del barri. Les pa-
rades estaran muntades al carrer 
Reixagó, dissabte, de 10 a 21h, i 
diumenge, de 10 a 15h. 

Comerç just. Coincidint amb la 
fi ra de Can Sant Joan, l’Ajunta-
ment organitzarà el dia 7 una 

nova edició de la Fira del Co-
merç Just i la Banca Ètica, de 10 
a 14h, a la plaça del Bosc. Sota 
el lema ‘Suma’t a la revolució de 
les butxaques’, hi ha previstes di-
verses activitats com una mostra 
d’entitats solidàries i d’economia 
social, jocs per a la canalla i la re-
presentació de l’espectacle ‘Amb 
gust de cafè’, a les 12.30h. També 
es podrà visitar una exposició i 
tastar productes de comerç just. 

Fira de l’Aigua. D’altra banda, 
Montcada Centre Comerç ha 
obert les inscripcions per parti-
cipar a la 7a Fira  del Comerç 
i de l’Aigua, que tindrà lloc els 
dies 20 i 21 de maig al carrer 
Major. Les inscripcions es po-
dran presentar fi ns al 8 de maig 
a través del correu electrònic 
montcadacentre@telefonica.net.

Sílvia Alquézar | RedaccióEnguany, l’estrena del nou mapa 
escolar ha permès equilibrar mi-
llor el repartiment de l’alumnat 
entre els diferents centres de pri-
mària i secundària de la ciutat. 
Aquest és el balanç que ha fet la 
Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut del procés de preins-
cripció escolar, que va fi nalitzar 
el 4 d’abril. A P3, hi ha hagut 
352 sol·licituds per a un total de 
366 places. Els centres on s’ha re-
gistrat més demanda que oferta 
són el Mas Rampinyo, amb un 
excedent de 8 alumnes; l’Elvira 
Cuyàs, amb 9; i el Mitja Costa, 
amb 1. A la resta d’escoles, ex-
cepte al Reixac, encara queden 
algunes vacants. 

Secundària. A 1r d’ESO, s’han 
presentat 370 instàncies per a una 
oferta de 411 places. L’únic ins-
titut en què la demanda supera 
l’oferta és l’INS La Ferreria, amb 
14 sol·licituds més, i l’escola Gi-
nesta, amb 4. La regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessica 

Segovia (ICV-EUiA),  ha fet un 
balanç positiu de la preinscripció 
escolar: “Es garanteix la conti-
nuïtat de tots els grups actuals 
i es redueix l’efecte fugida, ja 
que la majoria de les famílies 
ha optat per escollir el centre 
més proper al seu domicili”. 
Respecte l’excedent de deman-

da a la zona de Mas Rampinyo, 
l’edil ha manifestat que l’Ajunta-
ment treballarà per donar una 
resposta satisfactòria per a les 
famílies. Pel que fa a secundària, 
Segovia ha mostrat la seva satis-
facció ja que “s’ha aconseguit 
que tothom tingui plaça a la 
seva zona d’infl uència”.

Sílvia Alquézar | Redacció

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

Millora el repartiment de l’alumnat 
amb l’estrena del nou mapa escolar
La majoria de famílies ha optat per escollir el centre més proper al seu domicili

La preinscripció escolar per al curs vinent garanteix el manteniment de tots els grups actuals
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L’Ajuntament retrà homenatge a Sebastià Heredia, recentment nome-
nat Fill Adoptiu de Montcada i Reixac, el pròxim 12 de maig en el marc 
d’un acte que tindrà lloc a l’Espai Kursaal de Can Sant Joan, el barri on 
viu l’homenatjat i ha realitzat bona part de les seves accions i projectes 
de caràcter social i solidari. L’acte, que començarà a les 19h, inclourà 
els parlaments ofi cials a càrrec de les autoritats municipals, la projecció 
d’un audiovisual sobre la seva trajectòria personal –elaborat per Mont-
cada Comunicació– i els reconeixements d’amics i entitats, amb algu-
nes de les quals encara col·labora activament | SA

RECONEIXEMENT
L’homenatge a Sebastià Heredia com a Fill Adoptiu 
del municipi es farà el 12 de maig al Kursaal

La conferència tindrà lloc el 8 de maig (17h) al Centre Cívic La 
Ribera i anirà a càrrec de professionals dels CAP de Montcada. El 
programa inclou altres propostes que es desenvoluparan al llarg 
dels mesos de maig i juny com un monogràfi c de cuina sana amb la 
montcadenca Àngels Puntas, xerrades sobre salut, activitats d’edu-
cació física i la trobada anual de tai-txí, que enguany es tornarà a 
fer a l’exterior del Casal de la Mina | SA

NOVA INICIATIVA
Una xerrada sobre alimentació inaugura un nou 
projecte per promoure els hàbits saludables

La de la Font Pudenta es farà a fi nal d’abril seguida de la 
de Can Sant Joan, el primer cap de setmana de maig

El teixit comercial promou 
quatre fi res al carrer

COMERÇ

Montcada Comunicació va fer una festa el 6 d’abril que va aplegar prop de 200 persones a l’Auditori Municipal i 
que va servir per presentar el número especial de ‘La Veu’ 500 i la portada commemorativa, obra del dissenyador 
gràfi c de Ripollet José Puente qui va guanyar el concurs de disseny convocat i dotat amb 300 euros. La gerent de 
l’organisme, Pilar Abián, va repassar la trajectòria dels dos mitjans de comunicació municipals i va agrair la tasca 
del Consell d’Administració com a garant de la independència del Consell de Redacció. Durant l’acte es va pre-
sentar un amè audiovisual sobre la història de ‘La Veu’ i Montcada Ràdio i un videoclip protagonitzat pels seus 
professionals. A la foto, antics col·laboradors de l’emissora que es van retrobar amb motiu de l’efemèride | LG

ANIVERSARI
‘La Veu’ celebra el número 500 i un quart de segle de vida fent la crònica de la ciutat 
mentre l’emissora municipal Montcada Ràdio arriba a la trentena en plena forma

Última edició de la Fira de Can Sant Joan
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50è ANIVERSARI DE 
L’ESCOLA EL TURÓ
El centre va celebrar 
l’acte central de 
l’efemèride el 22 d’abril 
amb una festa i un dinar 
de germanor

El dinar va comptar amb la participació d’un centenar d’actuals i 
antics alumnes, professors i famílies. La festa, amb activitats molt 
variades per als infants, va rebre la visita de l’alcaldessa, Laura 
Campos, i la regidora d’Educació, Infància i Joventut, Jessica Se-
govia (ICV-EUiA). “És un orgull tenir una escola com la vostra al 
nostre municipi”, va dir Campos. La directora, Imma Espinosa,  va 
tenir paraules d’agraïment per a les persones que han fet possible 
el projecte des dels seus inicis a l’actualitat, destacant que “hi ha 
valors com el treball en equip, el compromís social o la responsa-
bilitat que continuen sent essencials avui dia” | SA 

.....també és notícia..................................
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ESCOLES BRESSOL
Èxit de participació a la festa per donar a conèixer els 
cinc centres de titularitat pública del municipi 
La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals (EBM), amb el suport de la Re-
gidoria d’Educació, Infància i Joventut, va organitzar la matinal festival 
el 22 d’abril a la plaça Lluís Companys, on es van instal·lar carpes amb 
activitats per als infants com música, experimentació, contacontes, de-
coració de testos i plantació de maduixers. Per primera vegada, hi va 
haver un espai destinat als nadons que va tenir una gran acollida –a la 
foto. També es va repartir fruita fresca entre els assistents | SA

La Fundació Pere 
Tarrés busca personal 
per al Casal d’Estiu

Històries colpidores sobre accidents de trànsit 
que no deixen indeferent l’alumnat de 4t d’ESO

L’entitat, que gestionarà i coor-
dinarà les activitats del Casal 
d’Estiu organitzat per la Regido-
ria d’Educació, Infància i Joven-
tut, busca monitors i monitores 
amb titulació en l’àmbit del lleure 
per treballar els mesos de juliol 
i agost al municipi. Les perso-
nes interessades han d’acreditar 
la formació i l’experiència en el 
sector i tenir un nivell alt de ca-
talà i anglès. També es demana 
disponibilitat horària de dilluns a 
divendres. Les sol·licituds es po-
den formalitzar al portal d’ofertes 
de feina Infojobs.
El Casal d’Estiu tindrà lloc entre 
el 26 de juny i el 28 de juliol. Les 
inscripcions s’hauran de presen-
tar del 22 al 26 de maig a l’OAC. 
Les activitats es faran a les esco-
les Reixac, El Viver, Mitja Costa, 
Mas Rampinyo i Elvira Cuyàs | SA
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VALLENÇANA
El conseller de Justícia, Carles Mundó, visita la 
Comunitat Terapèutica de Projecte Home a Montcada
El representant del govern, acompanyat pel director general de Serveis 
Penitenciaris, Amand Calderó, i la regidora de Serveis Generals, 
Comerç i Turisme de l’Ajuntament, Montse Ribera (ERC), van visitar 
les instal·lacions el passat 10 d’abril amb l’objectiu de conèixer els 
programes de tractament a les addiccions que té en marxa l’entitat. 
La delegació institucional –a la foto amb usuaris de la comunitat 
terapèutica– va mantenir una trobada amb un grup de persones en 
tractament, algunes de les quals han sortit d’un centre penitenciari per 
desintoxicar-se gràcies a l’aplicació de mesures penals alternatives. 
Mundó va felicitar Projecte Home “per donar a les persones amb 
problemes de drogodependència una segona oportunitat a la vida”. 
Per la seva banda, Ribera va posar èmfasi “en el compromís del 
govern municipal amb la reinserció” | SA 
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Prop de 200 estudiants de l’INS Montserrat Miró i les escoles La Sa-
lle i Ginesta van participar el 19 d’abril a l’activitat educativa ‘Canvi 
de marxa’, impulsada per la fundació privada Mutual de Conduc-
tors amb el suport del Servei Català de Trànsit i la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Policia Local de Montcada i Reixac. La jornada, 
que va tenir lloc al Teatre Municipal, té per objectiu conscienciar el 
jovent sobre les causes i conseqüències dels accidents de trànsit i 
fomentar conductes responsables i d’autoprotecció | SA 
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La processó de Can 
Sant Joan atrau 
centenars de persones

La Confraria Verge dels Dolors va 
organitzar el 7 d’abril la 14a edi-
ció de la processó de Divendres 
de Dolors en honor a la Mare de 
Déu dels Dolors. L’acte religiós va 
començar a la parròquia de Can 
Sant Joan amb la missa i l’ofre-
na fl oral. La comitiva, presidida 
pels trons de la Verge dels Dolors 
i el Crist Natzaré, va recórrer els 
principals carrers del barri. Hi 
van assistir els presidents de les 
àrees Econòmica i Territorial de 
l’Ajuntament, Óscar Gil i Jordi 
Sánchez, respectivament | SAM
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El blog ‘Viviendo por 
el mundo’, fi nalista als 
premis 20Blogs 
El web que recull les vivències de 
viatge dels montcadencs Érika 
Campdepadrós i Iván Clemen-
te en la seva volta al món és un 
dels tres fi nalistes a la categoria 
de Viatges en el certamen que 
organitza el diari ‘20 minutos’. A 
la modalitat de blogs de viatge, 
enguany s’han presentat un total 
de 397 propostes. El veredicte es 
farà públic el 4 de maig a l’audi-
tori de Caixa Fòrum de Madrid. El 
millor blog de totes les categories 
rebrà un premi de 5.000 euros i 
la possibilitat de formar part del 
planter de bloguers del diari | SA

La festa de la rosa de 
l’AV de Terra Nostra 
tindrà lloc el dia 14
La jornada començarà a les 
11h a la plaça del Poble amb 
la presentació de les roses per 
part dels participants, que han 
de concursar amb un pom de 
tres fl ors: una ponzella, una mig 
oberta i una altra d’oberta. A les 
11.30h hi haurà tallers i jocs in-
fantils i, a les 12h, una ballada de 
sardanes. El jurat donarà a co-
nèixer el veredicte a partir de les 
13.30h.  La festa arriba enguany 
a la seva 36a edició, una inicia-
tiva que normalment atrau força 
públic. En cas de pluja, la matinal 
es traslladarà al Casino | SA

Festival solidari de 
dansa oriental al 
Casino de Terra Nostra

L’organitza el 20 de maig el Grup 
de Dansa Oriental de Terra Nostra 
amb motiu del seu desè aniver-
sari. Hi ha prevista l’actuació del 
grup que compleix anys, a més 
del Grup de Bollywood del barri 
i el Grup de Dansa Oriental de la 
Llagosta. La recaptació de les en-
trades, que es poden comprar al 
Centre Cívic l’Alzina al preu de 2 
euros, es destinarà a l’associació 
Montcada Solidària | SA
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28 l divendres
Hora del conte. ‘Contes de l’Índia’, a 

càrrec de Nona Umbert. Hora: 18h. 

Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Inauguració. Festa Major de Mas Ram-

pinyo, amb el pregó i exposicions. Hora: 

20h (veure pàgina 19).

29 l dissabte
Música. Trobada de pianistes de l’Asso-

ciació Giravolt i dels Músics de Gràcia. 

Hora: 18h. Lloc: Cafè Colon.

Teatre. ‘Yerma’, del grup Tea345. Hora: 

18h i 22h. Lloc: La Unió. Preu: 6 euros.

30 l diumenge
Visita. ‘Qui viu a l’estany?’, sobre la fau-

na i fl ora de la llacuna de Mas Duran. 

Hora:11h. Lloc: Observatoris del parc 

de la Llacuna. Organitza: AMB.

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 

Lloc: Casa de les Aigües. Preu: 5 euros. 

Organitza: Museu Municipal.

Concert. Coral Mare de Déu del Turó. 

Hora: 13h. Lloc: Cafè Colon.

1 l dilluns
Caminada. De Mas Rampinyo a Santa 
Perpètua, del cicle Montcada Camina. 
Hora: 9h. Lloc: Davant del pavelló Mi-
quel Poblet.

Dansa. ‘Vibra’, de les companyies Bro-
das Bros i Brincadeira. Hora: 19h. Lloc: 
Teatre Municipal. Preu: 18 euros antici-
pada, 20 a taquilla.

5 l divendres
Poeticae. Acte de lliurament de premis 
del concurs Poeticae. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Poeticae. ‘Miguel Hernández, siempre-
vivo’, de Dèria Teatre. Hora: 22h. Lloc: 
Auditori Municipal. Entrada gratuïta

6 l dissabte
Fira. 12a Fira de Comerciants i 42a 
d’Artesania de Can Sant Joan. Dissabte 
i diumenge (veure pàgina 12).

Visita. La Barcelona dels Indians. Hora: 
11h. Lloc: Davant del Teatre Liceu de 
Barcelona. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

7 l diumenge
Festa. Del comerç just i de la banca èti-
ca. Hora: 10 a 14h. Lloc: Plaça del Bosc. 

Visita. ‘Els enigmes de l’arquitecte Joan 
Rovira’. Hora: 12h. Lloc: Casa de les Ai-
gües. Organitza: Museu Municipal.

Poeticae. Recital poètic ‘Contrapunt’, 
a càrrec del Grup 7 de Cors. Hora: 
18.30h. Lloc: Casa de les Aigües.

8 l dilluns
Xerrada. ‘Alimentació saludable’, a càr-
rec de personal de l’ICS. Hora: 17h.
Lloc: Centre Cívic La Ribera.

10 l dimecres
Reunió. Assemblea informativa de la 
Plataforma Tracte Just Soterrament Total. 
Hora: 19.30. Lloc: Sala Institucional de la 
Casa de la Vila.

11 l dijous
Taller. Educació emocional per a pares 
i mares, a càrrec de SEER. Hora: 18h. 
Lloc: INS La Ferreria. Organitza: Ampa 
La Ferreria dins del cicle de l’EMPA.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

28 29 30

5 6 72 3 41
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

V.Nieto

J.Relat Rivas DuranV.Nieto

10 1211

J.Relat J.Relat

13 14

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

8 9
J.Vila C.Pardo C.Pardo

7 DE MAIG, 10 A 14 H
PLAÇA DEL BOSC DE CAN SANT JOAN

FESTA DEL COMERÇ JUST 
I LA BANCA ÈTICA
‘La revolució de les butxaques’

Agenda
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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
COSMOGONIA
De Núria Melero

Fins al 14 de maig 

EXPOSICIÓ

PINTORS A LA CUINA

Alumnes de l’Escola 
d’Art La Taca
10 de maig, 19.30h

EXPOSICIÓ
NEANDERTALS A 
CATALUNYA
Fins al 20 de maig

POETICAE
MIGUEL HERNÁNDEZ, 
SIEMPREVIVO
A càrrec del grup Dèria Teatre
5 de maig, 22h 
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Atropellat al carrer 
Em van atropellar el passat 2 d’octu-
bre a la Carretera Vella, quan traves-
sava la vorera pel pas de vianants que 
hi ha davant de l’estació. El cotxe que 
em va atropellar anava en direcció la 
Font Pudenta i, quan vaig començar 
a passar, estava a uns 25 ó 30 me-
tres i semblava que no corria, anava a 
uns 30 km/h. Per a la meva sorpresa, 
quan jo estava al seu carril no va dis-
minuir la velocitat i em va agafar per 
la part dreta del cos; amb el cap vaig 
trencar el parabrises i amb el genoll, 
vaig abonyegar el capó. 
Gent que va veure l’atropellament va 
avisar la Policia Local i una patrulla 
que passava a prop va arribar en 3 
minuts. Un altre veí va trucar el 112 
i una ambulància SEM arribava en 
10 minuts per auxiliar-me abans de 
portar-me al servei d’urgències de 
Traumatologia de la Vall d’Hebron. En 
aquest centre, previ reconeixement 
per politraumatisme, em van detec-
tar 12 ferides, entre les quals 5 ossos 
trencats, i em vaig quedar ingressat 
4 dies per ser traslladat després a la 
clínica Corachán. 
Durant l’hospitalització vaig tenir 
complicacions; em van haver d’admi-
nistrar 2 bosses de sang i vaig sofrir 
infeccions a la ferida de la cuixa de la 
cama dreta que va necessitar empelt 
i tractament. Tot plegat, van signifi car 
penalitats i ajudes d’infermeria per a 

cures i higiene, a més de sessions de 
fi sioteràpia per tornar a ser autònom. 
Gairebé tres mesos després vaig re-
bre l’alta hospitalària i vaig començar 
la rehabilitació general, tot i que em 
quedava pendent consolidar la cla-
vícula que em van haver d’operar a 
fi nal de març. Després d’aquesta ex-
periència, vull agrair el seu suport a la 
família i a les persones que van pre-
senciar l’accident i als professionals 
que m’han assistit correctament (Po-
licia Local, personal del SEM i met-
ges que m’han tractat: traumatòlegs, 
cirurgians, dermatòleg, infermeres i 
fi sios), així com als amics, companys 
i veïns que m’han desitjat una ràpida 
recuperació.
També voldria donar uns petits i im-
portants consells a conductors i via-
nants. Als primers, respecteu al màxim 
els senyals i els passos de vianants i no 
aparteu mai la vista del davant. Als 
vianants, mai no creueu sense mirar 
abans i menys, fora de passos asse-
nyalats o sense respectar els semà-
fors. Objectiu: accidents 0.

                             Jaume Izquierdo                                      
Montcada 

‘La Veu’ que volem
En l’especial dels 25 anys de La Veu, 
cinc periodistes vinculats a Montca-
da fan un anàlisi valoratiu del mitjà.
Encara que el gremi dels mitjans de 
desinformacio estigui qüestionat per-

manentment per les infl uències de la 
banca o subvencions –i no entrem 
en una lògica crítica anticapitalista o 
de tranformació social antiestablish-
ment– és interessant ressaltar els 
seus comentaris que potser ajudaran 
a transformar encara més La Veu, un 
mitja en canvi constant.
Els cinc fan comentaris molt positius 
i destaquen el rigor del mitjà, a més 
d’ajudar-nos a entendre la seva im-
portància a nivell local. Cap d’ells fa 
crítiques concretes o punyents a cap 
secció i potser això és un bon indica-
tiu, tot i que n’hi ha una més general, 
la que reclama una informació menys 
institucional. Les seves aportacions 
són: que la informació surti més de la 
gent (Gemma Soriano); infografi es a 
l’edició digital i aplicatiu per a tauletes 
o mòbils (Paco Ávila); informacions 
més profundes en paper (Carme Pi-
cart); articulistes d’opinió pertanyents 
al teixit social (Carlos Quílez), i l’apunt 
històric recuperant l’espai Retrovisor 
(Eva Garcia). Podria ser un bon co-
mençament enquestar als lectors so-
bre La Veu que volem?

X. C. S.
Font Pudenta

Perros en parques
Soy vecina de Mas Duran, un barrio 
en el cual tenemos varios parques, 
entre ellos el Parc de la Llacuna que 
se ha convertido en un canódromo 

y pipican gigante. Todo tipo de ma-
nadas de perros de Montcada y alre-
dedores campan a sus anchas defe-
cando y miccionado. Sus dueños se 
hacen los locos y los excrementos se 
acumulan día tras día, sin que eso su-
ponga perjuicio alguno más que para 
los que simplemente queremos pase-
ar sin pisar sus cacas. Pero no sólo 
ese parque, sinó las áreas infantiles 
están que dan asco. El parque vallado 
de la avinguda Europa, habitualmente 
se encuentra con las puertas abiertas, 
con un hedor a cacas de perro y tam-
bién de gatos (pues hay una colonia 
protegida al lado) y este espacio es su 
wc, allí entierran sus caquitas y luego 
llevamos a nuestros niños a jugar en 
la misma tierra. En Ripollet se han 
puesto patrullas de paisano de Policía 
Local para sancionar estas conductas 
incívicas, ¿por qué Montcada no hace 
lo mismo? ¿Piensan engañarnos de 
nuevo colocando dos meses a agentes 
cívicos? Lo único que funciona es ras-
carse los bolsillos.
Aquí, al parecer, tienen más derechos 
los perros y las colonias gatunas que 
las persones y los vecinos que pagan 
sus impuestos en este maravilloso 
municipio. Pues esta problemática es 
bien conocida por el Ayuntamiento y 
hasta el momento no ha tomado nin-
guna medida al respecto.  

J. R.
Mas Duran

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 12 de maig

>Editorial
Procés participatiu
Per  primera vegada, l’Ajun-
tament posa en marxa el pro-
jecte de pressupostos partici-
patius destinant una partida 
de 250.000 euros perquè la 
ciutadania pugui proposar 
i votar noves inversions. No 
és una quantitat econòmica 
massa elevada com per fer 
grans projectes, però del que 
es tracta és de posar en pràc-
tica l’experiència per veure 
quina és la resposta de la 
gent.
A banda de l’impacte o reper-
cussió que puguin tenir les 
idees presentades, aquesta 
iniciativa pretén, sobretot, 
implicar  la ciutadania en la 
gestió municipal. Perquè no 
només es tracta de presentar 
propostes sinó també de votar 
i triar les que més agradin per 
a la seva posterior execució. 
I participar és ben senzill, es 
pot fer des de casa, via tele-
màtica o, presencialment, a 
diferents equipaments mu-
nicipals. És, sens dubte, una 
bona oportunitat per deixar 
anar la nostra creativitat i in-
volucrar-nos directament amb 
la ciutat.  

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

Alquiler. Plaza de garaje en av. 
Riera Sant Cugat, frente al INS La 
Ferreria. Tel. 650 921 166.
Se busca. Personal para empresa 
de limpieza. Fax 937315794 email: 
mesnet@mesnet.cat. 
Clases. De alemán, particulares. 
Tel. 610 392 086.
Se busca. Piso de alquiler en zona 
centro. Con 2 o 3 habitaciones. Tel. 
628 083 959.
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Centenars de persones van pas-
sar pel carrer Major i la plaça de 
l’Església el 23 d’abril per gaudir 
de la 27a edició de la Fira del lli-
bre amb motiu de la Diada de 
Sant Jordi, que va comptar amb 
la participació de prop d’una 
seixantena de parades d’entitats, 
escoles, comerços, partits polítics 
i organismes municipals. Diver-
sos escriptors locals van signar 
exemplars dels seus llibres com 
la jove Cristina García, creado-
ra de l’univers fantàstic de Nit-
hae; Marga Álvarez, autora de 
la novel·la humorística ‘Yo no 
fui, fueron ellas’; Roberto Óscar, 
que va presentar la seva primera 
novel·la titulada ‘Sergei’; Ramon 
Campillos, amb ‘Más cerca de lo 
que soy’; i Charo Cano, amb el 
recull de poemes ‘Cajones rotos’. 

Programa. Amb el títol ‘El viatge 
de les paraules. Pessigolles per a la 
imaginació’, la plaça de l’Església 
va acollir durant tot el dia activi-
tats culturals i de sensibilització 

sobre la població refugiada impul-
sades des del Pla Educatiu d’En-
torn (PEE) i amb la col·laboració 
de Montcada Solidària. A més de 
l’espai de lectura familiar de les 
biblioteques, es va fer una sessió 
de lectura de contes en diferents 
llengües, que va comptar amb 
voluntaris del programa Envelli-
ment Actiu, alumnes dels cursos 
del Servei Local de Català i de 
membres de l’associació Pakmir. 
Alumnes que participen al pro-
jecte FAIG de La Salle van teatra-
litzar el conte ‘La petita Carlota’, 
sobre les experiències d’una nena 
refugiada, i van dinamitzar el joc 
gegant ‘Buscant refugi’, en què 
els infants havien de superar dife-
rents obstacles per fugir d’un país 
en guerra. També es va presentar 
el llibre ‘Circ, educació i trans-
formació social’, sobre el projecte 
pedagògic de l’Ateneu Popular 9 
Barris, coor dinat pel montcadenc 
Antonio Alcántara. L’acte va in-
cloure un taller de circ. 
La regidora de Cultura i Patri-
moni, Mónica Martínez (ICV-
EUiA), ha valorat positivament 
el desenvolupament de la Fira, 
destacant “l’augment del nom-
bre de parades, que va fregar 
la seixantena i la gran afl uèn-
cia de públic que hi va passar 
durant tot el dia”.

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 18

ITACA BAND PUBLICA ‘EXPLOSIVA’
En el seu quart treball, el grup montcadenc 
explora nous camins creatius 

Laura Grau | Montcada

La Fira del Llibre 
registra una gran 
afl uència de gent
La plaça de l’Església va acollir diferents activitats 
culturals i de sensibilització sobre la realitat dels refugiats

SANT JORDI

Les parades de llibres de la Fira de Sant Jordi van registrar importants aglomeracions de gent, especialment al matí, des de les 12 i fi ns a les 14h

Alumnes de l’SLC i membres de Pakmir van explicar contes en diferents llengües

Un joc gegant va fer 
pensar els infants 
sobre la situació de la 
població refugiada
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El circ social, present a la Fira amb un taller i un llibre

A la tarda, els infants van poder participar en el Joc gegant ‘Buscant refugi’Alumnes del projecte Faig van teatralizar ‘La petita Carlota’
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GUANYA’T UN PUNT
Rècord de participació 
al concurs de punts 
de llibre, amb un total 
de 2.554 treballs de 
nens i nenes de 
Montcada i Reixac

CONCURS LITERARI PER A INFANTS
Els Contes d’en Sergi rep 947 treballs i publica 
els 10 premiats en el volum divuitè de la col·lecció 

Fins al 31 de maig es poden veure a la Biblioteca Elisenda de Montcada 
els 2.554 punts de llibre que es van presentar al concurs ‘Guanya’t un 
punt’ que convoquen la Regidoria de Cultura i les biblioteques. El vere-
dicte es va fer públic el 19 d’abril a l’Auditori Municipal en un dels actes 
més multitudinaris de Sant Jordi. Els punts premiats en les diferents 
categories, impresos per commemorar la Diada de Sant Jordi, van ser 
els de Martina González i Marcos González (2011-2013), Vero Dos San-
tos i Shaweez Jamshed (2009-2010), Aleix Ortega i Paula Fernández 
(2007-2008), Laura Alcaraz i Lucía Rubiño (2005-2006) i Laura Mañán 
i Maria Jag (2001-2004). El jurat també va repartir  una vintena d’accè-
sits consistents en lots de llibres i material escolar | LG

El Grup Juvenil La Ballesta, amb la col·laboració de l’Ajuntament, convo-
ca anualment aquest concurs que recorda Sergio Gómez, un jove vinculat 
al món del lleure mort el 1997. Els infants premiats són: Andy de Haro, 
per ‘L’arbre sense fulles’; Ainhara-Adriana Peñafi el, amb ‘El supernen i el 
supermostre ajuden l’alien’; Joel Delgado, amb ‘L’aventura de la taronja 
atrevida’; Roland Alexander, per ‘La màgia’; Maria Goretti Fonollet, per ‘El 
ferotge tauró’; Laura Armas, amb ‘La nostra llibertat’; Lídia Ramos, per 
‘L’aventura a l’espai’; Manel Martínez, amb ‘Panxo’; Ariadna Fíguls, amb 
‘La meva mare no és un extraterres tre’; i Aina Torruella, per ‘La màgia 
d’un llamp’. Els dibuixos d’Àngela Bofi ll i Noa Lara van ser escollits per 
il·lustrar la portada del volum 18è, presentat el 20 d’abril a l’Auditori | LG

Jaume Alcázar publica 
un recull de fotografi es 
antigues de Montcada
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L’historiador montcadenc Jaume 
Alcázar va presentar el 19 d’abril 
a l’Auditori Municipal el llibre 
‘Montcada i Reixac desaparegu-
da’, de l’editorial Efadós, que re-
passa en 160 fotografi es cedides 
per particulars el passat del mu-
nicipi des de fi nal del segle XIX 
fi ns a mitjan del XX. “És un lli-
bre per tancar els ulls i somiar; 
una caixa de sensacions a partir 
dels petits detalls que es redes-
cobreixen a cada fotografi a”, va 
explicar l’autor a la presentació, 
content de poder compartir la 
publicació “amb la gent del meu 
poble”. Tant l’alcaldessa Laura 
Campos com la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Mónica Martínez, 
van elogiar l’esforç d’Alcázar per 
recuperar la història del munici-
pi. El llibre, un dels més venuts a 
la Fira de Llibre de Sant Jordi, es 
pot adquirir al preu de 22 euros a 
l’establiment Trimer | SA

SANT JORDI

‘Quaderns’ repassa els 50 anys del CEAV
La Fundació Cultural Montcada (FCM) ha publicat el número 34 
de la seva revista bianual ‘Quaderns’, que dedica un extens article 
al Centre d’Espeleologia Alpí Vallesà (CEAV), amb motiu del seu 
cinquantè aniversari. La publicació es va presentar el 20 d’abril a 
la seu de la Fundació, amb la presència de representants de l’en-
titat excursionista de Can Sant Joan i de l’alcaldessa, Laura Cam-
pos, i va incloure el passi d’un documental sobre una expedició 
que van fer membres del CEAV al 2005 a l’interior del Rec Comtal. 
El coordinador de la revista, Josep Bacardit, també va destacar 
l’article que recull la trajectòria personal i professio nal de l’empre-
sari montcadenc Josep Cervera i Bardera, que va arribar ser una 
de les persones més infl uents de Catalunya | LG
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El volum és un recull d’una seixantena de poemes i fotografi es sobre 
els paisatges i el vi d’aquesta comarca tarragonina on l’escriptora mont-
cadenca passa algunes temporades. “Presentar un nou llibre sempre 
fa molta il·lusió i si, a més, ho escrius amb Miquel i comptes amb la 
col·laboració d’altres amics, és com un gran premi”, va comentar l’au-
tora en la presentació del volum, el 26 d’abril a l’Auditori Municipal. Du-
rant l’acte, conduït pel periodista Sergi Valdivieso –al centre de la imatge 
amb els dos poetes–, es va projectar un audiovisual amb fotografi es del 
Priorat elaborat pel montcadenc César Vilagut. Els rapsodes Rosa Puig i 
Leonci Canals van llegir alguns dels poemes recollits al llibre | SA 

LITERATURA
Elisa Riera presenta el llibre ‘El Priorat: llicorella i poesia’, 
escrit a quatre mans amb el poeta Miquel Sánchez
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El títol ‘Explosiva’ defi neix a 
la perfecció l’essència del quart 
treball discogràfi c d’Itaca Band, 
format per 12 cançons on els seus 
seguidors trobaran l’estil festiu i 
ballable que caracteritza el grup 
montcadenc, però també pro-
postes més íntimes de so acústic, 
amb unes lletres plenes de poesia 
i contingut social. “Vam triar 
aquest títol perquè, en acabar el 
disc, ens vam adonar que a tots 

els temes hi havia petites ex-
plosions o canvis”, ha explicat el 
cantant Albert García. En aquest 
treball, la banda ha comptat amb 
la supervisió del productor mu-
sical Genis Trani, “que ens ha 
ajudat a arrodonir el resultat 
fi nal des d’una visió més objec-
tiva”, ha comentat el baix Miquel 
Sangüesa. Amb un discurs mu-
sical heterogeni, on trobem des 
de pop, rock i ska fi ns a reggae 
i reggaetton, ‘Explosiva’ suposa 

un salt endavant en la trajectò-
ria de la banda. “Teníem clar 
que volíem  créixer i investigar 
noves sonoritats”, ha dit García, 
qui creu que “s’ha trobat l’equi-
libri entre el que ens agrada i el 
que volem projectar”. Després 
dels concerts de presentació, a la 
Sala Apolo els dies 5 i 6 de maig, 
la banda inicia rà una gira que la 
durà per una cinquantena de ciu-
tats de l’estat espanyol i Europa. 
Al juliol viatjarà al Nepal.

Laura Grau | Redacció

Itaca Band publica el disc més 
heterogeni de la seva trajectòria
Amb el títol ‘Explosiva’, el grup presenta 12 cançons carregades d’energia positiva
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Els montcadencs del grup són Albert García, Kel Sangüesa i Pere Mercader –al centre– envoltats de Pol Verbón, Maria Astallé, Unai Eizagirre i Ulisses Cerdó

MUSEU MUNICIPAL
Mostra sobre els neandertals a la Casa de la Vila

Fins al 20 de juny es pot visitar a la Casa de la Vila l’exposició 
‘Neandertals  a Catalunya’, una revisió didàctica de l’estat de recer-
ca sobre l’Homo neanderthalensis al món i, més concretament a 
Catalunya, on darrerament han aparegut nous fòssils que aporten 
llum a aquest període de la història. La mostra explica com era el 
seu entorn, com s’alimentaven, quin pensament simbòlic tenien i 
quines similituds genètiques guarden amb l’home actual. El Museu 
ofereix a les escoles i instituts la possibilitat de fer-hi tallers didàctics. 
La mostra es va inaugurar el 20 d’abril amb la presència de Josep 
M. Fullola, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona i 
responsable d’un dels grups de recerca que ha dut a terme l’exposi-
ció. També van ser presents a l’acte la directora del Museu, Merce-
des Duran, i la regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez | LG 

MÚSICA

POETICAE
El grup Dèria Teatre homenatjarà Miguel Hernández
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L’actor Alberto San Juan oferirà al Teatre 
Municipal el 13 de maig (22h) el monò-
leg ‘Autorretrato de un joven capitalista 
español’, en el qual parla de la seva vida 
per retratar la situació d’Espanya, del 1968 
i fi ns a l’actualitat. Es tracta d’un especta-
cle crític, però amb grans dosis d’humor, 
escrit i dirigit pel mateix actor que barreja 
la confessió personal amb el teatre docu-
mental. Encara queden entrades, al preu 
de 12 euros, a la pàgina mirteatres.cat | LG

> Monòleg d’Alberto San 
Juan al Teatre Municipal
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Amb motiu del 75è aniversari 
de la mort del poeta alacantí, 
el grup Dèria Teatre estrena-
rà el 5 de maig a l’Auditori 
Municipal l’espectacle ‘Mi-
guel Hernández, siemprevi-
vo’, dirigit per Ramon Bueno 
(22h). L’obra s’inclou al cicle 
Poeticae que el dia 23 d’abril 
va viure una nova edició de 
la Cercavila Poètica pels car-
rers de Montcada i el recital 
de poemes ‘A cau d’orella’ 
(a la fotografi a), activitat que 
enguany va comptar amb la col·laboració de Montcada Solidària 
amb l’objectiu de sensibilitzar el públic sobre la situació dels re-
fugiats. El programa fi nalitzarà el 7 de maig amb un recital poètic 
titulat ‘Contrapunt’ que el Grup 7 de Cors farà a la Casa de les 
Aigües (18.30h) amb entrada gratuïta | LG
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TEATRE
Carlos Cuevas estrena ‘Galileu’ al club Capitol 

L’actor montcadenc Carlos 
Cue vas fa una nova incursió 
al teatre en una adaptació de 
l’obra ‘La vida de Galileu’, del 
dramaturg alemany Bertolt 
Brecht, dirigida per Carme 
Portaceli, que es va estrenar 
al Club Capitol de Barcelona 
el 19 d’abril. En aquesta oca-
sió, Cuevas interpreta diferents 
personatges: un matemàtic, un 
estudiant, un inquisidor i un 
amic del cien tífi c italià. L’altre 
repte que assumeix és tocar la 
guitarra a l’escenari, interpre-
tant fragments musicals del grup Love of Lesbian, que ha col·laborat 
en el projecte. L’acompanyen en aquesta nova aventura les actrius 
Laura Aubert i Queralt Casayas i l’actor Oriol Guinart. L’obra s’adreça 
a tots els públics, però especialment als joves i adolescents, i pretén 
refl exionar sobre la forma en què els poderosos manipulen l’art i la 
ciència en totes les èpoques. La darrera incursió de Cuevas al teatre 
va ser l’any passat amb ‘Romeu i Julieta’ a La Seca-Espai Brossa | LG
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Mas Rampinyo celebrarà la seva 
Festa Major del 28 d’abril a l’1 de 
maig amb un ampli programa 
d’activitats per a tots els públics. 
El plat fort del programa serà ‘Vi-
bra’, un espectacle de dansa urba-
na i percussió a càrrec dels grups 
Brodas Bros i Brincadeira, que es 
podrà veure al Teatre Municipal 
l’1 de maig (19h). La companyia 
Tea345 estrenarà el dia 29 a La 
Unió ‘Yerma’, de Federico Gar-
cía Lorca, amb una doble repre-
sentació (18h i 22h). El grup que 
dirigeix Albert Arévalo fa un pas 
endavant i actua a nivell de terra 
i no dalt de l’escenari, en una pro-
posta formal que no havia fet mai. 

Novetats. Entre les novetats des-
taca el circuit caní  que organit-
za El Cim i una trobada motera 
de Custom i Harley Davidson. 
Les dues activitats es faran el 
dia 29 al passatge Felip Pedrell 
(10.30h), que també serà escenari 
d’un concert vermut amb el grup 
Sidral Brass Band (12h). Una al-

tra novetat el concert infantil de 
rumba catalana amb Landry el 
Rumbero, que tindrà lloc l’1 de 
maig a La Unió (11h). Aquest 
mateix dia, l’avinguda Catalu-
nya centralitzarà una gran quan-
titat de propostes com el 3x3 de 
bàsquet, l’actuació castellera, la 
botifarrada popular i la trobada 
de puntaires. No falten en el pro-
grama les cites clàssiques com el 
pregó –aquest any a càrrec de 

Joan Sisó–, les sardanes amb la 
Cobla Nova Vallès, les havane-
res amb el grup L’Espingari i la 
Mostra de Cuina (el dia 30, a 
la pista coberta de l’escola Elvi-
ra Cuyàs). “Creiem que és un 
programa atractiu que ofereix 
propostes per a totes les edats”, 
ha dit el president de La Unió, 
Jordi Escrigas. Les entrades per 
als espectacles de la festa poden 
comprar al web http://la-unio.cat/.

Laura Grau | Redacció

Una escena de l’espectacle ‘Vibra’ que es podrà veure al Teatre Municipal l’1 de maig

MAS RAMPINYO

La festa major arriba carregada 
de propostes per a tots els públics
Encara hi ha entrades per a l’espectacle de dansa i percussió ‘Vibra’ al Teatre Municipal
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Després que l’any passat s’ha-
gués  de suspendre per la pre-
visió de pluges, la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni ha optat per 
traslladar la celebració del fes-
tival del Dia de la Dansa al pa-
velló Miquel Poblet –fi ns ara es 
feia a la plaça Joanot Martorell. 
Al centre de la pista s’ubicarà 
una gran tarima a peu pla, on 
els diferents grups podran exhi-
bir les seves coreo grafi es (de 17 
a 20h). Al matí s’ha programat 

una masterclass de zumba per a 
totes les edats (10.30-12h) al ma-
teix equipament. 
Aquests canvis s’han pres de for-
ma consensuada amb les escoles 
de ball i els grups participants.  
“D’aquesta manera, estem 
a cobert en cas de pluja, ga-
rantim un aforament de 850 
persones i fem possible que 
els ballarins tinguin vestuaris 
i dutxes”, ha dit la regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA).
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DIA DE LA DANSA

El festival es trasllada 
al pavelló Miquel Poblet
Tindrà lloc el 6 de maig i incloura una masterclass de zumba

Laura Grau | Redacció

Masterclass de zumba que es va fer l’any passat en el marc de la Holi Fest de la Festa Major
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FUTBOL
L’UE Sant Joan-Atlètic crea, amb la 
col·laboració d’un grup d’afi cionats, 
la fi gura del ‘voluntari de grada’

a 
s, 

L’assemblea general de socis que 
es va celebrar el 8 d’abril al col-
legi La Salle va ratifi car la con-
tinuïtat d’Enric Expósito, qui 
va arribar al càrrec de president 
fa quatre anys en substitució de 
Josep Maresma. Expósito s’ha 
envoltat d’un junta formada 
per 12 persones que es renova 
completament respecte a la que 
es va constituir al 2013. “Estic 
molt content i em sento refor-
çat perquè hem estat capaços 
de crear una junta directiva 
formada per gent vàlida amb 
moltes inquietuds i ganes de 
fer coses durant els propers 
anys que crec que seran molt 
productius”, ha dit el president 
lassal·lià, qui es planteja com a 
objectius augmentar els socis i 
completar les seccions femenina 
i masculina a totes les categories. 

Sènior A. A manca de dues jorna-
des per al fi nal, s’ha assegurat la 
permanència a Primera Estatal, 
tot i que el 22 d’abril va perdre al 
pavelló Miquel Poblet contra el 
BM La Roca (28-34) | RJ

Enric Expósito 
seguirà sent el 
màxim dirigent 
del CH La Salle

BÀSQUET

Carles Vilalta pren el relleu de Jordi 
Álvarez a la presidència de l’UB MiR
El tècnic del sènior B va presentar la seva candidatura i, sense necessitat de fer eleccions, assumeix la direcció del club 

Carles Vilalta i Balart serà el nou 
president de l’UB MIR en subs-
titució de Jordi Álvarez, que ha 
dirigit el club blau des de la seva 
fundació, al 2013. Vilalta, de 42 
anys i que és responsable de l’Àrea 
Social de la Penya Blanc-i-Blava 
de Montcada i Reixac, va ser ju-
gador del CB Montcada als anys 
90. El nou president va iniciar la 
seva vinculació amb l’UB MiR 
col·laborant en l’organització dels 
tornejos 3x3 i, des de fa un pa-
rell de mesos, és entrenador del 
sènior B blau, fent tàndem amb 
Marta Balaguer. Vilalta comptarà 
amb alguns del actuals directius i 
tindrà una junta formada per Car-
men Abadín (Gestió Institucional), 
Yolanda Sacristán (Àrea Econò-
mica), Benito Santamaría (Àrea 
esportiva-relacions laborals), Toni 
Alcón (Àrea esportiva-equips supe-
riors), Joan Sisó i Samuel Sánchez 
(Àrea esportiva-equips inferiors). 
Juan Romo i Àngel Orenes col-
laboraran amb l’entitat en tasques 
de comunicació i assessorament 
esportiu respectivament. 
Vilalta qualifi ca “amb un 11” la 
feina que ha fet el seu predecessor 
perquè, segons diu, rep un club 
sanejat que està al dia dels seus 
pagaments, però avança que vol 
introduir canvis a nivell esportiu. 
“La meva intenció és potenciar
el planter amb entrenadors que 
tinguin títol amb l’objectiu de re-

cuperar l’esperit i l’orgull d’estar 
jugant a Montcada”, ha dit Vilal-
ta, qui buscarà acords amb clubs de 
Lliga EBA o ACB i patrocinadors 
que permetin que els equips sèniors
puguin donar un salt esportiu 
“sense hipotecar el club econò-
micament”. El nou president 
pretén tornar al color blanc i verd 
de l’antic CB Montcada per als 
primers equips i, si aconsegueix 
sponsors, proposarà que els juga-
dors dels conjunts Sots-25 i sèniors 
no paguin perquè estiguin més 
“compromesos amb l’entitat”. 
Vilalta també vol que els més pe-
tits paguin la meitat de la quota i 
potenciar el bàsquet femení. 
Amb la presentació d’una única 
candidatura es van suspendre les 
eleccions previstes per al dia 21 i 
la nova junta serà ratifi cada a l’as-
semblea que es farà el 29 de maig.

Rafa Jiménez | Montcada

Després de quatre anys, Álvarez deixa la presidència de l’UB MiR en mans de Vilalta, a la dreta 
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L’equip que entrenen Álvaro Gim-
bert i Marta Balaguer no guanya 
des del 19 de febrer, quan ho va 
fer a la pista del CB Sant Feliu 
Codines (48-51), i encadena set 
derrotes consecutives. A manca 
de dues jornades per al fi nal, és 
penúltim amb un balanç de 3 vic-
tòries en 24 jornades al grup 1r del 
Campionat Territorial de Barcelo-
na, que no té descensos | RJ

> El femení encaixa 
set derrotes seguides

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

AR
XI

U
/ R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

Enric Expósito ha renovat el seu mandat

HANDBOL
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FUTBOL
El CD Montcada guanya el derbi i s’apropa a l’ascens

TENNIS DE TAULA

El CTT La Unió B puja a Segona B, 
tot i perdre el partit pel cinquè lloc
El primer equip es classifi ca per disputar la fi nal per al títol de campió de 2a A 

El sènior B del CTT La Unió 
jugarà la propera temporada a 
Segona B Provincial. Tot i perdre 
el partit per al cinquè i sisè lloc de 
Tercera, que es va disputar el 23 
d’abril contra el TT El Prat (0-6), 
els montcadencs pujaran ja que 
són el primer reserva i ocuparan 
una de les places que deixarà el 
TT Sabadell. Els tres equips del 
club sabadellenc han copat les 
primeres posicions a Tercera i 
el reglament determina que tres 
conjunts d’una mateixa entitat 
no poden compartir categoria. 
Paco Aguado, jugador del sènior 
B i responsable del club, coneixia 
aquesta notícia abans de l’últim 
partit, però la va ocultar a la res-
ta de companys: “Preferia no 
donar aquesta informació per 
veure si podíem pujar directa-
ment, però era molt complicat 
perquè hem jugat contra rivals 
d’un nivell superior”. 

Tot i la derrota, Aguado fa una 
valoració molt positiva de la tem-
porada del sènior B: “Està in-
tegrat per jugadors formats a 
casa, de primer i segon any de 
competició, i ha ofert un gran 
rendiment. A nivell esportiu, 
la temporada ha estat excel-
lent, només ens falta disposar 
de més suport econòmic i d’un 

local propi que ens permetria 
seguir creixent”, ha dit Aguado, 
en referència als contactes que 
manté amb l’Ajuntament. 

Sènior A. Va superar les semifi nals 
contra l’UE Sant Cugat (9-3) i ju-
garà, el 14 de maig, a Calella, la 
fi nal per ser campió de 2a A con-
tra el CTT Amics Terrassa | RJ
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A manca de cinc jor-
nades per al fi nal de la 
lliga, el CD Montcada 
continua depenent de 
si mateix per aconse-
guir l’ascens directe 
a Segona Catalana ja 
que és el millor segon 
de tots els grups de 
Barcelona. L’equip de 
José Antonio Montes 
va derrotar l’UD Santa María (3-0) en el derbi que es va disputar el 9 
d’abril a l’estadi de la Ferreria i, després de guanyar a l’última jornada 
al camp de l’UE Castellar B (0-3), encadena nou triomfs seguits. Els 
verds, que tenen un desavantatge de set punts respecte el líder, l’UE 
Sabadellenca, han augmentat fi ns a vuit la distància amb el tercer, l’EF 
Bonaire, i ho tenen tot de cara per, almenys, disputar la promoció | RJ 

Després d’encadenar dues victòries
seguides contra l’FC Sant Cugat 
Esport (1-2) i l’UE Tona (3-1), 
l’UE Sant Joan-Atlètic ha aconse-
guit un coixí de sis punts respecte la 
promoció de descens que, a manca 
de cinc jornades per al fi nal de la 
lliga, li permet ser optimista amb 
les seves opcions de salvació. Obli-
dat l’episodi de la possible destitu-
ció del tècnic José Manuel Martín 
‘Pinti’, els jugadors han reaccionat 
de forma positiva i la permanència 
es veu cada vegada més a prop. A 
nivell social, el club i l’afi ció tam-
bé han reaccionat a temps després 
de l’avís de la Federació Catalana 
de Futbol que, després de tancar 
dues vegades l’estadi de Can Sant 
Joan –a les jornades 22 i 26– pel 
compartament d’una part dels seus 
seguidors, va amenaçar amb l’ex-
pulsió de l’equip de la competició 
si arribava una nova sanció. 
Un cop rebuda la notifi cació del 
segon càstig, que va obligar a que 
el partit contra el CD Masnou del 
26 de març es jugués a l’estadi de 
Ciutat Meridiana, la directiva i un 
grup d’afi cionats van decidir crear 
la fi gura dels ‘voluntaris de gra-

da’, que estan identifi cats amb uns 
petos de color groc i que s’encar-
reguen de controlar que els segui-
dors de l’UE Sant Joan-Atlètic no 
insultin els àrbitres o els jugadors 
visitants, evitant també comparta-
ments incívics. 
Rocío Sosa, veïna de Can Sant Joan 
i afi cionada de l’equip, va ser una 
de les impulsores d’aquesta iniciati-
va que ha aconseguit engrescar 60 
afi cionats, que van fent torns per 
als partits com a local, a on es fan 

servir 12 voluntaris, i com a visi-
tant, on n’hi ha sis. “L’afi ció ens 
ha rebut molt bé i hem ajudat 
a prendre consciència per evitar 
que hi hagi insults des de la nos-
tra grada. Hem d’anar al camp 
a animar l’equip i estimem tant 
aquest club que no podíem 
permetre que la continuïtat a 
la categoria perillés per aquest 
motiu”, ha comentat Rocío, a qui 
tothom coneix, popularment, con 
la ‘presidenta de l’afi ció’. 

Elogis. La creació de la fi gura del 
‘voluntari de grada’, que ha anat 
acompanyada de la instal·lació de 
pancartes a l’estadi promovent la 
no violència, ha rebut elogis per 
part de la Federació. “Ens han fe-
licitat i ens posen com exemple 
perquè li hem donat la volta a la 
situació en molt poc temps. Tot i 
així, no podem relaxar-nos per-
què encara tenim el risc de ser 
expulsats”, ha dit David Gerbolés, 
membre de la junta directiva. 

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

L’UE Sant Joan millora la seva imatge 
amb la creació del ‘voluntari de grada’
La Federació valora positivament la col·laboració entre la junta i un grup d’afi cionats per evitar més incidents

El tècnic de l’UE Sant Joan-At-
lètic ha publicat una carta a les 
xarxes socials anunciant que no 
continuarà la propera tempo-
rada a la banqueta del club de 
Can Sant Joan, on va arribar fa 
sis anys, aconseguint dos ascen-
sos, l’últim a Primera Catalana. 
‘Pinti’ marxarà amb tot el seu 
cos tècnic per, segons diu, afron-
tar nous reptes i agraeix el tracte 
que ha rebut per part de l’entitat 
i l’afi ció durant la seva estada a 
Montcada. “Finalitza una eta-
pa de la meva vida esportiva 
que ha durat sis anys, amb la 
seguretat d’haver intentat hon-
rar aquest escut a cada partit i 
entrenament, i que m’ha pro-
porcionat una família que s’es-
tén amb el cos tècnic, els juga-
dors i l’afi ció”, ha dit ‘Pinti’, que 
demana als seus homes un últim 
esforç per assolir la salvació | RJ 

José ‘Pinti’ 
anuncia que no 
seguirà el proper 
any al club

José ‘Pinti’ no seguirà a l’UE Sant Joan-Atlètic
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Rocío Sosa, al centre de la imatge, acompanyada de la dotzena de voluntaris que van estar a la grada durant l’últim partit contra l’UE Tona

D’esquerra a dreta, els jugadors del sènior B Paco Aguado, Jaume Vilalta i Toni López 

L’equip d’Álex Fernández, 
que estava invicte des de 
feia nou jornades, va tornar 
a perdre el 22 d’abril a casa 
del segon, l’FS Canet (4-3). 
Els montcadencs, que el 6 
d’abril van quedar eliminats 
de la Copa Catalunya contra 
l’FS La Unión (2-6), són se-
tens amb 38 punts | RJ 
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FUTBOL SALA
El Broncesval perd a la lliga tres mesos després



22 2a quinzena | Abril 2017Esports

.....Minut i resultat....................................

El Roller Can Cuiàs 
obté 24 podis a la 
segona jornada 
de la Lliga Catalana 
disputada el 8 d’abril 
a Montcada

El Roller Can Cuiàs, que va competir amb una quarantena de pati-
nadors, va obtenir un total de 24 podis a la segona jornada de la Lli-
ga Catalana de Patinatge de Velocitat que es va disputar el 8 d’abril 
a l’aparcament que hi ha entre el pavelló Miquel Poblet i el col·legi 
La Salle. A la categoria de federats, i en màster, ‘Bitxo’ Gómez i Jor-
ge Fernández van aconseguir la segona i la tercera posició respec-
tivament. Entre els més petits, el prebenjamí Adrián Rodríguez va 
guanyar la cursa de 100 metres mentre que l’aleví Iván Roldán va 
ser segon i tercer als 2.000 i als 100 m. A la categoria de populars, 
el club local va obtenir 19 podis més en màster, sènior, prebenjamí, 
benjamí i mini | RJ  
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PATINATGE DE VELOCITAT

El Lee Young Montcada 
va obtenir set medalles 
(cinc d’or i dues de bron-
ze) al Campionat de Cata-
lunya de Promoció de Po-
omsae que es va disputar 
el 16 d’abril a Barcelona. 
Miriam Caravaca i Ángela 
Rodríguez van aconse-
guir la victòria a les categories Sènior 1 i 2 respectivament. També 
es van emportar la medalla d’or els cadets Ian Patón i Lucas Fernán-
dez, així com l’infantil Jan Nadal. L’infantil Andrés López i el benjamí 
Izan Mateo van guanyar la medalla de bronze mentre que l’alevina B 
Lucía Santiago va ocupar la cinquena posició | RJ 

Anna Villar sofreix una
taquicàrdia en una cursa
La ciclista de l’equip Biking Point 
haurà de fer repòs fi ns que els 
metges li diagnostiquin els mo-
tius de la taquicàrdia que va so-
frir  el 16 d’abril durant la disputa 
de la Copa de França a la localitat 
de Saint-Pompont. Villar, que en-
tre el 8 i el 9 d’abril va guanyar la 
classifi cació general de la Twonav 
Empordà BTT Extrem, va estar 
ingressada durant una setmana a 
l’Hospital Cardiològic de Bordeus 
i ara es recupera a casa | RJ

MOUNTAIN BIKE

El Consorci Besòs-Tordera orga-
nitza el 7 de maig la XV Bicicle-
tada del Besòs que proposa fer 
un recorregut amb tres punts de 
sortida des de Granollers, Parets 
del Vallès i Montornès del Vallès 
fi ns a Sant Adrià del Besòs. Com 
és tradicional, Montcada i Reixac 
serà un dels punts d’incorporació 
a l’accés parking 2000, a les 
10.30h, aproximadament. Les 
inscripcions, totalment gratuïtes, 
es poden fer al web www.ciclis-
me.cat fi ns que s’arribi al límit 
dels 1.500 participants. Com a 
novetat, la Bicicletada del Besòs 
d’enguany també servirà per re-
captar fons per a la celiaquia | RJ

La Bicicletada pel Besòs 
es farà el 7 de maig

 > El CEAV tindrà una placa al pavelló Miquel Poblet 
Encara es pot visitar al Kursaal, i fi ns al 5 de maig, l’exposició que repassa 
els 50 anys de vida del Centre Espeleològic Alpí Vallesà. La mostra es va 
inaugurar el 5 d’abril i el regidor d’Esports, Salvador Serratosa (ERC), va 
anunciar que el club tindrà una placa commemorativa al pavelló Miquel 
Poblet. “És una manera d’homenatjar l’esforç i la feina durant 50 anys, 
una empresa gens fàcil”, va reconèixer Serratosa | SA

La 5a edició d’aquesta cursa de 
muntanya, que es disputarà el 30 
d’abril a la Serralada de Marina 
sota l’organització de la JAM amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
constarà de tres proves. El 6è 
Campionat d’Europa de Curses 
de Muntanya de Veterans, que 
és la gran novetat d’enguany, re-
unirà 190 atletes de 12 naciona-
litats diferents: Espanya, Portugal, 
França, Gran Bretanya, Grècia, 
Itàlia, Romania, Alemanya, Ho-
landa, Suècia i Ucraïna. La cursa, 
de 13,4 quilòmetres, sortirà de la 
plaça de l’Església a les 8.30h. Les 
altres dues proves, la curta (13,4 
km i 250 atletes) i la llarga (21,7 
km i 150 atletes), començaran a 
les 10.30h | RJ

La Montescatano reunirà 
un total de 590 atletes

Els dos equips del CK Mont-
cada ja estan classifi cats 
entre els quatre primers 
per disputar el play off per 
al títol del Top A i B de Lliga 
Nacional respectivament. 
El sènior A és quart, empa-
tat amb el tercer, amb 13 
punts (6 victòries, 1 empat 
i 3 derrotes) mentre que el 
B és segon, empatat amb 
el tercer, amb 15 punts, tot 
i haver disputat dos partits 
menys (7-1-1). Per la seva banda, el sènior de l’AEE Montserrat Miró –a 
la foto– va empatar a l’última jornada contra el Korfbal Lleida (18-18), que 
havia guanyat tots els partits que havia disputat fi ns ara, i ocupa la segona 
posició a Segona Divisió amb 23 punts (11-1-1) | RJ

KORFBAL
El CK Montcada i l’AEE Montserrat Miró situen els 
seus equips entre els millors de les seves lligues 

Ernesto Romero participa 
a la Titan Desert
El ciclista montcadenc de l’equip 
Profl ex començarà a partir del 
30 d’abril la seva participació en 
aquesta exigent prova en la que 
els corredors hauran de fer 612 
quilòmetres en sis etapes al de-
sert del Sàhara marroquí. Rome-
ro, que dóna suport a la campan-
ya contra la violència de gènere 
‘Ni una más’ de l’ONG Mujeres 
en Igualdad, correrà sense assis-
tència mecànica ni l’ajuda de cap 
fi sioterapeuta | RJ

El Club Gimnàstic La 
Unió va aconseguir 
nou podis a la fi nal 
del Campionat Co-
marcal de Gimnàstica 
Rítmica que organitza 
el Consell Esportiu del 
Vallès Occidental Sud 
i que es va disputar el 
22 d’abril al pavelló 
Miquel Poblet. Tenint 
també en compte els 

resultats de la primera 
jornada, que es va fer el 26 de març a Badia del Vallès, la infantil Núria Ál-
varez i la benjamina Sheila Roger, ambdues en Promoció A, així com la in-
fantil Lucía Pina i l’alevina Sandra Luque, de Promoció B, van aconseguir 
la victòria. La infantil Alba Picharco, en Promoció A, i la prebenjamina Lola 
Serrano, en Iniciació, van ser terceres. A la competició de conjunts, els 
equips benjamí d’Iniciació i l’infantil de Promoció B van obtenir el triomf 
mentre que l’aleví de Promoció B va ser segon | RJ 

GIMNÀSTICA RÍTMICA
El CG La Unió obté un total de nou podis a la fi nal 
Comarcal disputada al pavelló Miquel Poblet

TAEKWONDO
Set medalles al Campionat de Catalunya de Promoció
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AGILITY

La parella montcadenca, del Club 
Agility Badalona, es va proclamar 
campiona de Catalunya a la ca-
tegoria Mini durant la competició 
que es va disputar el primer cap 
de setmana d’abril a Caldes de 
Montbui. Tot i que Ferrer i Sira ja 
estaven classifi cats amb anteriori-
tat, aquesta competició atorgava 
els últims tres bitllets per poder 
participar al Campionat d’Espanya 
que es disputarà entre el 27 i el 28 
de maig, a Madrid | RJ

David Ferrer i Sira, 
campions de Catalunya
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Encara es poden fer fi ns al 4 de maig, o quan s’arribi als 250 partici-
pants, les incripcions per prendre part a la Marxa a Peu a Montserrat, 
que se celebrarà el dia 6. Els que vulguin preparar-la poden participar 
a la XXXI Caminada Mas Rampinyo, de 26 quilòmetres, que es farà 
el 30 d’abril amb sortida des de La Unió, a les 8h. L’1 de maig, hi ha 
prevista una altra excursió, de 12 km i amb sortida des del pavelló Mi-
quel Poblet, que forma part del cicle ‘Montcada Camina 2017’. El 23 
d’abril, una trentena de persones –a la foto– van participar a la penúlti-
ma preparatòria de la Marxa que es va fer a la Serralada de Marina | RJ 

EXCURSIONISME
Inscripcions per a la Marxa a Peu a Montserrat
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Daniel García es proclama campió 
de Catalunya a la categoria sots-18
La seva germana Anaïs va ser la millor fèmina a la sots-12 i la quarta, a la sots-14 

Daniel García, de 17 anys, va 
participar al Campionat de 
Catalunya per edats que es va 
disputar entre el 8 i el 13 d’abril 
a Salou, proclamant-se campió 
a la categoria sots-18 després 
d’aconseguir un total de 7 punts 
en 9 partides disputades. Gràcies 
a aquest triomf, el montcadenc, 
que pertany al club barceloní 
Peona i Peó i que ja té els títols 
de Mestre Català i Mestre FIDE, 
s’ha classifi cat per disputar 

el Campionat d’Espanya per 
edats i els campionats de Cata-
lunya i d’Espanya de categoria
absoluta. 
La seva germana Anaïs (Peona i 
Peó) també va participar al Cam-
pionat de Catalunya i va fi nalit-
zar a la quarta posició de la clas-
sifi cació general de la categoria 
sots-12, sent la primera fèmina. 
A la categoria sots-14, la montca-
denca va ser quinzena, sent la 
quarta millor classifi cada | RJ

FUTBOL
Fuentes guanya el MIC amb l’infantil del FC Barcelona

PE
O

N
A 

I P
EÓ

Daniel García, campió de Catalunya sots-18

HANDBOL
Josep Quirós, al Festival Olímpic de la Joventut Europea
La Federació Espanyola d’Handbol ha inclòs el montcadenc, que juga 
al juvenil del BM Granollers, en una llista de pre-convocats per disputar 
amb la selecció espanyola el Festival Olímpic de la Joventut Europea 
que se celebrarà entre el 22 i el 30 de juliol a Gyor (Hongria). Aquesta 
competició multiesportiva de periodicitat bianual està destinada a joves 
esportistes dels 50 països que formen part de l’associació de Comitès 
Olímpics Europeus | RJ 

FUTBOL

L’aleví B de l’EF Montcada guanya 
la lliga i obté l’ascens a Primera
A l’última jornada va cedir un empat després d’haver encadenat 24 victòries seguides

L’aleví B de l’EF Montcada va 
jugar el 23 d’abril al camp de la 
Unifi cación Santa Perpètua sa-
bent que ja era campió de lliga del 
grup 10è de Segona Divisió, fet 
que li permet l’ascens a Primera.
Un dia abans, i a manca de cinc 
jornades per al fi nal, la derrota 
del segon classifi cat, el CF Parets, 
al camp del CD La Llagosta (5-
2) va certifi car l’èxit dels vermells 
que a Santa Perpètua van empa-
tar el seu primer partit d’aquesta 
lliga després d’haver encadenat  
24 victòries seguides. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Una setantena d’infants, a la Diada Esportiva

L’IME i el CDEM van organitzar la primera edició d’aquesta trobada que 
es va celebrar el 8 d’abril al col·legi Reixac i a la Zona Esportiva Centre 
amb l’objectiu donar a conèixer el ventall d’activitats extraescolars que es 
fan als diferents centres educatius del municipi. Alumnes de l’escola El 
Viver, el Turó, el Reixac i el FEDAC Montcada, així com membres de l’AE 
Can Cuiàs van gaudir amb esports com el futbol, l’handbol presoner i el 
korfbal, així com alguns jocs com ara les bitlles catalanes | RJ
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Es podran formalitzar entre el 
2 i el 4 de maig a les ofi cines 
de l’IME (Tarragona, 32), de 9 
a 13h i de 16 a 19h. El Casal 
esportiu es farà del 26 de juny 
al 14 de juliol (primer torn) i 
del 17 al 28 de juliol (segon 
torn). Les activitats s’adrecen a 
infants i joves nascuts entre el 
2001 i el 2013 i es desenvolu-
paran a diversos equipaments 
esportius del municipi. L’IME 
també ofereix un Casal espe-
cífi c de futbol, que es farà du-
rant les mateixes dates, per a 
infants i joves nascuts entre el 
2001 i el 2011 | RJ

Obertes les 
inscripcions 
per al Casal 
Esportiu

KORFBAL
Judit Fernández i Pau Segura, setens al Mundial sots-19

> Jornada catalana de Promeses de futbol sala

El CFS Montcada va organitzar el 22 d’abril la 6a Trobada Promeses que 
la Federació Catalana de Futbol promou per promocionar i iniciar els ju-
gadors amb menys edat en el futbol sala. La jornada, que es va celebrar 
de 9 a 14h, a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre, va reunir vuit 
equips (CFS Montcada, FS Roger’s Català Atlètic, FS Ripollet, FS Pallejà A 
i B, FS Olesa, AE Montornès i Unió FS Mollet) que van disputar partits de 
20 minuts. La propera trobada es farà el 14 de maig, a Blanes | RJ
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L’aleví B de l’EF Montcada va celebrar a Santa Perpètua l’ascens i el títol de campió de lliga

El futbolista montcadenc de la 
Fundació Marcet, que la prope-
ra temporada jugarà amb el FC 
Barcelona, club amb qui ja s’en-
trena una dia a la setmana, va 
guanyar amb l’infantil blaugrana 
la Mediterranean Internacional 
Cup que es va disputar entre l’11 
i el 16 d’abril a diferents localitat 
gironines. Juan David Fuentes –a 
la foto, a la dreta–, de 13 anys i 
exjugador de l’EF Montcada, va 
marcar dos gols al torneig | RJ 

Els dos jugadors de l’AEE Mont-
serrat Miró van fi nalitzar a la 
setena posició amb la selecció 
catalana sots-19 al Mundial de la 
categoria que es va disputar entre 
el 14 i el 16 d’abril a Leeuwarden 
(Holanda). L’equip català va aca-
bar la competició amb un balanç 
fi nal de tres victòries i quatre der-
rotes | RJ 

TENNIS DE TAULA
Bon paper local al Campionat de Catalunya benjamí
L’escola del CTT La Unió va oferir un gran rendiment en el seu debut al 
Campionat de Catalunya benjamí que es va disputar el 8 i el 9 d’abril 
a Valls. A nivell individual, Irene Aguado i Àlex López no van poder 
superar la fase prèvia per accedir a les eliminatòries. En dobles, Agua-
do, que feia parella amb Míriam Parente (CTT Ripollet), va ser quarta 
mentre que López, que competia amb Joel Guinart (CTT Cardedeu), va 
caure als setzens de fi nal. Per equips, la parella femenina i masculina 
van acabar a la sisena i a la vuitena posició respectivament | RJ 
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Héctor Muñoz
Passió pel ball. Veí de la Font Pudenta, aquest jove de només 26 anys acumula una exitosa 
trajectòria com a ballarí i coreògraf. En dues ocasions, al 2011 i al 2013, va representar Espanya 
al certamen Hip Hop International celebrat a Las Vegas, un dels més prestigiosos a nivell mundial. 
Va començar la seva formació a l’escola de dansa Jym’s de Can Sant Joan i, des d’aleshores, no ha 
parat de fer cursos que compagina amb la seva faceta com a professor de dansa urbana a l’escola 
Quality Dance Studio de Sant Adrià del Besòs. Va estar nou mesos vivint a Londres, combinant 
feines amb classes i audicions, arribant a la fase fi nal de ‘The X Factor UK’ i de la versió georgiana 
de ‘Tu cara me Suena’. Ha format part dels cors de ball d’artistes com Henry Méndez, Soraya i 
Juan Magán i, com a membre del grup Blessed Dance Crew, ha participat en diverses edicions del 
festival Pride Barcelona i ha estat ballarí ofi cial de Lucrecia i Ruth Lorenzo.

‘Ja ballava de petit quan 
encara no sabia ni parlar’

Des de quan t’agrada ballar?
Ja ballava de petit, quan encara 
no sabia ni parlar. Amb les meves 
cosines, ens posàvem davant del 
televisor i seguíem les coreografi es 
de la Xuxa, les Spice Girls i els 
Back Street Boys. 
Quan decideixes formar-te?
A segon de l’ESO, vaig deixar el 
futbol i vaig apuntar-me a l’escola 
de dansa Jym’s. Hi vaig aprendre 
jazz i dansa urbana durant cinc 
anys. En aquesta època vaig prota-
gonitzar el musical ‘We will rock 
you’ del grup de Teatre La Salle. Va 
ser tota una experiència perquè a 
més de ballar, cantava.  Amb 18 
anys, vaig obtenir la titulació ofi cial 
i vaig passar d’alumne a professor 
de dansa urbana. Vaig treballar un 
any i mig a l’escola Cirqs Dance 
Studio i al 2011, vaig entrar a 
Quality Dance Studio.

Com va reaccionar el teu entorn?
Al meu pare és al que li va 
xocar més, perquè volia tenir un 
futbolista a la família –sort un 
germà meu s’hi dedica. Pel que fa 
a la resta de gent, sempre t’arriben 
comentaris malintencionats pe-
rò, en general, ho vaig portar bé, 
l’opinió dels altres mai no m’ha 
condicionat. Ara els meus pares 
estan contents perquè treballo en 
allò que m’agrada. 
Pensaves que t’hi acabaries 
guanyant la vida? 
Mentre aprenia dansa, vaig fer un 
cicle de Turisme perquè la família 
sempre em deia que estudiés 
per tenir algun títol perquè això 
del ball no seria per sempre. 
Evidentment el cos té un límit, 
però un cop entres en el món 
de la dansa, veus que t’hi pots 
dedicar des d’àmbits diferents. A 

mi m’agrada molt ensenyar i he 
treballat com a professor a Lugo, 
Lleó, Alacant i Madrid. També 
dissenyo coreografi es per a grups 
de competició. 

Has d’estar en contínua formació? 
Sí, cal estar al dia. Per això, els 
caps de setmana els aprofi to 
per participar en convencions 
amb professors d’arreu del món. 
L’última va ser a Atenes. A l’estiu 
també faig intensius, el darrer va 
ser amb l’alemany Mecnun Giasar 
que, a més de ballarí i coreògraf, 
és un gran mestre. 

Quan vas començar en el món de 
la competició?
Al 2009, amb una escola de 
Badalona. Dis anys després em 
vaig incorporar al grup Quality de 
l’escola de Sant Adrià, formada pels 
professors del centre. Amb aquest 
conjunt, vaig tenir l’oportunitat de 
participar a la màxima competició 
de dansa urbana a nivell mundial, 
el festival Hip hop International, 
fet a Las Vegas. Vam arribar a les 
semifi nals i vam quedar tretzens 
d’entre una setantena de grups. 
Al 2013, hi vaig tornar a competir 
amb el grup Dark Rules.  
Hip hop o dansa urbana?
En el món de la dansa urbana, 
hi ha dues corrents enfrontades: 
la que reivindica el hip-hop en 
el seu estat pur, amb la música 
i la tècnica originàries, i la que 
defensa la seva evolució, amb la 

incorporació d’altres estils. Crec 
que es bo que coexisteixin les 
dues perquè la renovació només és 
possible sobre unes bases sòlides. 
Què opines del nivell de la dansa 
a Montcada? 
Hi ha una oferta d’escoles àmplia 
i diversa. Cadascuna amb un punt 
fort que la diferencia de la resta 
i això és un avantatge per a la 
població, que té al seu abast una 
gran varietat d’estils i propostes. 
Més que escoles rivals, crec que 
són complementàries.
Ballar bé és un do? 
Sens dubte. Hi ha alumnes que 
s’esforcen molt i obtenen uns 
resultats correctes, però sempre 
n’hi ha els que assoleixen la 
perfecció amb la meitat d’esforç.  
Cadascú ha de descobrir el seu do 
per ser feliç i, si pot, convertir-lo 
en una sortida professional.

‘Cadascú ha de trobar el 
seu do per ser feliç i, si 
pot, convertir-lo en una 
sortida professional’ 

Ballarí i coreògraf

A títol personal
LAURA GRAU
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