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L’equip de govern, indignat 
pels requeriments que la 
Fiscalia ha enviat a tècnics 
i polítics perquè no obrin 
els col·legis electorals
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La Generalitat manté l’1-O

>EFEMÈRIDE

L’entitat organitza un acte 
el 7 d’octubre al Centre Cívic 
del barri per commemorar 
el seu quart de segle de vida 
i la seva lluita feminista   
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El Grup de Dones 
de Can Cuiàs 
celebra 25 anys
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ENGANXADA DE CARTELLS
Malgrat la suspensió del referèndum per part 
del TC, durant la campanya s’han fet sortides 
col·lectives per penjar propaganda de l’1-O 

1 D’OCTUBRE

L’alcaldessa, citada a declarar per la Fiscalia, critica les mesures ‘repressives’ de l’Estat per evitar la celebració del referèndum

El desenvolupament del referèn-
dum convocat per la Generalitat i 
posteriorment suspès pel Tribunal 
Constitucional distarà molt de ser 
una jornada electoral qualsevol, 
sobretot arran l’ordre del TSJC de 
precintar tots els col·legis electo-
rals. La mesura ha estat acompa-
nyada d’advertiments als tècnics i 
polítics responsables dels equipa-
ments municipals per part de la 
Fiscalia, fet que ha indignat el go-
vern local. Inicialment, els escrits 
anaven adreçats als treballadors 
però l’executiu ha derivat tota la 
responsabilitat a l’àmbit polític i 
els requeriments han estat signats 
per les regidores de Ciutadania i 
Cultura i Infància i Joventut, Mò-
nica Martínez i Jessica Segovia, 
respectivament, ambdues d’ICV-
EUiA.
Les edils, així com els directors 
dels centres educatius –que no de-
penen de l’Ajuntament, sinó de  la 
Generalitat– se’ls fa responsables 
de custodiar les claus i contrase-
nyes de seguretat d’alarmes per 
garantir que els equipaments restin 
tancats així com a comunicar a la 
Fiscalia qualsevol incident. En cas 
contrari, podrien ser considerats 
col·laboradors d’un delicte de de-
sobediència, pre-
varicació i mal-
versació de fons 
públics.
La mesura ha 
estat criticada 
per la secció sin-
dical de CCOO 
de l’Ajuntament que ha denunci-
at en un comunicat “l’actitud 
repressora del govern del PP 
contra l’expressió democràtica 
del poble de Catalunya”. 

Campos, citada. L’arribada dels 
requerimets de la Fiscalia ha estat 
posterior a la citació de l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), el 
passat 25 de setembre, en relació 
amb la voluntat expressada pel go-
vern de no posar impediments per-
què es faci el referèndum. L’edil, 
que es va acollir al dret de no de-
clarar, va ser advertida del delicte 
que cometrà si col·labora amb la 

consulta. “Aquesta citació era del 
tot innecessària i tenia un objec-
tiu clarament intimidatori”, va 
assegurar Campos. “Ara ja no es 
tracta d’independència sí o no, 
es tracta de democràcia”, va dir 
l’edil en sortir del jutjat de Cerda-
nyola on va anar acompanyada 
per més de mig miler de persones, 
la meitat de les quals van sortir 
conjuntament des de Montcada. 
Encapçalant la comitiva hi ha-
via el govern local, amb regidors 

d’ICV-EUiA, 
ERC i Círculo, 
també del PDe-
CAT i la CUP 
i de l’ANC, a 
més d’alcaldes 
i de diputats al 
Parlament i al 

Congrés com Xavier Domènech i 
Josep Vendrell (En Comú Podem), 
Lluís Rabell (CSQEP), Marc San-
glas (ERC); l’eurodiputat Ernest 
Urtasun (ICV) i la coordinado-
ra nacional d’ICV, Marta Ribas. 
També va ser present el montca-
denc Joan Josep Nuet, coordinador 
general d’EUiA i membre de la 
Mesa del Parlament, sobre el qual 
han recaigut dues querelles per 
haver permès votar una resolució 
sobre el referèndum. 
Campos va ser cridada per la Fis-
calia, tot i no haver signat el Decret  
que han rubricat més de 700 d’al-
caldes i alcaldesses que pertanyen 

a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI). “És sabut –
va dir– que no comparteixo el full 
de ruta del referèndum però, per 
davant de tot, estan les llibertats 
i els drets de la ciutadania i, com 
a alcaldessa, la meva obligació és 
defensar que els montcadencs es 
puguin expressar, tant els del sí, 
com els del no, com aquells que 
no se senten interpelats”. L’alcal-
dessa va criticar durament la “deri-
va autoritària del PP” i va enco-
ratjar als assistents a mobilitzar-se 
de forma pacífi ca.

Ple ajornat. Atesa la situació d’ex-
cepcionalitat que es viu al país, el 
govern ha decidit ajornar una set-
mana, fi ns al 5 d’octubre, el Ple 
ordinari del mes de setembre com 
han fet altres municipis veïns. La 
mesura ha estat criticada per dos 
dels grups de l’oposició, Cs i PP, 
i per la regidora de Círculo Ana 
Ballesta. Ciutadans ha acusat l’exe-
cutiu d’“actuar amb covardia i 
de segrestar la institució”. El PP 
i Ballesta –disconforme perquè els 
seus companys de grup no han es-
perat a votar la decisió en assem-
blea–, han coincidit a dir que l’1-O 
no ha d’alterar el funcionament 
normal del consistori. Eva García 
(PP) també ha expressat la seva 
preocupació pel fet que, segons ha 
dit, “no es pugui garantir la se-
guretat dels regidors”.
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L’executiu ajorna el Ple 
ordinari una setmana 
davant la situació 
d’excepcionalitat

Pilar Abián | Montcada

L’alcaldessa, Laura Campos, va anar a declarar davant la Fiscalia acompanyada de regidors, diputats i parlamentaris a més de desenes de veïns que li van voler mostrar el seu suport

Tot i les mesures previstes per 
la Fiscalia per evitar que els col-
legis electorals obrin l’1-O, dese-
nes de ciutadans s’han organitzat 
voluntàriament per facilitar que 
el referèndum es pugui celebrar. 
L’ANC i les forces pel sí man-
tenen que els punts de votació 
habituals seran oberts i així ho 
han ratifi cat en tots els actes que 
s’han dut a terme. Fins i tot el 19 
de setembre es va fer una assem-
blea específi ca al carrer, a la qual 
van assistir més de 200 persones.

També s’han fet trobades col-
lectives per penjar cartells –la 
més majoritària, el passat 24 
de setembre, coincidint amb la 
Marató per la democràcia. Els 
Mossos i la Policia Local, seguint 
ordres de la Fiscalia, han requi-
sat i identifi cat algunes persones 
per aquest motiu. D’altra banda, 
la Guàrdia Civil va incautar en 
una empresa de la localitat –de 
la qual no ha trascendit el nom– 
més de 1,3 milions de cartells, 
díptics i propaganda sobre l’1-O.

Desenes de voluntaris 
per organitzar la jornada
Força participació als actes preparatoris del referèndum

MOBILITZACIÓ

El 20 de setembre es va fer una concentració reivindicativa a la plaça de l’Església

Crida unitària en defensa de la llibertat 
d’expressió i a favor del dret a decidir
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El 29 de setembre, amb una xerra-
da sobre la situació política actual 
davant de la Salle (20h), acaba ofi -
cialment la campanya que, malgrat 
la suspensió del referèndum per 
part del Tribunal Constitucional 
(TC), l’ANC i les forces pel sí han 
mantingut invariablement. Només 
un acte ha estat suspès, el que s’ha-
via d’haver fet el 20 de setembre, 
que va ser substituït per una con-
centració ciutadana en protesta per 
la detenció de 14 alts càrrecs de la 
Generalitat.

Polítics d’Esquerra. ERC ha dut 
a Montcada els diputats al Con-
grés Gabriel Rufi án i Teresa Jordà 
per parlar, tant del dèfi cit d’in-
fraestructures a Catalunya –tot 
reivindicant la necessitat del so-
terrament de l’R2 al seu pas pel 
municipi–, com del referèndum. 
En referència a l’1 d’octubre, Ru-
fi án va ser molt crític a l’hora de 
parlar sobre les resolucions de 
l’Estat, el TC i la Fiscalia per la 
il·legalització de la consulta i de la 
pròpia campanya: “Ara ja no es 
tracta del sí o no a la indepen-
dència, sinó de defensar la de-
mocràcia”, va dir tot afegint que 
aquestes mesures afecten els vo-
tants d’una o altra opció ja que “es 
nega a la gent demòcrata l’opció 
a expressar la seva opinió”. La 
diputada Alba Vergés, presidenta 

de la comissió d’investigació sobre 
l’‘Operació Catalunya’, també va 
parlar a la seu d’ERC tot assegu-
rant que l’1-O “hi haurà urnes i 
paperetes i es formaran cues de 
gent per anar a votar”.

Cupaires. Amb el lema ‘Sí vol dir 
prendre partit’, la CUP va organit-
zar el 16 de setembre un acte en 
favor del referèndum amb la pre-
sència de la diputada Mireia Vehí; 
Josep Galván, el proper nou regi-
dor de la formació a l’Ajuntament; 
el veí de Can Sant Joan i activista 
mediambiental Manolo Gómez, i 
Juan M. Sánchez Gordillo, alcalde 
de Marinaleda (Sevilla) qui es va 
mostrar partidari del dret a deci-
dir com un acte de rebel·lia. “El 
capitalisme ha donat tot el po-
der als mercats, convertint els 
governs en simples apèndixs. 
La lluita de classe i nacional 
és la mateixa lluita perquè els 
pobles puguin decidir sobre el 
seu futur”, va dir l’edil. Vehí va 
demanar als assistents prendre 
partit a favor del referèndum 
“davant la proposta de la por, 
nosaltres som la proposta de la 
democràcia”, va dir. 
Galván va animar la ciutadania 
a votar “perquè no ens robin 
el tren del futur” mentre que 
Gómez va explicar que votarà sí 
per “una Catalunya social, in-
dependent de l’UE, l’OTAN, 

el capital i els seus bancs, que 
sigui del poble i per al poble”, 
va dir.

Vaga estudiantil. En el moment de  
tancar aquesta edició, estudiants 
dels instituts del municipi es ma-
nifestaven en suport del referèn-
dum després de dues jornades de 
vaga convocades per la plataforma 
Universitats per la República amb 
un seguiment massiu per part de 
l’alumnat dels centres públics.

Pilar Abián | Redacció

AGENDA POLÍTICA

L’ANC i les forces pel 
sí fan un acte el dia 29
Durant la campanya s’han fet xerrades i concentracions

Ciutadans, la segona força de 
l’oposició a l’Ajuntament, amb 
tres representants al Ple, i la re-
gidora del PP, Eva García, han 
criticat durament l’alcaldessa, 
Laura Campos, i el seu govern –
ICV-EUiA, ERC i Círculo– pel 
seu posicionament favorable al 
dret a decidir. Ambdós partits 
han denunciat a la Policia Local 
la penjada indiscriminada de car-
tells de propaganda sobre el refe-
rèndum. 
Cs ha carregat especialment con-
tra els regidors d’ERC i el seu 
portaveu, Jordi Sánchez, del qual 
demanen la dimissió per incom-
plir la normativa municipal que 
fa referència a l’exhibició de pan-
cartes i publicitat. “És una au-

tèntica vergonya que el presi-
dent de l’Àrea Territorial sigui 
qui incompleixi l’ordenança”, 
ha declarat el portaveu de Cs, 
David Gerbolés. 
També la regidora del PP ha 
criticat que el govern faci “cas 
omís” a la resolució del Tribunal 
Constitucional per tal d’evitar els 
actes de “propaganda, prepara-
ció i execució d’un referèndum 
que és il·legal”. L’edil ha exigit 
per escrit a l’executiu local la re-
tirada de tot el material electoral i 
expedientar i sancionar les entitats 
identifi cades als cartells: Òmni-
um Cultural, l’ANC, el PDeCat, 
ERC, les JERC, la CUP i Arran. 
També ha demanat la relació de 
les actuacions fetes per la Policia 
Local en compliment de les ins-

truccions de la Fiscalia i el seu 
lliurament a la policia judicial, així 
com la neteja de les pintades fetes 
a façanes i a mobiliari públic.

Respecte l’alcaldessa. Per a Cs, 
l’acte convocat per ICV, EUiA, 
ERC, Círculo, el PDeCAT, la 
CUP i l’ANC el 25 de setem-
bre per acompanyar Campos a 
declarar al jutjat va ser “propa-
gandístic i no representa la ma-
joria de la població”. Gerbolés 
ha acusat l’edil d’“aprofi tar-se 
d’un bany de masses quan 
encara no ha fi rmat la cessió 
dels espais municipals pel refe-
rèndum, una consulta que tots 
sabem no és farà perquè és il-
legal”. Cs també assenyala que 
Campos va ser  citada a declarar 

“no per cap persecució política, 
com es vol fer creure, sinó per-
què està a punt de cometre una 
il·legalitat”.
Gerbolés considera que l’actuació 
del govern central i de la Fiscalia està 
sent la correcta i també ha defensat 
la Policia Local. “Els independen-
tistes porten anys dient que deso-
beirien la llei i ara ploren perquè 
l’Estat i la Justícia actuen amb 
contundència”, diu l’edil.

El PP també exigeix l’alcaldessa 
“que cessi en la seva actitud 
desafi ant i de confrontació”, 
i l’acusa de vulnerar la llei i els 
drets de tots els montcadencs i de 
posar en perill els fonaments de 
la convivència i la cohesió social 
“de la manera més irresponsa-
ble”. García clou el seu comuni-
cat reclamant al govern que no se 
salti la llei i es faci responsable de 
les seves accions.

Pilar Abián | Redacció

Cs i el PP carreguen amb duresa 
contra l’alcaldessa i el govern 
Ambdós grups municipals denuncien la penjada massiva de cartells per l’1-O

Cs va sortir al carrer el 15 de setembre per expressar el seu rebuig al referèndum

Rufi án va carregar contra el govern espanyol i la suspensió de la consulta a càrrec del TC Alba Vergés (JxS) és diputada al Parlament

L’alcalde de Marinaleda, el primer per l’esquerre, va ser aclamat pel públic després de la seva intervenció a l’acte de la CUP

CS

OPOSICIÓ

Alumnes dels instituts del municipi durant la manifestació conjunta del dia 27
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EFEMÈRIDE
Lafarge presenta una mostra sobre la 
cimentera a l’Auditori coincidint amb el seu 
centenari a la localitat

ACTUACIÓ A L’R2

Adif substituirà les tanques de protecció 
de la línia de França al seu pas pel municipi
Renovarà un tram d’1,5 quilòmetres que costarà 600.000 euros i la previsió és que l’actuació s’adjudiqui en 6 mesos
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L’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) renovarà 
l’any vinent totes les tanques de la 
línia R2, des del Rec Comtal fi ns 
a l’estació de Montcada i Reixac, 
per millorar la seguretat i estudiarà 
l’ampliació dels dos passos a nivell 
al centre del municipi. Aquesta va 
ser la informació que el gerent de 
l’Ofi cina de Coordinació de Ro-
dalies, Carlos Freire, va avançar a 
l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), en una reunió que van 
mantenir el 19 de setembre al con-
sistori, i a la que també van assistir 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), i la coordina-
dora del mateix departament. 

La trobada es va produir després 
que l’alcaldessa demanés una reu-
nió urgent amb l’interlocutor de 
l’Adif a Catalunya per incremen-
tat la seguretat al llarg del recorre-
gut de les vies i als passos a nivell 
dels carrers Bogatell i Pasqual, 
mentre s’inicien les obres del so-
terrament de l’R2 al seu pas pel 
municipi, previstes per al 2020.
Freire va explicar a Campos que 

l’ens ferroviari ja ha iniciat el proce-
diment administratiu per destinar 
més de 600.000 euros per substituir 
les actuals tanques per unes de no-
ves amb un sistema que difi culta la 
seva escalada i que evita que siguin 
tallades. 
Freire també va informar que s’està 
fi nalitzant el projecte per instal·lar 
aquestes noves tanques al llarg de 
1,5 quilòmetres, a cada costat de les 
vies. La previsió és que l’actuació 
s’adjudiqui en 6 mesos. L’alcaldes-
sa ha valorat positivament la notí-
cia perquè “permetrà substituir 
les tanques velles i trencades i 
ubicar-ne d’altres en punts de la 
xarxa ferroviària on fi ns ara eren 
inexistents”.

Passos a nivell. El representant 
d’Adif es va comprometre a es-
tudiar la viabilitat de l’adequació 
i ampliació de la zona de pas de 
vianants als dos passos a nivell, 
ubicats al centre del municipi, tal i 
com havien reclamat el consistori i 
la plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total. Freire també va avan-
çar que a fi nal d’any fi nalitzaran les 
obres per adaptar el pas a nivell al 
carrer Estanislau Abadal per al pas 
de vianants. Per la seva banda, el 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez, va aprofi tar per exigir a 
Adif la millora de la neteja dels seus 
terrenys a la zona de carrer Bateria 
amb Bifurcació, on hi ha constants 
abocaments de residus.

El proper dia 11 d’octubre el go-
vern es reunirà amb el director 
de Rodalies Renfe a Catalunya, 
Félix Martín, per abordar recla-
macions fetes per l’administració 
local sobre l’adaptació dels acces-
sos i l’adequació de les andanes 
per a persones amb mobilitat re-
duïda a totes les estacions de tren 
del municipi. En aquesta reunió, 
l’Ajuntament té previst lliurar-li el 
miler de signatures recollides per 
l’AV de Can Sant Joan en suport 
a la reivindicació de millorar l’ac-
cessibilitat a l’estació de Montca-
da-Bifurcació. 

Pilar Abián | Redacció

Adif s’ha compromès 
a estudiar la viabilitat 
d’adequar i ampliar 
els passos a nivell per 
millorar la seguretat

Alguns trams de les tanques de protecció de la línia R2 es troben trencats, fet que facilita l’accés a les vies amb el perill que això comporta

La PTJST demana més celeritat en el 
canvi de les tanques per evitar accidents
La PTJST valora positivament que l’Adif renovi les tanques de les 
vies, però demana que acceleri el tràmit d’adjudicació de les obres 
tenint en compte que, segons les estadístiques, la major part d’acci-
dents a la xarxa ferroviària registrats a Montcada tenen lloc a principi 
d’any. Pel que fa als passos a nivell, la Plataforma considera urgent 
que s’adaptin a la normativa de seguretat. “Adif diu que ho estudia-
rà, però creiem que és una acció prioritària si no volem que hi hagi 
més morts fi ns que comencin les obres de soterrament de les vies”, 
ha insistit el portaveu del col·lectiu, Antoni Mollet. Una altra mesura 
que proposa la PTJST és que Adif tanqui les andanes de l’estació de 
França perquè els usuaris no puguin sortir en direcció al pas a nivell 
de Bogatell, o bé, que s’habilitin uns accessos de sortida i entrada 
que no comportin perill per a les persones | LG
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El procés de participació per 
transformar la carretera N-150 
en una via urbana al seu pas per 
Terra Nostra va fi nalitzar el 27 de 
setembre amb l’elecció d’una de 
les propostes debatudes durant 
les cinc sessions de treball que 
s’han fet des del passat mes de 
juny al Casino del barri. El veï-
nat ha escollit el projecte que su-
posa la integració total del tram 
afectat de la carretera entre els 
carrers Reixac i Guilleries, tot 
i que només es construirà una 
nova vorera a la banda est que 
limita amb la part baixa del bar-
ri. El vial tindrà cinc passos per 
a vianants amb regulació semafò-
rica amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat a la ciutadania i reduir 
la velocitat i el trànsit de vehicles. 
La vorera tindrà una amplada 
d’un metre i 80 centímetres i dis-
posarà de vegetació perquè sigui 
un passeig agradable. El projecte 

preveu construir un carril bici i 
reduir la calçada perquè els ve-
hicles circulin a menys velocitat. 
La proposta també inclou una 
actuació parcial en l’enllumenat 
del vial i una altra en el sistema 
de drenatge que afectarà tot el 
tram executat. 
La proposta guanyadora va 
comptar amb el suport de 35 per-
sones, mentre que les altres dues 
opcions –que només afecten un 
tram de la N-150 al seu pas pel 
barri– van aconseguir 8 i 14 vots 
respectivament. 

Diferents opinions. Durant la jor-
nada de treball, el grup promo-
tor de la iniciativa més votada 
va argumentar que l’objectiu és 
que l’N-150 quedi integrada en el 
barri en la seva totalitat i, en futu-
res fases, quan es disposi de més 
pressupost, adequar també la 
part de la vorera que limita amb 
la zona 21. Precisament, els veïns 

d’aquest sector de Terra Nostra 
van mostrar el seu desacord amb 
la proposta escollida perquè no 
preveu cap actuació a la seva ban-
da i no inclou la reordenació de 
l’espai situat al voltant del Casino.
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), present a 
la jornada de treball, va explicar 
que les obres podrien començar 
a fi nals del 2018, amb un període 
d’execució de 8 mesos aproxima-
dament. 
El projecte comptarà amb un 
pressupost d’1.700.000 euros, 
que es fi nançarà amb una sub-
venció de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). “Per al 
govern, la transformació de la 
N-150 en una via urbana al seu 
pas per Terra Nostra és un dels 
projectes de mandat perquè 
dels 2 milions d’euros que re-
brem de l’AMB, en destinarem 
gairebé la totalitat”, va manifes-
tar l’edil.

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

Guanya la proposta de fer una vorera 
al costat de la part baixa del barri
Els dissenys sotmesos a votació s’han fet en el marc d’un procés participatiu
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TRANSFORMACIÓ DE L’N-150

Prop d’una seixantena de persones va participar a la votació que es va fer a l’última jornada del procés participatiu per escollir una proposta
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Agents dels Mossos d’Esquadra 
han demanat a la Intervenció de 
l’Ajuntament informació i docu-
mentació sobre les despeses de la 
targeta Visa d’Alcaldia durant el 
període en què el socialista César 
Arrizabalaga en va ser el titular, 
del 1999 al 2010. L’actuació res-
pon a la denúncia presentada per 
la CUP el passat mes de maig 
davant la Fiscalia Anticorrupció 
segons la qual l’exedil va carre-
gar a la Visa una despesa global 
de més 105.000 euros durant els 
seus mandats, dels quals més de 
6.000 no es van justifi car. Els 
diners es van destinar majorità-
riament a restauració i a allotja-
ments hotelers.
El president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), ha dit que 
el consistori ha facilitat les dades 
reclamades pels Mossos i que es 
posa a disposició de la Fiscalia per 

a tot allò que faci referència a la in-
vestigació. 

Antecedents. La informació faci-
litada per la CUP a Anticorrup-
ció sobre l’exalcalde és fruit de 
l’anàlisi que la formació –amb 
un representant a l’oposició– va 
fer durant mesos sobre els ti-
quets de les despeses carregades 
a la Visa, els quals va reclamar a 
l’actual govern tot just a l’inici del 
mandat. Fet el repàs dels compro-
vants, els cupaires van denunciar 
dispendis, al seu parer, excesius i 
injustifi cats. “Volem esbrinar si 
hi ha responsabilitats judicials 
al respecte i, alhora, posar de 
manifest la falta d’ètica i moral 
en la utilització dels diners pú-
blics”, va dir l’aleshores portaveu 
del grup municipal, Gonzalo Gar-
cia. Arrizabalaga, per la seva ban-
da, qualifi ca  l’actuació de la CUP 
d’“interessada i calumniosa”.

Pilar Abián | Montcada

FISCALIA

Anticorrupció investiga 
l’ús de la Visa d’Alcaldia 
per part d’Arrizabalaga
L’Ajuntament lliura als Mossos tota la informació requerida 
sobre les despeses efectuades entre els anys 1999 i 2010

L’Ajuntament ha adjudicat a la 
consultora Buconda la realització 
d’una auditoria de contractes amb 
proveïdors i altres expedients per 
un import de 16.720 euros. En 
un termini de 6 mesos, aquesta 
empresa externa haurà de revisar 
els principals contractes realitzats 
pel consistori i l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) 
entre els anys 1999 i 2015, amb 
l’objectiu d’avaluar el grau de 
compliment de les obligacions as-
sumides pels contractistes, inclo-
ses les condicions econòmiques i, 
en el cas que el contracte inclogui 
la realització d’inversions, el seu 
grau d’execució. 
L’auditoria haurà de concretar 
el cost que han representat per 
a les arques municipals les ex-
propiacions de zones verdes per 
ministeri de llei instades per les 

empreses Foinvasa, RS Patrimoni i 
Tort durant els anteriors mandats, 
no només el que indica la sentèn-
cia, sinó també quant han suposat 
els interessos que haurà de satisfer 
l’Ajuntament, l’import de les costes 
judicials, dels honoraris dels advo-
cats i dels procuradors dels tribu-
nals que ha necessitat l’Ajuntament 
durant el procés així com l’import 
dels interessos que hauria d’haver 
satisfet el consistori si s’hagués 
aprovat el conveni de pagament 
elaborat al 2011.

Previsió. L’auditoria també haurà 
d’aportar una anàlisi econòmica 
dels expedients de reclamacions 
patrimonials en curs i acabats en 
sentència (ferma o no) per tal de 
realitzar una estimació de les quan-
titats reclamades en les demandes, 
dels interessos i de les costes judi-
cials estimades que el consistori 

hauria de satisfer en cas de ser 
condemnat, comptant els hono-
raris dels advocats i procuradors. 
“Amb la realització d’aquesta 
auditoria donem compliment al 
que vam acordar amb el grup 
municipal de Cs per a l’aprova-
ció dels pressupostos de l’actual 
exercici”, ha explicat el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), qui nega que s’esti-
guin incomplint els pactes acordats 
amb la formació taronja, tal com 
aquesta afi rma. 
L’edil ha manifestat la voluntat de 
l’Ajuntament de fer revisions per-
manents de contractes. “Cs ens 
demanava l’estudi de contractes 
ja fi nalitzats, però el nostre ob-
jectiu cara propers exercicis és 
analitzar els contractes vigents, 
per tal d’avaluar la seva correc-
ta execució i el compliment dels 
termes pactats”, ha afegit Gil.

La redacció | Montcada

L’Ajuntament adjudica a una empresa 
externa una auditoria econòmica
L’estudi durarà sis mesos i se centrarà en la gestió feta entre els anys 1999 i 2015

ANÀLISI DELS COMPTES

A fi nal d’octubre les zones bla-
ves d’aparcament que hi ha al 
municipi seran substituïdes per 
d’altres de color taronja on es 
podrà estacionar gratuïtament 
durant una hora amb la senya-
lització d’un rellotge de cartró, 
entre les 8.30 i les 13h i de 16 
a 20h. Les places blaves es van 
instaurar l’any 2003 i avui dia 
es concentren als carrers Ma-
jor, Colon, Jaume I, Generali-
tat i l’av. de la Unitat. 
Al Ple del mes de juliol ja es va 
aprovar el reglament que re-

Les zones blaves 
passaran a ser 
taronges a fi nal 
d’octubre
Pilar Abián | Redacció

gula les zones d’aparcament ta-
ronja que funcionen actualment 
a l’av. de Catalunya de Mas 
Rampinyo, als carrers Bateria i 
la plaça del Bosc de Can Sant 

Joan i també al carrer Guadia-
na, amb l’objectiu que hi hagi 
rotació de vehicles als punts on 
hi ha una major concentració de 
serveis i comerços. 
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Les zones blaves van ser instaurades l’any 2003 amb l’objectiu de promoure la rotació de vehicles
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ENTREVISTA A MARIA JOSEP LÓPEZ

López és metgessa i la directora del Servei d’Atenció Primària (SAP) Muntanya

‘Montcada és una prioritat i ara 
començarem a veure els resultats’ 
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La Taula per la Salut de Mont-
cada i Reixac (TSMiR), integra-
da per partits polítics i entitats, 
ha elaborat una moció per de-
manar que tots els grups amb 
representació al Ple sol·licitin a 
la Generalitat el compliment el 
compromís de reobrir el servei 
d’urgències continuat al CAP 
Montcada –així consta a la Llei 
de Pressupostos de 2017, tot i que 
amb el condicionant de “si hi ha 
disponibilitat econòmica”– , 
la conversió de l’ambulatori de 
Jaume I en un Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP), 
l’establiment dels serveis de gine-
cologia i urgències de pediatria i 
la recuperació de les farmàcies de 
guàrdia. El text també sol·licita 

que es revisi i s’adeqüi el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
a les necessitats de Montcada per-
què “en molts casos, el temps de 
resposta supera els 20 minuts”. 
També demana la creació d’una 
comissió amb representació de to-
tes les parts implicdes per avaluar 
l’aplicació de les millores. 
El coordinador de la TSMiR, 
Gabi Moreno, considera que 
“la situació que pateix Mont-
cada en atenció primària i ur-
gències és insostenible des de 
fa anys, tot i reconèixer els es-
forços que fan els professionals 
per donar la millor assistència 
possible”. La intenció de la Taula 
per la Salut és que la moció sigui 
discutida pels grups municipals a 
la sessió plenària d’octubre.

Laura Grau | Redacció

La Taula per la Salut fa 
una moció sobre sanitat 
El text demana la recuperació del servei d’urgències

LLUITA VEÏNAL

La Favmir farà campanya per captar nous afi liats a les AV
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Els centres d’atenció primària del 
municipi han recuperat alguns 
dels recursos perduts amb les re-
tallades en sanitat pública arran 
la crisi econòmica. Ho afi rma 
Maria Josep López, directora del 
Servei d’Atenció Primària (SAP) 
Muntanya, del qual depenen el 
CAP Montcada, el CAP Les In-
dianes i el consultori de Can Sant 
Joan.
Quins recursos s’han restablert 
als ambulatoris locals?
Des de fa dos anys s’està ampliant  
la plantilla i celebrem que, per pri-
mera vegada en molt de temps,  
això s’està fent en funció de les 
necessitats poblaci-
onals. Per exemple, 
al setembre de l’any 
2015 es va incor-
porar un metge, al 
gener d’aquest any 
un infermer –que 
s’encarrega de ges-
tionar els casos més 
complexos dels pacients crònics– 
i el passat mes de juliol van arri-
bar un auxiliar administratiu i un 
altre facultatiu, que ens perme-
ten obrir de dilluns a divendres 
el consultori de Can Sant Joan. 
També hi ha prevista la incorpo-
ració d’una infermera pediàtrica 
al gener del 2018 per dur a ter-
me un nou projecte que planteja 
la pediatria des de l’àmbit de la 
salut comunitària.

En què consistirà?
Serà un projecte innovador en 
què s’intenta implicar la comu-
nitat en l’atenció dels infants, en-
focada sobretot des de la preven-
ció de les malalties i els primers 
auxilis. La salut dels infants és, 
sobretot, preventiva. El primer 
problema que tractarem serà el 
de l’obesitat infantil. Aquest pro-
jecte s’emmarca en la nova estra-
tègia nacional basada en la salut 
comunitària. 
Quins altres projectes tenen 
previst implementar en salut 
comunitària?
Al setembre s’ha posat en marxa 
el programa de prescripció soci-

al, que consisteix a 
receptar activitats 
lúdiques, socials i 
esportives de les 
entitats adherides 
al programa a les 
persones amb símp-
tomes de depressió 
o aïllament. També 

estem treballant per iniciar uns 
tallers psicoeducatius, adreçats 
a millorar l’atenció d’aquests 
pacients,  i uns tallers de malalties 
cardiovasculars.
La recuperació de les urgències 
nocturnes al CAP Montcada és 
una de les demandes històri-
ques del municipi. Es restabli-
rà el servei?
S’està desenvolupant el Pla 
Nacio nal d’Urgències de Catalu-

nya, que s’està fent amb la partici-
pació ciutadana. L’Institut Català 
de la Salut (ICS), com a proveïdor 
de serveis, s’adaptarà a les accions 
que marqui el nou pla. 

En l’àmbit de les urgències, vull 
destacar que al novembre del 
2016, l’ICS va assumir el servei 
del 061, que fa que el metge vagi 
a casa a atendre la urgència. És 
l’atenció domiciliària continua-
da. A més, crec que es pot oferir 
una millor atenció 
en un CUAP, amb 
els recursos tècnics 
i humans necessa-
ris, que en un CAP. 
Hem de gestionar 
el millor possible 
els recursos que te-
nim. 
Tindrem servei de 
ginecologia?
Estem estudiant 
com millorar el Servei d’Atenció 
Sexual i Reproductiva i la possibi-
litat de recuperar la fi gura del gi-
necòleg. El que sí s’ha aconseguit 
enguany és que a l’agost les do-
nes no s’haguessin de desplaçar a 
Sant Andreu per fer el seguiment 

del seu embaràs, ja que el CAP 
Les Indianes només ha tancat 
a la tarda. D’altra banda, s’està 

canviant l’atenció a 
les dones, ja que el 
cribatge de malalti-
es ara el fan també 
les llevadores. Tot 
i això, hi haurà al-
guns desplaçaments 
que no es podran 
evitar perquè els 
aparells només es-
taran als grans cen-
tres com els CUAP. 

Quina valoració fa d’aquestes 
novetats?
Estem molt contents. L’esforç 
organitzatiu fet en els últims dos 
anys ha estat molt important. Per 
a nosaltres,  el municipi de Mont-
cada és una prioritat i ara comen-

çarem a veure els resultats. 
En quin sentit?
En una millor atenció. Per exem-
ple, al gener de 2018 millorarem 
l’assistència a domicili, sobretot a 
Can Sant Joan, amb molta pobla-
ció gran. És una prova pilot que 
s’està treballant amb l’Atenció 
Primària i Medicina Interna de la 
Vall d’Hebron. Aquesta unitat es 
va obrir el març del 2017 per fa-
cilitar els ingressos dels pacients  
crònics. S’ajudarà el metge i infer-
mer de família per evitar les des-
compensacions i pre veure si cal 
fer ingressos,  facilitant al pacient 
que pugui ser tractat sense haver 
de fer cues en un servei d’urgèn-
cies d’hospital. La prevenció és la 
gran aposta de l’atenció primària. 
Estem canviant d’un sistema re-
actiu cap a un sistema proactiu.

Sílvia Alquézar | Montcada

‘Celebrem que 
s’estan ampliant els 
recursos en funció 
de les necessitats 
de la població’

‘L’ICS s’adaptarà a 
les accions que marqui 
el nou Pla Nacional 
d’Urgències’

‘La prevenció és 
la gran aposta de 
l’atenció primària. 
Estem canviant 
d’un model reactiu 
cap a un model 
proactiu’

Maria Josep López és la directora del Servei d’Atenció Primària (SAP) Muntanya

La Favmir posarà en marxa una campanya d’afi liació  
als barris per augmentar la seva massa social. Així ho 
va aprovar a l’assemblea que va fer el 21 de setembre 
a la Casa de la Vila. La quarantena d’assistents també 
va decidir mantenir la convocatòria de manifestació 
del primer dijous d’octubre per les urgències. “Si ve-
iem que la resposta afl uixa, mirarem de fer altres 

accions”,  va dir el líder veïnal, Antonio Cera. L’as-
semblea va comptar amb Lola Castro, del moviment 
Marea Blanca, i Domiciano Sandoval, de la Marea 
Pensionista, que van fer una crida a la mobilització 
per reclamar una sanitat pública, uns sous dignes i 
unes bones pensions “perquè la nostra salut té a 
veure amb tots aquests factors”, va dir Castro | LG
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Fins al 15 d’octubre es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’exposició 
‘D’Asland a LafargeHolcim, cent 
anys de ciment’, inaugurada el 
14 de setembre amb la presència 
de més d’un centenar de treballa-
dors i extreballadors de la planta 
montcadenca. La mostra, feta amb 
el suport del Museu Nacional de 
la Ciència i la Tècnica de Catalu-
nya (mNACTEC), fa un recorre-
gut per la història i l’evolució de 
la cimentera, nascuda al 1904 a 
Castellar de N’Hug i traslladada a 
Montcada i Reixac al 1917, per la 
proximitat del municipi a Barcelo-
na i l’existència de primeres matè-
ries a la muntanya del Turó.
L’acte va ser conduït pel direc-
tor de la planta montcadenca, 
José Luis Coleto, que va animar 
la població a visitar la mostra 
que, després d’estar a l’Auditori, 
s’instal·larà de forma defi nitiva a 

la fàbrica. El director industrial de 
Lafarge Holcim, Raul Pérez, va 
destacar “l’esforç que s’ha fet per 
restaurar el Turó i donar-li un ús 
públic i d’educació ambien tal”. 
El director del mNACTEC, Jau-
me Perarnau, es va centrar en el 
patrimoni industrial que ha llegat 
Lafarge a Catalunya, destacant la 
fàbrica original del Clot del Moro 
(Castellar de n’Hug), “una autèn-
tica relíquia que testimonia un 
capítol de la nostra revolució 
industrial”. 

Resenya. Els apunts històrics van 
anar a càrrec de l’historiador Jau-
me Alcázar, de la Fundació Cultu-
ral, que es va centrar en l’impacte 
que l’arribada d’Asland va suposar 
per a una societat eminentment 
rural. “A més de llocs de feina, 
la seva presència va suposar un 
impuls per al desenvolupament 
urbanístic del municipi i el crei-

xement del nombre d’habitants, 
amb l’arribada de mà d’obra no 
qualifi cada”, va remarcar Alcázar, 
qui va destacar l’estreta relació de 
la planta amb l’Ajuntament durant 
el primer terç del segle XX, amb 
la construcció de l’antiga Casa de 
la Vila i la pavimentació del carrer 
Major, unes obres que va dirigir 
l’arquitecte Joan Baptista de la Ser-
ra, vinculat a la cimentera, igual 
que altres primeres espases de 
l’època com Josep Maria Coderch 
i Federico Correa. L’historiador 
també va destacar que part del 
patrimoni llegat per Lafarge s’ha 
inclós al catàleg municipal com a 
Be d’Interès Cultural Local. 
El director general de LafargeHol-
cim España, Isidoro Miranda, va 
elogiar “la tasca dels treballadors 
que han contribuït al creixement 
de l’empresa” i va posar èmfasi 
en l’aposta de la fi rma per la inves-
tigació i la innovació tecnològica.

Laura Grau | Montcada

Lafarge reivindica la seva aportació 
al desenvolupament del municipi
La planta commemora el seu centenari amb la inauguració d’una mostra a l’Auditori
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L’exposició sobre la història de la cimentera inclou fotografi es, pannells informatius, objectes i utensilis antics de diferents èpoques
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La redacció | Mas Rampinyo

Formació empresarial sobre compra 
agregada d’energia i màrqueting
Jornada per la millora de la competitivitat i de processos amb una vintena de participants
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CONSULTORIA

La matinal va estar organitzada pel Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

El Servei municipal de Promoció 
Econòmica i Ocupació de Mont-
cada i Reixac va organitzar el 
27 de setembre una jornada so-
bre competitivitat empresarial a 
l’Hotel Ciutat de Montcada, que 
també va servir per presentar a 
una vintena de persones vincula-
des al món empresarial local els 
programes municipals de millora 
empresarial INCOMIR (cinque-
na edició), TICMiR i TANDE-
MiR (ambdós, en segona edició). 

Contingut. L’expert en màrque-
ting Fabio Bugalla va fer una 
xerrada sobre l’automatització 
de la mercadotècnia amb eines 
digitals que permeten les empre-
ses seleccionar la clientela poten-
cial mitjançant la seva navegació 
a Internet, per tal de millorar els 
canals de venda. Aquesta fórmu-
la pretén convertir en vendes les 
dades de comportament digital 
dels consumidors. 
D’altra banda, la matinal tam-
bé va comptar amb la interven-

ció del consultor José Enrique 
Vázquez, qui va parlar sobre la 
possibilitat de la creació de grups 
d’empreses per tal de fer la com-
pra agregada d’energia amb l’ob-
jectiu d’estalviar despeses.
Les consultores Eulàlia Balañá i 
Laia Pellejà van presentar els pro-
grames INCOMIR, TICMIR I 
TANDEMIR. Els dos primers 
consisteixen en la participació a 

sessions de grup i tutories perso-
nalitzades sobre planifi cació es-
tratègica i millora de processos, 
entre d’altres qüestions. TAN-
DEMIR es basa en la cooperació 
entre empreses per transmetre la 
seva experiència i coneixements. 
A la jornada es van visualitzar 
audiovisuals sobre aquests pro-
jectes elaborats per Montcada 
Comunicació.

L’Ajuntament ha obert una 
investigació per detectar les 
causes de l’episodi d’escu-
ma que es va veure el 15 de 
setembre i que es va iniciar, 
segons testimonis oculars, 
cap a les 16h, a l’alçada del 
camp de futbol de la Ferreria, 
entre els polígons la Ferreria, 
Can Tapioles i Molí d’en Bis-
be. “Sabem que és difícil localitzar l’origen de l’abocament, però es-
tarem alerta perquè un incident com aquest no es torni a repetir”, ha 
dit l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), responsable també de Medi 
Ambient i control d’activitats, tot anunciant l’obertura d’una investigació 
al respecte. Si bé la quantitat més gran d’escuma es va veure al punt 
indicat anteriorment, l’aigua va arrossegar les restes de sabó al centre 
del nucli urbà i fi ns al punt en què el Ripoll desemboca al Besòs | PA

MEDI AMBIENT
L’Ajuntament vol esbrinar la causa de l’episodi 
d’escuma detectat al Ripoll el 15 de setembre

L’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) ha iniciat els treballs 
per adequar un tram de 600 
metres del torrent. Els tre-
balls, amb un pressupost de 
33.900 euros, tindran una 
durada de sis setmanes. 
L’actuació se centrarà en la 
retirada de vegetació invaso-
ra que obstaculitza la lliure 
circulació de l’aigua en cas d’avingudes. També es fomentarà el creixe-
ment d’espècies vegetals autòctones amb la plantació de vegetació de 
ribera per erradicar les plantes invasores. El projecte ha estat consensuat 
entre l’ACA i l’Ajuntament | LR

 
L’ACA inicia els treballs per adequar un tram 
del torrent de Can Duran, al Pla de Reixac
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.....També és notícia......................................

POLÍTICA
Cristino García, escollit com a nou president 
del PP a Montcada en substitució d’Eva García
Cristino García és el nou president del Par-
tit Popular a Montcada i Reixac en subs-
titució d’Eva García, única regidora del 
partit a l’Ajuntament. García, de 50 anys, 
era l’actual secretari general del PP a ni-
vell local i va ser regidor durant l’anterior 
mandat, ocupant el número 3 a les llistes 
de les darreres eleccions. La seva candi-
datura va ser l’única que es va presentar 
a l’assemblea que es va celebrar a fi nals 
de juliol i el nou president arriba al càrrec 
amb l’objectiu, segons ha dit, de “recupe-
rar la confi ança dels ciutadans i seguir 
treballant per arribar a la màxima gent 
possible per escoltar i solucionar els seus 
problemes” | RJ

PLE MUNICIPAL
El 5 d’octubre prendran possessió del càrrec dos 
nous regidors, un del PSC i el nou portaveu de la CUP
El Ple Municial ordinari del mes de setembre que el govern va ajornar el 27 
de setembre davant la situació d’excepcionalitat a quatre dies del referèn-
dum de l’1 d’octubre es farà fi nalment el dia 5. En l’ordre de la sessió, des-
taca la presa de possessió dels nous regidors del PSC, Bartolomé Egea, i 
de la CUP, Josep Galván, que substituiran Juan Parra i Gonzalo Garcia, 
respectivament. Pel que fa als punts de l’Àrea Territorial, se sotmetran 
a aprovació els projectes executius per a la creació d’un accés viari a la 
N-150, a l’alçada del polígon industrial de Can Cuiàs, i d’una rotonda 
en la cruïlla amb la carretera del cementiri de Collserola. En l’àmbit de 
l’Àrea Social, es debatrà el Reglament del Consell d’Infants i, pel que 
fa a l’Àrea Econòmica, el govern presentarà els comptes generals de la 
corporació corresponents al 2016. El grup de Ciutadans, a l’oposició, 
presenta una moció en defensa dels treballadors públics i funcionaris 
municipals relacionada amb l’1-O | RJ
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XERRADA CERCLE CULTURAL

LA
U

R
A 

G
R

AU

El president del Col·legi d’Ac-
tuaris, el montcadenc Miquel 
Vinyals, pronostica que en 
menys de 15 anys les pensions  
es reduiran perquè la població 
activa no podrà cobrir l’eleva-
da taxa d’atur ni l’increment 
del nombre de pensionistes 
que hi haurà quan es comen-
ci a jubilar la generació del 
babyboom –la nascuda entre 
mitjan dels anys 60 i la dè-
cada dels 80. “En defi nitiva, 
els jubilats d’ara no han de 
patir, però els del futur pro-
bablement tindran pensions 
inferiors  en proporció al sou 
i les cotitzacions actuals”, 
aquesta va ser una de les con-
clusions de la xerrada que va 
fer Vinyals el passat 27 de se-
tembre a la Sala Institucional 
de la Casa de la Vila davant 
d’una trentena de persones. 
L’acte el va organitzar el Cercle 
Cultural Montcada i Reixac i va 
ser presentat per dos dels seus 
components, Neus Vinyals i 
Salvador Madurell.
Davant d’aquest panora-
ma, l’economista va fer una 

Miquel Vinyals: ‘Cal disposar d’estructures d’estat propi 
perquè Catalunya pugui encarar el futur de les pensions’

crida a la responsabilitat i la 
col·laboració dels governs, les 
patronals, els sindicats i els 
partits polítics “per abordar 
una qüestió de gran comple-
xitat amb generositat i una 
mentalitat oberta”. Va apun-
tar algunes possibles solucions 
com els sistemes complemen-
taris a nivell d’empresa –que ja 
s’aplica al País Basc– o la via 
de l’estalvi individual, tot i re-
conèixer que “amb la mitjana 
de sous actuals  és difícil”. Per 
això considera que els governs 

han d’apostar per mesures que 
fomentin l’ocupació, la natali-
tat, la contractació indefi nida i 
l’augment de sous. Per abordar 
la qüestió en l’àmbit català, Vi-
nyals va defensar la importància 
que Catalunya “tingui estructu-
res d’estat propi que li perme-
tin encarar aquest tema amb 
perspectives de futur”. Al fi nal 
de la xerrada es va obrir un torn 
de preguntes que van girar so-
bre l’organització de l’economia 
en una hipotètica Catalunya in-
dependent | LG
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JORNADA GASTRONÒMICA
L’entitat Gastronòmica Reixac organitza el 
30 de setembre i l’1 d’octubre la cinquena 
edició, que tindrà lloc al carrer Guadiana

Després de la bona acollida de 
l’any passat, l’Ajuntament repeti-
rà l’experiència d’organitzar du-
rant el mes d’octubre un progra-
ma d’activitats molt variat per a 
la gent gran, que arrencarà el 30 
de setembre amb motiu del Dia 
Internacional del col·lectiu. La 
plaça de l’Església acollirà a par-
tir de les 10h la segona edició de 
la Mostra d’entitats i serveis per a 
la gent gran, que enguany comp-
tarà amb la participació d’una 
desena d’associacions. També hi 
ha previstes exhibicions de ves-
tits de paper, gimba, sardanes 
i puntes de coixí, a més de les 
actuacions de la rondalla Harmo-
nia, dels grups de play-back i de 
les corals dels dos casals de gent 
gran. Durant l’acte també es farà 
lectura d’un manifest amb motiu 
de l’efemèride. 

En el marc de la celebració, 
l’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada (Afotmir) instal·larà un 
gran plató on farà fotografi es a 
tothom que vulgui. Les imatges 
s’exposaran a la Casa de la Vila 

en una mostra que es podrà vi-
sitar del 19 d’octubre a l’11 de 
novembre. 

Festa. La pista esportiva de l’es-
cola Elvira Cuyàs serà l’escenari 
aquest any de la Festa de la Gent 
Gran, que tindrà lloc el 14 d’oc-
tubre a partir de les 10.30h. Hi 
haurà una melé de petanca, ac-
tuacions de sevillanes, balls en 
línia, play-backs i zumba a càrrec 
dels usuaris dels dos casals i una 
botifarrada. Els tiquets costen 2 
euros i es poden comprar als dos 
equipaments de gent gran de la 
ciutat. A la tarda, hi ha previst un 
berenar i ball amb música en di-
recte amb el trio Sol de Nit.
D’altra banda, el 21 d’octubre 
tindrà lloc la tercera edició de la 
caminada popular a Mas Duran, 
que començarà a les 9.30h a la 
plaça de l’Església. Una vegada 
acabada la passejada, es farà una 
classe de ioga i tai-txí i es donarà 
un esmorzar saludable a les perso-
nes participants. Les inscripcions 
són gratuïtes i es poden fer fi ns al 
dia 19 als casals de gent gran i a 
l’Ajuntament.

Espais de salut. En el marc 
d’aquesta iniciativa, el consistori 
reprendrà el cicle de xerrades el 
5 d’octubre amb un taller sobre 
el consum de drogues, a les 17h, 
a l’Espai Kursaal en el marc de 

l’exposició ‘Controles?’ sobre la 
prevenció de les drogadiccions, 
organitzada per la Diputació. 
D’altra banda, personal dels 
CAP de Montcada oferiran el 
dia 9 una conferència sobre la 
malaltia de la diabetis, a les 17h, 
al Centre Cívic de la Ribera. El 
cicle continuarà el 19 d’octubre 
amb una xerrada sobre el servei 
Respir de suport a persones cui-
dadores, a càrrec de Teresa Fer-
nández, tècnica del departament 
de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment, a les 17.30h, al Casal de la 
Casa de la Mina.

ENVELLIMENT ACTIU

Sílvia Alquézar | Redacció

La gent gran gaudirà d’un mes d’octubre 
ple d’activitats amb propostes de tota mena
El programa comença el 30 de setembre amb la celebració del Dia Internacional del col·lectiu, que es farà a la plaça de l’Església

La Festa de la Gent 
Gran tindrà lloc el 14 
d’octubre al pati de 
l’escola Elvira Cuyàs 
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La plaça de l’Església va acollir l’any passat una jornada festiva i reivindicativa per celebrar el Dia de la Gent Gran amb l’actuació de diferents grups

Recuperar la història a partir de records

El Museu Municipal Les Maleses, 
en col·laboració amb l’Ajuntament 
i els dos casals de gent gran, or-
ganitza una nova iniciativa per 
recuperar la història més genèrica 
del municipi i dels barris a partir 
dels records d’experiències perso-
nals. La reunió informativa tindrà 
lloc el 5 d’octubre, a les 17.30h, al 
Casal  de la Casa de la Mina. Les 
persones interessades es poden 
inscriure a l’equipament municipal 
o bé al Museu Municipal, situat a 
la Casa de la Vila, 32. La iniciativa 

consistirà a portar una fotografi a o 
un objecte a partir dels quals ex-
plicar un episodi de la vida. Hi ha 
previstes dues trobades, el 2 i 9 de 
novembre, de 17.30 a les 19.30h, 
al Casal. El col·lectiu Paral·leles di-
namitzarà les sessions, que seran 
enregistrades en vídeo. A l’última 
trobada, encara per determinar, hi 
ha previst fer un taller d’art sobre 
les històries i els objectes dels par-
ticipants amb l’objectiu de fer una 
exposició amb la documentació i 
el material recopilat | SA
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ANIVERSARI

El Grup de Dones de 
Can Cuiàs celebra 25 
anys de lluita feminista
L’entitat organitza un acte el 7 d’octubre al Centre Cívic 
del barri per commemorar el seu quart de segle de vida  

El Grup de Dones de Can Cuiàs, 
pioner de la lluita feminista al mu-
nicipi, celebrarà el pròxim 7 d’oc-
tubre el seu 25è aniversari amb 
un acte al Centre Cívic del barri 
que començarà amb una sessió 
de zumba a càrrec de l’Associació 
Cultural Mayna 
(18h) a la pista 
coberta. A les 
20h, es farà un 
reconeixement a 
diverses perso-
nes vinculades 
amb el grup i, 
tot seguit, hi haurà un sopar-
ball amenitzat pel grup Gnawind 
(20h). Les persones interessades 
es poden inscriure fi ns al 5 d’oc-
tubre a l’equipament municipal, 
que també acollirà una exposició 
sobre la història de l’entitat, que 
es podrà visitar entre el 5 al 13 
d’octubre. 

Pioneres. L’entitat es va crear al 
juny de 1992 arran les inquietuds 
d’un grup de dones del barri –la 
majoria joves amb fi lls petits– 
que es reunia al local sociosani-
tari de Can Cuiàs per trobar-se 
i compartir opinions. D’aquestes 
trobades va néixer la necessitat 

de constituir 
una associació 
feminista en 
defensa dels 
drets de les 
dones. “Amb 
el suport 
de l’Ajunta-

ment, vam començar a fer xer-
rades sobre temes relacionats 
amb les dones i, animades per 
les treballadores municipals, 
vam decidir donar un pas en-
davant i crear l’entitat”, comen-
ta Pepi Anés, una de les fundado-
res del grup.
Les principals accions reivindi-

catives que promou el grup estan 
vinculades a les celebracions del 
Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora (8 de març) i el Dia con-
tra les Violències de Gènere (25 
de novembre). “Quan vam co-
mençar a commemorar aques-
tes efemèrides 
èrem molt poques 
però, de mica en 
mica, hem acon-
seguit que aquests 
dos dies no passin 
desapercebuts en 
el calendari al mu-
nicipi i que es parli de la llui-
ta feminista”, explica Carolina 
Izquierdo, una altra de les funda-

dores del grup i actual presiden-
ta, qui destaca com a principals 
fi tes aconseguides durant els 25 
anys de vida del grup la creació 
del Consell de les Dones i de 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona de 
l’Ajuntament. 

A més de la 
vessant rei-
vindicativa 
amb l’orga-
nització de 
xerrades i 
debats, el 
Grup de 

Dones de Can Cuiàs també ha 
promogut activitats d’expressió 
artística que s’han consolidat al 

barri com els cursets de manu-
alitats, pintura, ball i sevillanes, 
entre d’altres. L’entitat també va 
posar en marxa un taller de tea-
tre que ha estat l’embrió del grup 
Sayuc, consolidat en el panorama 
teatral del municipi amb obres de 
creació pròpia des de fa més de 
15 anys. 
“Quan gestionàvem tots els 
cursos, el Grup de Dones tenia 
més de 300 sòcies”, manifesta 
Izquierdo, qui lamenta que en 
l’actualitat l’associació només 
compti amb poc més d’una tren-
tena d’integrants. “Ens agrada-
ria que entrés gent jove amb 
noves inquietuds”, afi rma Anés.

Sílvia Alquézar | Can Cuiàs

Acte reivindicatiu a l’Auditori Municipal amb motiu del 8 de març del 1995, organitzat pel Grup de Dones de Cuiàs
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L’associació es va 
crear al 1992 arran les 
inquietuds d’un grup 
de dones del barri 

‘Hem lluitat perquè el 
8 de març i el 25N no 
passin desapercebuts 
al nostre municipi’ 
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GASTRONOMIA REIXAC
El carrer Guadiana acollirà  
el cap de setmana del 30 
de setembre i l’1 d’octubre 
la cinquena edició de la 
jornada gastronòmica

Els establiments participants són Alimentació Susana, el forn Olive-
ras i els bars i restaurants Pibe, Danubio, Manhattan, Montcata Vins, 
La Poma i El Casino. Dissabte i diumenge, de 12 a 15h, s’oferiran 
tapes i begudes a partir d’1 euro. Dissabte, de 20 a 23h, se celebra-
rà la Nit Gastronòmica que permetrà degustar plats més elaborats 
al preu màxim de 4 euros com arròs caldós amb llamàntol, secret 
ibèric amb salsa al gust, xurrasco i arròs negre, entre d’altres. Tam-
bé hi haurà tapes i barquetes variades. El bar Manhathan farà un 
còctel solidari per col·laborar amb la cursa Pink Run MiR de l’entitat 
Sin teta hay paraíso per a la investigació del càncer de mama | SA 

.....també és notícia..................................
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CURSA SOLIDÀRIA
La Pink Run MiR per recollir fons per a la investigació 
del càncer de mama arriba a les 800 inscripcions
La prova tindrà lloc el 22 d’octubre 
per un circuit urbà de 3 quilòme-
tres per Montcada Nova-Pla d’en 
Coll. Enguany, l’entitat Sin teta 
hay paraíso, que organitza la cur-
sa amb el suport de l’Ajuntament 
i la Joventut Atlètica Montcada, 
ha ampliat fi ns a mil el nombre de 
persones inscrites després de l’èxit de l’any passat, amb 600 partici-
pants i més de 8.500 euros recollits –a la foto. En el marc d’aquesta 
iniciativa solidària, l’associació organitza el 29 de setembre una festa a 
la discoteca Kactus (23h). L’entrada costa 10 euros i inclou una consu-
mició. Part de la recaptació es destinarà a l’associació local. Entre els 
assistents se sortejaran diversos regals. D’altra banda, el 15 d’octubre 
el CD Montcada jugarà amb una samarreta rosa en suport a l’entitat i 
lliurarà la recaptació de la rifa a la cursa solidària | SA 

Monogràfi cs de 
manualitats al Centre 
Cívic La Ribera

Els Amics dels Clàssics de Montcada participen 
a la major concentració mundial del Seat 600

El Centre Cívic La Ribera orga-
nitza diversos monogràfi cs de 
manualitats adreçats a persones 
adultes. El primer serà un taller 
de llaunes amb la tècnica del de-
coupage, que tindrà lloc el 5 i el 
6 d’octubre. Els dies 19 i 20 del 
mateix mes, hi haurà un curset 
d’iniciació al scrapbooking. D’al-
tra banda, el 16 i 17 de novem-
bre hi ha previst un altre taller so-
bre targetes de Nadal. Totes les 
sessions es faran de 18 a 19h a 
l’equipament. El preu de la ins-
cripció és de 5 euros. La reser-
va de places es pot fer trucant al 
935 753 080, presencialment al 
Centre Cívic o bé enviant un cor-
reu electrònic a l’adreça centre-
civiclaribera@montcada.org. | SA  
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Els Amics dels Clàssics de Montcada i Reixac (ACMiR) van partici-
par a la major concentració del Seat 600 que s’ha realitzat al món 
i que ha entrat al Rècord Guinness. Un total de 9 cotxes, propietat 
d’algunes dels socis de l’entitat montcadenca, va formar part dels 
787 Seat 600 que es van trobar al Circuit de Catalunya, a Montme-
ló, el 9 de setembre. L’empresa automobilística Seat va organitzar 
l’esdeveniment coincidint amb el 60è aniversari de l’emblemàtic 
cotxe, que va néixer al 1957. A la dècada dels 60, aquest vehicle 
va representar el símbol de la democratització de l’automòbil per a 
les famílies i del desenvolupament econòmic del país | LR

EDUCACIÓ
Nova edició del taller familiar ‘Anima’t, juga amb ells’
Fins al 9 d’octubre es pot reservar plaça al taller adreçat a famílies amb 
infants de P3, P4 i P5 que organitza la Regidoria d’Educació, Infància 
i Joventut. Les sessions, que es faran al gimnàs de l’escola Reixac, 
començaran l’11 d’octubre i fi nalitzaran el 25 d’abril del 2018. El preu 
és de 85 euros, amb un descompte del 15% per a les persones amb 
més d’un fi ll inscrit. Les inscripcions es poden fer presencialment a 
l’Ajuntament o bé a través del correu electrònic educacio@montcada.
org o el telèfon 935726474 | SA 
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Llaunes pintades amb la tècnica del decoupage
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Demasiado incivismo
Loables las campañas del Ayunta-
miento en contra del incivismo (El 
porc ets tu! y ahora No emprenyis!) 
muy dignas de elogio pero completa-
mente estériles e inefi caces. Algunos 
dueños de mascotas ya consideran 
normal que sus perros orinen y defe-
quen en fachadas y aceras, que jue-
guen y ensucien dentro de parques 
infantiles asi como dejar todo tipo de 
muebles incluidos espejos, apoyados 
en árboles, dentro de parques... Es-
tas campañas se las traen fl oja y todo 
esto amparado por la inefi ciencia y 
despreocupación de la guardia ur-
bana o policía de proximidad, (si es-
tuviera equivocado, podrían publicar 
cuantas denuncias e importes han 
ejecutado sobre estos temas).
Ante todo esto y el pasotismo incívico 
me planteo dos preguntas: ¿Cuál es 
el siguiente paso? ¿La sanción econó-
mica? Quizás éste sea el único idioma 
que entiendan.
Hace un tiempo escribí una carta so-
bre Montcada, en la cual expresaba 
lo sucia y dejada que está esta pobla-
ción y, después de este tiempo, me 
ratifi co en que sigue siendo uno de 
los pueblos más sucios de todo el Va-
llés (calle Mayor, ríos, entrada por la 
Font del Tort, etc). Y que conste que 
no es por el servicio de limpieza, que 
considero muy bueno, sinó por tanto 
incívico.

T.M.
Montcada

No tenim por
Els atemptats de les Rambles i Cam-
brils, comesos per una secta de fanà-
tics assassins que tergiversen les es-
criptures de l’Alcorà en interès propi, 
volen sembrar la por i el terror arreu 
del món. Per altra banda, milions de 
persones arriben a Europa fugint dels 
seus països d’origen, deixant les se-
ves minces pertinences per afrontar 
una incerta travessia que, per a molts 
d’ells, suposa la mort. No podem 
caure en el parany de l’odi i la isla-
mofòbia perquè aquest és l’objectiu 
d’aquests fanàtics assassins: divi-
dir-nos i crear recels i desconfi ança 
per trencar els ponts d’unió que s’han 

creat mitjançant el diàleg i el respecte 
mutu. Actualment convivim a Catalu-
nya prop de 300 nacionalitats d’arreu 
del món. Per això, el nostre país és un 
referent mundial de pau, tolerància i 
llibertat. 
Catalunya és un país de diversitat d’idi-
omes, races, llengües i religions i de 
multiculturalitat. I és aquest diàleg el 
que fa possible la convivència amb 
respecte mutu. Una vegada hem 
aconseguit aquesta convivència, ar-
riba la integració dels nouvinguts, 
complint amb els drets i els deures 
del país sense renunciar als seus 
orígens. Aconseguida la integració, 
arriba la cohesió d’una societat on 
tots els seus ciutadans se senten re-
presentats i valorats, sense cap altre 
condicionant que ser bones perso-
nes, amants de la pau i la llibertat, 
respectant els drets i els deures de 
la societat de la qual ara ells també 
formen part.

Antoni Trias
Montcada

Referèndum 1-O
Als senyors del PSC, PP i Ciudadanos 
els comunico que legalitat i democrà-
cia son dues coses diferents.
El Referèndum pot ser il·legal segons 
les lleis de l’Estat espanyol, però vo-
tar es l’essència de la democràcia. Ja 
veurem com expliquen a l’estranger 
que “los malos” són els que volen vo-
tar i els que ho prohibeixen són “los 
buenos”. Pot ser que algú es mori de 
tant riure.

Rafael Qués Solanes
Sant Fost de Campsentelles 

Alcaldesa de todos
Encuentro correcto que la alcaldesa, 
sra Laura Campos, se desplace a Bar-
celona al Colegio de Periodistas para 
dar su apoyo al grupo montcadense 
Itaca Band, al cual yo también me 
suscribo. Lo que no acepto ni aprue-
bo es que no lo haga con otras perso-
nas que también han sufrido acoso, 
tal es mi caso. Hace cuatro años, 
cuando ejercía como Juez de Paz del 
municipio, un particular quiso poner 
una querella en relación a mi gestión 
como presidente del CB Montcada 

entre el 1998 y el 2006. Ello motivó 
que en el mes de julio de ese mismo 
año, la CUP presentara una moción 
para que me cesaran en el cargo. 
En el momento de la votación hubo 
un empate, por lo que el voto de la 
alcaldesa fue determinante para que 
dicha moción se aprobara. 
Personalmente y por carta, informé a 
la alcaldesa de que dicha querella era 
falsa, ya que todavía estaba en la fase 
previa de su tramitación y que me 
otorgara la presunción de inocencia 
hasta que hubiera sentencia. Ade-
más, me negué a dimitir como Juez si 
no era por orden el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, ya que éste 
fue el organismo que me nombró. Mi 
mandato cumplía en junio del 2016 y, 
por negligencia del Ayuntamiento a la 

hora de nombrar a un sustituto, tuve 
que estar en el cargo hasta el pasado 
mes de enero.
Sra Campos, tiene en su poder, por-
que se la he hecho llegar, la sentencia 
absolutoria sobre la acusación que 
se hizo en mi contra. Es más, no ha 
habido ni juicio y espero que ahora 
repare una pequeña parte del daño 
moral que ocasionó con su decisión y 
que le sirva de experiencia para futu-
ras ocasiones, ya que en política, no 
todo vale.
Quisiera agradecer a los grupos del 
PSC, PDeCAT y ERC el apoyo que 
me prestaron el dia del Pleno en que 
se trató la moción pidiendo mi cese 
como Juez de Paz.

Pere Oliva Riera
Montcada Nova

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
1 d’octubre

Ja a l’anterior edició parlà-
vem en aquest editorial sobre 
la incertesa que envoltava la 
celebració del referèndum 
suspès pel TC. Ara que la 
data és a tocar, els dubtes, 
lluny d’esvair-se, han anat en 
augment. En les dues últimes 
setmanes hem viscut situaci-
ons totalment anòmales des 
de l’inici de la democràcia: 
la intervenció dels comptes 
de la Generalitat, la detenció 
d’alts càrrecs, la prohibició de 
penjar cartells, el decomís de 
propaganda política, els es-
corcolls a empreses, la citació 
d’alcaldes per part de la Fisca-
lia... Mesures totes elles criti-
cades no només per les forces 
del sí, sinó per d’altres que 
inicialment s’havien posicio-
nat a favor del dret a decidir 
però en contra del full de ruta 
del referèndum. Gent que, en 
defi nitiva, no pensava anar a 
votar i que ara està decidida a 
fer-ho. Per contra, també hi ha 
qui pensa que la manera de 
procedir del govern de l’Estat 
és la correcta i no considera 
que les mesures siguin des-
proporcionades. En qualsevol 
cas, creu que la culpa de tot 
és del govern de la Generali-
tat, per haver tensat la corda. 
Què passarà l’1-O és tota 
una incògnita. Malgrat tots 
els impediments, hi ha molta 
gent disposada a votar, con-
vençuda que fer-ho no és cap 
delicte sinó un acte democrà-
tic. Després d’una campanya 
atípica però intensa, el nostre 
desig és que, al marge del re-
sultat, tothom apliqui seny i la 
jornada es desenvolupi sense 
incidents.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 20 d’octubre

Sancions contra les conductes incíviques

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

Aquest es el camí que fem alguns veïns de Mas Rampinyo i alumnes 
de l’escola per anar al centre comercial El Punt. També són les vistes 
que tenen els clients del hotel que segur que s’emporten una gran 
imatge del nostre municipi. Em fa vergonya i fàstic caminar entre mi-
lers de caques de gos, llaunes i petits abocaments de brossa. Està 
clar que la campanya ‘El porc ets tu’ no ha donat cap fruit ja que les 
voreres també segueixen cagades. Estic pensant a baixar jo al carrer 
a defecar, a veure si algú em crida l’atenció. Per desgràcia, la solució 
només passa per sancionar, sinó les persones no reaccionem.

X.O.H. Mas Rampinyo

Opinió

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

En venda. Plaça d’aparcament a 
Mas Rampinyo, al c. Sant Tomàs,17. 
Mides: 2mx5.90m. Ideal per a un 
cotxe petit, més espai per a 2 motos. 
Preu: 8.500 euros. Tel.658 069 331.
En venta. Se vende piso de 90 m2 

en la av. de la Unitat con 4 habita-
ciones y un amplio balcón. Precio: 
180.000 euros. Tel: 935 647 778. 
Compositora. Busco cantante 
para interpretar mis composi-
ciones. Tel. 635 482 357. 
En venta. Piso, 80 m², calle 
Provenza, para entrar a vivir, com-
pletamente reformado. Tel. 931 
149 386 / 666 407 607 (Isabel).
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29 l divendres
Cinema. Projecció del documental 
‘Every day Rebellion. El arte del cam-
bio’, de Riahi Brothers. Hora: 17h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler (acte inclós al Dia 
Internacional de la Pau).

Hora del conte. ‘Contes posats de cap 
per avall’, a càrrec de Clara Gavaldà. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Inauguració. ‘Controles?’, mostra de la 
Diputació sobre prevenció de drogode-
pendències entre els joves. Hora: 19h. 
Lloc: Kursaal.

Presentació. De la nova temporada 
d’espectacles. Hora: 22h. Lloc: Teatre 
Municipal.

30 l dissabte
Festa. Dia Internacional de la Gent Gran 
i II Mostra d’Entitats. Hora: 10h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Jornada. 5a Jornada Gastronòmica. 
Hora: Matí i nit. Lloc: c. Guadiana (tam-
bé el dia 1, de 12 a 15h).

1 l diumenge
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 
Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

5 l dijous
Reunió. Ple Municipal. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

7 l dissabte
Sardanes. Aplec Sardanista amb les co-
bles Lluïsos de Taradell i la Jovenívola 
de Sabadell. Hora: 17h. Lloc: Casa de 
les Aigües.

Festa. 25è aniversari grup de Dones de 
Can Cuiàs. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic 
Can Cuiàs.

Concert. Chicuelo-Mezquida. Hora: 
22h. Lloc: Teatre Municipal.

8 l diumenge
Marxa. Pedalada contra el canvi climà-
tica. Hora: 11h. Lloc: Davant del pavelló 

Poblet. Organitza: AV Montcada Nova-
Pla d’en Coll.

Teatre familiar. ‘Aquarel·la’, de la Cia. 
Fes-t’ho com vulguis. Hora: 12h. Lloc. 
Kursaal. 

Visita. ‘A tota màquina!’ dins les Jorna-
des Europees de Patrimoni. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Montcada a escena. ‘La paz perpetua’ 
de Dèria Teatre. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda.

14 l dissabte
Festa. De la Gent Gran. Hora: 10.30h. 
Lloc: Pista esportiva de l’escola Elvira 
Cuyàs.

15 l diumenge
Medi natural. Jornada d’anellament 
cien tífi c i taller de caixes-niu. Hora: 10h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

19 l dijous
Inauguració. Fotomontcada 2017. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

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

29 30 1

6 7 83 4 52
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens V.NietoR.Miró

J.Vila

C.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

11 1312

C.Pardo C.Pardo

14 15

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

9 10
El Punt Recasens Recasens

7 D’OCTUBRE, 17H
ESCOLA REIXAC

Aplec sardanistaAgenda

setembre/octubre
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Amb les cobles Lluïsos de Taradell 
i Jovenívola de Sabadell

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
‘CONTROLES?’ 
Prevenció drogodependències
Fins al 24 d’octubre

EXPOSICIÓ
Fotografi es 
de Montcada 
Santi Romero

Fins al 14 d’octubre

TEATRE FAMILIAR
AQUAREL·LA
Cia. Fes-t’ho com vulguis
8 d’octubre, 12h

EXPOSICIÓ
D’ASLAND A LAFARGE, 
100 ANYS DE CIMENT
Fins al 15 d’octubre

MONTCADA A ESCENA
LA PAZ PERPETUA
Dèria Teatre
8 d’octubre, 18h

Rivas Duran J.VilaJ.Relat

18 2019 21 2216 17
C.Pardo M.Guix M.Guix
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PÀG. 19

PITU MANUBENS ESTRENA MUSICAL
Forma part dels cors de ball i cant de la 
superproducció ‘Billy Elliot’ a Madrid

Itaca Band presentarà una que-
rella per calúmnies i injúries con-
tra la persona que va difondre 
a través d’un blog i en diferents 
xarxes socials “la falsa acusació 
d’agressió masclista contra el 
seu cantant motivada per un 
rumor no demostrat”, en parau-
les de l’advocada del grup, Esther 
Meya, a la roda de premsa que es 
va fer el 22 de setembre al Col-
legi de Periodistes de Barcelona. 
L’acte també va comptar amb la 
presència de Susanna Villacampa, 
que va assistir en nom de Mireia 
Mata, directora general d’Igual-
tat de la Generalitat, i l’alcaldes-
sa de Montcada i Reixac, Laura 
Campos (ICV-EUiA). La banda 
trenca així el seu silenci des dels 
incidents registrats el 23 d’agost 
passat quan un grup de persones 
va boicotejar el concert que tenia 
previst fer a les festes de Sants. 

Comunicat. Els músics Maria As-
tallé i Kel Sangüesa van llegir un 
comunicat on el grup lamenta que 
no s’hagin pogut obrir ponts de 
diàleg amb cap dels col·lectius que 
van donar crèdit a les acusacions, 
“a cegues i sense comprovar-ne 
la veracitat, ja que no consta en-
lloc cap denúncia formal ni cap 
persona ha dit públicament que 
hagi patit una agressió per part 
d’un membre del grup”. L’escrit 
fa referència als incidents de 2014 

en una discoteca de Cerdanyola, 
quan el cantant va entrar al lava-
bo de noies  per fer una broma a 
unes amigues. “Sens dubte va 
ser un fet desafortunat pel qual 
ja hem demanat disculpes en 
diverses ocasions però, en cap 
cas, justifi ca l’estigmatització 
de què hem estat víctimes”. La 
banda ha mostrat el seu suport a 
la causa feminista, però ha lamen-
tat que el seu grup s’hagi conver-
tit injustament en un símbol de 
la lluita contra l’heteropatriarcat, 
“lluita lícita i necessària, en la 
que també estem implicats”.

Perjudicis. La campanya de boi-
cot ha suposat la cancel·lació de 
14 concerts i la baixa mèdica del 
cantant, a més del perjudici moral 
i personal dels artistes i del seu en-
torn. Per tot això, la banda inicia-
rà accions  legals contra el màxim 
responsable de la propagació de 
les falses acusacions.  “S’ha inten-
tat de totes les maneres no arri-
bar fi ns aquí, però no ens que-
da un altre remei per posar fi  a 
un linxament públic que no es 
pot tolerar”, va dit Meya, qui va 
explicar que el grup no demanda-
rà els col·lectius que van contribu-
ir a difondre els rumors, entenent 
que van actuar  motivats per una 
informació “perversa i mani-
pulada”. “Ara bé –va afegir–, a 
partir d’ara, tota persona o col-
lectiu que torni a atacar al grup 

serà denunciat per la via penal 
o civil”. Villacampa va assenyalar 
la importància que les víctimes de 
violència masclista segueixin els 
canals ofi cials per denunciar “ja 
que la justícia paral·lela que ha 
viscut Itaca Band és impròpia 
d’un estat de dret”, va dir la re-
presentant autonòmica. 
L’alcaldessa va mostrar la seva 
solidaritat amb la banda i va fer 
una crida perquè les adminis-
tracions “creïn protocols per 
evitar aquests casos de judicis 
paral·lels que comporten un 
gran patiment per a les perso-
nes afectades”.

Laura Grau | Montcada

Itaca Band inicia accions legals per posar 
fi  a la campanya de desprestigi a les xarxes
El grup es querellarà contra la persona responsable de difondre a les xarxes l’acusació d’agressor masclista contra el seu cantant

MÚSICA

D’esquerra a dreta, l’advocada Esther Meya, l’alcaldessa Laura Campos, els músics Maria Astallé i Kel Sangüesa i Susanna Villacampa

La banda tornarà als escenaris el 27 
d’octubre al Festival Cruïlla de Barcelona
Itaca Band té previst tornar als 
escenaris el 27 d’octubre dins el 
programa del Festival Cruïlla de 
Tardor a l’Hivernacle del Poble 
Espanyol. Ho va anunciar al fi -
nal de la roda de premsa, que va 
estar marcada per l’emoció dels 
components del grup, encara 
afectats pels esdeveniments re-
cents, però amb ganes de passar 
pàgina. “Confi em que el nostre 
cantant s’hagi recuperat i pu-
guem tornar a la normalitat”, va 
dir Kel Sangüesa. La banda ha 
penjat al seu Facebook el con-

tingut de la roda de premsa i una 
nota d’agraïment a totes les mos-
tres de suport rebudes i, especial-
ment, al Festival Cruïlla, remar-
cant que ni Itaca ni l’organització 
rebrà cap benefi ci econòmic del 
concert i que el preu de l’entra-
da es destinarà al cost de la in-
fraestructura. “Ara necessitem 
més que mai la vostra energia 
i el vostre suport en aquesta 
oportunitat per refer les nostres 
vides i seguir fent allò que ens 
fa feliços: música”, conclou el 
comunicat | LG
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El Premi Dalmau que atorga 
l’Ajuntament a persones que han 
fet aportacions a les arts escè-
niques a Montcada recaurà en 
aquesta edició en el montcadenc 
Joan Monclús pel seu paper en la 
recuperació i divulgació del ball 
de gitanes i altres danses tradicio-
nals. El premi es lliurarà durant 
la gala de presentació de la nova 
temporada d’espectacles que tin-
drà lloc el 29 de setembre al Tea-
tre Municipal (22h). La gala serà 
conduïda pels actors Adriana Se-
gurado i Malcolm McCarthy.

Trajectòria. Monclús, de 65 anys, 
va començar a ballar gitanes a fi -
nal dels seixanta a les colles que 
va impulsar l’antic ballador de 
Mas Rampinyo Antoni Gázquez. 
Al 1972, va assumir les funcions 
d’ajudant de Gázquez, però la 
seva prematura mort va deixar a 
les seves mans la direcció de les 
colles de grans i petits. Al 1985, 
va fundar l’Esbart Dansaire La 
Unió, “amb la voluntat d’es-

tudiar, difondre i conrear la 
dansa tradicional dels Països 
Catalans i aprofundir en el po-
pular ball de gitanes”, tal com 
constava als seus estatuts. En 
aquesta nova etapa, l’Esbart va 
arribar a tenir més d’un centenar 
de dansaires repartits en quatre 
seccions: l’escola, l’infantil, la ju-
venil i el cos de dansa. 
A més d’actuar arreu de Catalu-
nya, el grup també va participar a 
festivals internacionals de danses 
folclòriques a Bulgària, Alema-
nya, França i Grècia. “Van ser 
anys molt intensos on l’Esbart 
va ser un referent fonamental 
en la vida de molts nens i joves 
de Mas Rampinyo”, remarca 
Monclús, qui lamenta que no hi 
hagués un relleu per poder man-
tenir viva l’entitat, que va deixar 
de funcio nar a fi nal dels noranta. 
L’altre premi Dalmau es lliurarà 
al millor espectacle de la tempo-
rada passada per votació popular. 

Programa. La programació d’es-
pectacles s’inaugurarà amb un 

concert del guitarrista ‘Chicue lo’ 
i el pianista Marco Mezquida el 
7 d’octubre al Teatre Municipal. 
L’endemà, el dia 8, s’ha progra-
mat el primer espectacle familiar 
de la temporada ‘Aquarel·la’, de 
la companyia Fes-t’ho com vul-
guis’ al Kursaal. Encara queden 
abonaments al preu de 45 euros 
per assistir a quatre dels muntat-
ges programats, dos dels quals ja 
han exhaurit les entrades, ‘Muñe-
ca de porcelana’ i David Guapo.

Laura Grau | Redacció

Joan Monclús serà reconegut per 
recuperar i divulgar el ball de gitanes
El guardó es lliurarà durant la gala per presentar la nova temporada d’espectacles

PREMI DALMAU 2017

La mostra Montcada a Escena s’obre 
el 8 d’octubre amb ‘La paz perpetua’

Can Cuiàs va viure la seva Fes-
ta Major entre els dies 15 i 17 de 
setembre, amb força participació 
de públic. L’única incidència és 
que la pluja del primer dia va im-
pedir que se celebrés el correfoc 
que s’havia programat a les pistes 
esportives perquè, tot i estar co-
bertes, l’estat del paviment podia 
suposa risc de relliscades per als 
membres de la Colla de Diables 
d’Horta. La paella popular de 
dissabte al migdia va reunir més 

de 200 comensals i el festival ‘Tu 
sí que vales’ també va tenir for-
ça públic familiar, atret per les 
actuacions dels nens i nenes del 
barri. Una de les activitats més 
participatives va ser la matinal de 
diumenge amb infl ables, un cir-
cuit de quads i una festa de l’es-
cuma. El president interí de l’AV, 
José Antonio Aguayo, està satis-
fet amb la resposta de la gent als 
actes programats i, especialment, 
ha destacat l’absència d’incidents 
durant els dies de la festa.

CAN CUIÀS

La matinal d’escuma i infl ables s’omple de públic familiar
Laura Grau | Can Cuiàs
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Bon ambient i força gent 
a les festes del barri

Monclús amb la seva família als anys vuitanta
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La festa de l’escuma va ser un dels actes més participatius del programa festiu de Can Cuiàs

L’Afotmir posa 
en marxa el 
Fotomontcada
El programa de la nova edició 
del festival de fotografi a Foto-
montcada començarà el 30 de 
setembre amb l’activitat ‘Gran 
plató’, que es farà durant tot el 
matí a la plaça de l’Església amb 
l’objectiu que la gent pugui tenir 
un retrat d’estudi fet per fotò-
grafs de l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir) 
en una carpa amb la il·luminació 
adequada. Una selecció de les 
fotografi es s’exposarà posterior-
ment a la Casa de la Vila.
El programa continuarà el 3 
d’octubre amb una matinal foto-
gràfi ca a la Casa de les Aigües 
per fotografi ar les visites teatra-
litzades que el Museu organit-
za per donar a conèixer aquest 
equipament modernista ubicat 
al Parc de les Aigües. Els dies 6 i 
7 es faran activitats relacionades 
amb els acords d’agermanament 
amb les agrupacions fotogràfi -
ques de Perpinyà i Berga –amb 
la qual se signarà el document 
ofi cial el dia 7, a les 11.30h a 
la seva seu–, i el dia 19, tindrà 
lloc la inauguració de les tres 
exposicions que ompliran de 
fotografi es  aquesta tardor l’Au-
ditori Municipal, la Casa de la 
Vila i el Kursaal 

L’onzena edició de la mos-
tra teatral de grups locals 
també es presentarà durant 
la gala del dia 29 de setem-
bre. El programa l’obrirà 
Dèria Teatre el 8 d’octubre 
a l’Auditori (18h) amb l’obra 
‘La paz perpetua’, una fau-
la de Juan Mayorga on es 
presenten dues qüestions  
ben actuals. D’una banda, 
la ferotge competència que 
s’estableix entre els indivi-
dus per tal d’escalar en la 
societat. I de l’altra, el con-
fl icte moral sobre quins són 
els mètodes aconsellables per arribar al resultat buscat. Els protagonistes 
són tres gossos humanitzats que entren en competició per guanyar-se un 
lloc dins d’una organització terrorista. Dèria s’endinsa en “un text punyent i 
molt actual en una societat sacsejada pel terrorisme internacional i domi-
nada per la por”, segons el seu director Marc Capella, qui destaca el treball 
dels actors per posar-se en la pell d’un animal com el gos. “Un gran repte 
interpretatiu que no havíem fet mai i que permet una nova perspectiva 
per refl exionar sobre el comportament humà”, ha afegit. Les entrades ja es 
poden comprar al web mirteatres.cat al preu de 7 euros | LG
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Després de la seva participació al 
muntatge de Dagoll Dagom ‘Sca-
ramouche’, Pitu Manubens ulti-
ma els assajos de ‘Billy Elliot. El 
musical’, una superproducció de 
Som Produce, que s’estrenarà al 
Teatre Alcalà de Madrid el 5 d’oc-
tubre. “Ja hem fet tres prèvies 
de la funció i les tres vegades el 
públic s’ha posat dempeus per 
aplaudir”, ha dit l’actor montca-
denc, establert temporalment a la 
capital espanyola. L’espectacle, 

dirigit per David Serrano, comp-
ta una quarantena d’actors, entre 
els quals hi ha Carlos Hipólito i 
Natàlia Millán en papers prota-
gonistes. Manubens, de 29 anys, 
forma part del cor de cant i ball 
en la pell de tres personatges: un 
miner, un supervisor de la mina 
–l’únic moment en què té un dià-
leg amb un dels protagonistes– i 
el rei Carles d’Anglaterra. “Per a 
mi és un orgull i una sort poder 
participar en aquest projecte”, 
ha dit l’actor.

TEATRE MUSICAL

L’actor montcadenc forma part del cor de cant i ball

Laura Grau | Redacció
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L’actor de Can Sant Joan –al centre, amb ulleres–, amb la resta d’actors del musical ‘Billy Elliot’

Pitu Manubens, a punt 
d’estrenar ‘Billy Elliot’

Fins al 14 d’octubre es pot visitar  
la Casa de la Vila una mostra 
de fotografi es sobre Montcada i 
Reixac fetes entre els anys 80 i 
90 per Santi Romero. Les imat-
ges, una seixantena, formen part 
l’arxiu que el fotògraf montca-
denc ha cedit a Montcada Co-
municació. La gerent del depar-
tament municipal, Pilar Abián, 

va destacar durant la inauguració 
–feta el 21 de setembre– “el salt 
de qualitat que va fer la revista 
a nivell fotogràfi c gràcies a la 
feina de Santi”. Afectat per una 
malaltia degenerativa, va ser la 
seva dona, Cristina Albert, la que 
va parlar en nom de Romero, ex-
pressant “la seva satisfacció per 
haver treballat als inicis de La 
Veu i, molt especialment, en els 

darrers anys, i perquè les seves 
fotografi es formin part de l’ar-
xiu de Montcada Comunica-
ció”. L’alcaldessa Laura Campos 
(ICV-EUiA) va agrair Romero i 
la seva família la cessió del mate-
rial, destacant “el valor històric 
de les fotografi es que refl ectei-
xen l’evolució del municipi des 
dels inicis de la democràcia fi ns 
a fi nal dels noranta”.

Laura Grau | Montcada

Santi Romero, al centre, acompanyat de la seva dona i els seus fi lls, a més de l’alcaldessa Laura Campos i la periodista Pilar Abián

CASA DE LA VILA

Santi Romero exposa fotografi es 
sobre la Montcada dels 80 i els 90
El fotògraf, retirat per motius de salut, ha cedit a l’Ajuntament més de 5.000 imatges
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L’UD Santa María està sent, de 
moment, la sorpresa més agrada-
ble en l’inici de temporada per a 
l’esport montcadenc. Després de la 
disputa de quatre jornades, l’equip 
de Terra Nostra és manté invicte 
amb un balanç de tres victòries i un 
empat al grup 9è de Tercera Cata-
lana. En la seva segona temporada 
seguida a la categoria, l’UD Santa 
María ha apostat per iniciar un nou 
projecte amb Robert Villa a la ban-
queta en substitució d’Alfonso Tor-
res, l’entrenador que havia aconse-
guit l’ascens. Villa, exmembre del 
cos tècnic del FC Cerdanyola que 
havia treballat anteriorment a les 
categories inferiors de l’EF Mont-
cada i el CD Montcada, ha entrat 
amb molt bon peu al club de Terra 
Nostra. 
A les dues últimes jornades, els 
montcadencs han sumat dues vic-
tòries seguides contra el CF Palau-
tordera (4-2) i el CE Santa Eulàlia 
de Ronçana (0-2) que l’han per-
mès pujar fi ns a la segona posició 
amb 10 punts, empatat amb l’UE 
Montmeló i a dos punts del líder, 
el CF Vilanova del Vallès. “Estic 
gratament sorprès amb aquest 
inici de temporada perquè és un 
projecte nou amb molts canvis 
de jugadors i estic acostumat a 
que als meus equips els hi costi 
començar la competició”, ha dit 
Villa, qui es mostra molt safi sfet 
amb la plantilla que s’ha confec-

cionat perquè “tinc dos jugadors 
per posició i qualsevol pot ser ti-
tular, fet que ajuda a que hi hagi 
competitivitat i l’equip vagi mi-
llorant”.  
El bon inici de temporada ha ge-
nerat expectatives entre l’afi ció de 
l’UD Santa María, que comença a 
somiar amb la possibilitat de llui-
tar per l’ascens a Segona Calana 
després de la setena posició de la 
temporada passada. Tot i que pre-
fereix anar partit a partit, sense ob-
sessionar-se amb cap objectiu con-
cret, Villa entén que els seguidors 
puguin pensar amb fi tes més am-
bicioses: “Els jugadors i el cos tèc-
nic lluitem pels nostres somnis. 
L’afi ció ha d’estar al nostre costat 
i puc garantir que ens deixarem 
la pell perquè l’equip estigui el 
més amunt possible. A la recta 
fi nal de la temporada, sabrem si 
podem o no aspirar a lluitar per 
l’ascens”. 

Creixement. El retorn de Villa al 
futbol montcadenc s’emmarca en 
un projecte més ambiciós del club 
de Terra Nostra, que ha apostat  
per la creació d’un fi lial per donar 
sortida als jugadors que acaben 
l’etapa juvenil al FB Montcada. 
“La connexió amb el B és molt 
bona. Formem part del mateix 
club i ens serà útil poder dispo-
sar de més jugadors per a deter-
minats partits o entrenaments”, 
ha dit el tècnic del sènior A.

FUTBOL

Després de quatre jornades, l’equip de Robert Villa ocupa la segona posició, amb 10 punts, al grup 9è de Tercera Catalana 

L’UD Santa María es manté invicta i somia 
amb la possibilitat de lluitar per l’ascens 
Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA
El Broncesval CFS Montcada 
comença la lliga a Tercera Nacional 
amb una gran exhibició ofensiva

Els jugadors del primer equip de l’UD Santa María va celebrar als vestidors la tercera victòria que van aconseguir al camp del CE Santa Eulàlia de Ronçana
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El segon equip de l’UD Santa Ma-
ría va aconseguir el 23 de setem-
bre el seu primer triomf al grup 8è 
de Quarta Catalana. Una setmana 
després de debutar amb derrota al 
camp de l’UE Sabadellenca B (2-
1), l’equip de José Antonio Torres 
va superar el Can Mas de Ripollet 
(5-2) amb gols de Sergi Colete,  
Aaron González, Zacarías Ramí-
rez, Pau Salazar i Joel Justicia | RJ

Primer triomf del fi lial 
a Quarta Catalana
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El sènior A del CH La Salle 
no ha començat amb bon peu 
la seva participació al grup D 
de Primera Estatal. Pau Lleixà 
va  debutar el 16 de setembre 
a la banqueta del primer equip 
lassal·lià amb una derrota a la 
pista de l’H. Sant Esteve Ses-
rovires (25-22). Una setmana 
després, els montcadencs també 
van perdre el seu primer partit 
com a local contra l’H. Sant 
Quirze, un dels equips més 
forts de la categoria, amb un 
contundent 21 a 36. “No em 
de tenir pressa ni posar-nos 
nerviosos. La temporada és 
molt llarga. Està clar que a 

ningú no li agrada perdre, 
però hem d’anar poc a poc 
perquè aquest equip té molt 
recorregut”, ha dit Lleixà.

Sènior femení. L’equip que entrena 
Óscar Ramírez debuta el 8 d’octu-
bre al grup B de Primera Catalana 
a la pista del BM Pau Casals.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

L’equip de Pau Lleixà perd contra l’H. Sant Esteve Sesrovires i l’H. Sant Quirze

El sènior A del CH La Salle inicia 
la temporada amb dues derrotes 

PE
R

E 
D

E 
LA

M
O

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior Joan Navarro va jugar alguns minuts i va poder marcar un gol contra l’H. Sant Quirze

FUTBOL SALA

L’equip d’Álex Fernández va marcar set gols en una primera part perfecta

Espectacular debut del Broncesval 
contra el FS Premià de Mar (8-1)

El Broncesval Montcada va co-
mençar de forma espectacular 
la seva participació al grup 1r de 
Tercera Nacional. L’equip d’Álex 
Fernández va debutar el 24 de se-
tembre al pavelló Miquel Poblet, 
golejant el CFS  Cover Premià 
de Mar per 8 a 1. Ignacio Caño, 
Pau Seijas, Víctor Andrés (2), 
Mario Litrán, Marc Cárdenas, 
Javier Vázquez i Fernando Flores 
van ser els golejadors locals en el 
primer partit. A la propera jorna-
da, el Broncesval visitarà la pista 
del Futsal Lliçà d’Amunt | RJ 

El GrupoUno CTC de la Unió 
Bàsquet MiR encara no ha 
guanyat cap partit després de 
la disputa de dues jornades al 
grup 3r de Tercera. Una set-
mana després d’haver perdut 
en el debut a la pista de l’AE 
Minguella B (68-55), l’equip de 
Miguel Ángel Ganella també 
va caure al pavelló Miquel Po-
blet contra l’AE Maristes Ba-
dalona B (77-78) en un partit 
molt igualat que es va decidir 
als últims segons | RJ 

BÀSQUET UB MIR

Els blaus han perdut contra l’AE Minguella (68-55) i l’AE Maristes Badalona B (77-78)

El GrupoUno CTC no ha sumat encara 
cap punt després de jugar dos partits
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Aquesta temporada els més petits del planter estaran presents en els partits del sènior A de l’UB MiR

La imatge de celebració dels jugadors locals es va veure fi ns a vuit vegades contra el Premià de Mar
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Les ‘reds’ van debutar a casa amb un empat contra el Verdú 

FUTBOL

El FB Montcada perd dos 
punts a l’últim minut

El sènior femení del FB Montcada encara no ha pogut guanyar després de dues jornades 

El sènior femení del Futbol 
Base Montcada suma un punt 
després de la disputa de dues 
jornades al grup 2n de Prime-
ra Divisió. L’equip d’Antonio 
Moya, que va perdre el 17 de 
setembre en el debut al camp 
del CF Igualada B (3-1), va 
deixar escapar la victòria en 
el seu primer partit a l’estadi 
de Can Sant joan contra el 
CF Verdú-Vall del Corb (3-3). 
Després d’avançar-se amb un 3 
a 1 en el marcador amb gols 
de Carla Saraiba, Sandra de 
la Cruz i Ainara Talavera a la 

primera meitat, l’equip lleidatà 
va empatar amb un gol al mi-
nut 89. Tot i que encara no ha 
guanyat cap partit, Moya no 
es mostra preocupat i es dona 
un marge de cinc jornades 
perquè l’equip agafi  el ritme 
de competició i les noves in-
corporacions s’hi adaptin. “La 
temporada és molt llarga i la 
intenció és poder estar a dalt, 
sense posar-nos pressió. Amb 
treball i paciència, els resul-
tats arribaran perquè l’equip 
està demostrant tenir nivell i 
compromís”, ha dit Moya | RJ 
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Tots els punts que ha sumat els ha aconseguit al seu estadi

L’UE Sant Joan-Atlètic 
es fa forta al seu camp

L’UE Sant Joan-Atlètic està oferint un gran imatge, guanyant els dos partits que ha disputat

Després de la disputa de qua-
tre jornades, l’UE Sant Joan-
Atlètic està exhibint dues cares 
ben diferents quan juga a casa 
i en camp contrari. L’equip de 
Paco Hidalgo va guanyar el 17 
de setembre el seu segon partit 
seguit a l’estadi de Can Sant 
Joan contra el FC Sant Cugat 
(2-0) amb dos gols de Ramon 
Fernández i José Vicente Mo-

lina. Una setmana més tard, 
els montcadencs van perdre 
al camp de l’UE La Jonquera 
(3-1). Amb 2-0 al marcador, 
Fernández va fer l’únic gol de 
l’UE Sant Joan-Atlètic, que ha 
perdut els dos partits que ha 
disputat com a visitant. De 
moment, els montcadencs són 
vuitens amb sis punts al grup 
1r de Primera Catalana | RJ 
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.....Minut i resultat....................................

El CTT La Unió 
afronta una nova 
temporada amb la 
creació d’un tercer 
equip sènior 
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TENNIS DE TAULA El CTT La Unió ha recuperat el tercer equip sènior que no va poder 
formar l’any passat i comptarà amb tres conjunts per a la temporada 
que comença l’1 d’octubre. El sènior A, que va aconseguir l’ascens 
a Primera Provincial amb un ple de victòries a la lliga regular –a 
la foto–, s’ha reforçat amb Sergi Ureña i José Martín i es planteja 
l’objectiu de lluitar per l’ascens a Preferent. Els montcadencs juga-
ran al grup 1r i debutaran a casa contra el Forn Bertran Badalona. 
El segon equip, que militarà al grup 1r de Segona B Provincial, ha 
incorporat David Sanmartín i començarà la lliga, també com a local, 
contra el CN Sabadell. El conjunt C estarà format per jugadors sè-
niors d’iniciació i alumnes de l’escola infantil amb l’objectiu d’agafar 
experiència. Aquest equip jugarà al grup 1r de Tercera, debutant 
a casa contra el CTT Sallent. D’altra banda, Marta Zamorano s’ha 
incoporat al cos tècnic de l’entitat de Mas Rampinyo | RJ

FUTBOL SALA
Sergio González disputa els seus primers partits a 
Primera Divisió amb l’Aspil Vidal Ribera Navarra FS
El montcadenc va jugar el 16 de setembre el 
seu primer partit a Primera Divisió amb l’Aspil 
Vidal Ribera Navarra FS. González, de 20 anys, 
va debutar contra el seu exclub, el FC Barce-
lona, que va obtenir la victòria a Tudela amb 
un contundent 0 a 5. El montcadenc va deixar 
aquest estiu el Barça per signar un contracte 
de dues temporades amb el club navarrès, tot 
i que els blaugranes mantenen una opció de 
compra. González va ser el màxim golejador de 
Segona Divisió amb el segon equip blaugrana, 
amb qui es va proclamar campió de lliga | RJ R
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PATINATGE

El Roller Can Cuiàs va participar el 17 de setembre 
a la 9a edició de la P2P que es va disputar entre 
Pamplona i Puente de la Reina i que està consi-
derada com la marató de patinatge més dura del 
món. Els representants locals van ser Jorge de la 
Fuente (1h, 46’ 13”), Danny Molina (1h 48’ 27”), 
Alberto López (1h 48’ 42”), Úrsula Porcel (1h 55’ 
20”), Diego Mejías (2h 01’ 40”), Faust Núñez 
(2h 3’ 57”), Juan Diego Carrasco (2h 11’ 40”), 
Montserrat Gairín (2h 08’ 41”), Francesca Origa 
(2h 09’ 58”), Jeanne Lucero (2h 10’ 59”), Meritxell 
Nin (2h 17’ 03”) i Jordi Lagares (1h 31’ 07”) | RJ 

Representació del Roller Can Cuiàs 
a la marató P2P de Navarra

ESCACS
Jaume Izquierdo rep la insígnia d’argent de la 
Federació Catalana per la seva contribució a l’Open
L’expresident de la Unió Escacs 
Montcada va rebre en el trans-
curs de la festa anual que la 
Federació Catalana va organitzar 
el 24 de setembre a Salou la in-
sígnia d’argent pels seus 25 anys 
de col·laboració amb l’Open In-
ternacional Ciutat de Montcada. 
Izquierdo treballa pel foment 
dels escacs a Montcada des de 
fa més de quatre dècades | RJ     

FUTBOL
El CD Montcada recompensa el compromís i 
la fi delitat de vuit dels seus socis més antics
Aprofi tant l’última jornada disputada contra l’At. Sant Pol, el CD Montcada 
va voler homenatjar alguns dels seus socis més antics amb motiu del 95è 
aniversari del club, que se celebrarà al proper mes d’abril. Els afi cionats 
reconeguts van ser Pedro García, Gaietà Sarrà, Raúl González, Manuel 
Romero, Juan Antonio Castillo –tots a la foto amb el president del club, 
Modesto Sanchís–, Francisco Salazar, Juan Rodríguez i Francisco Ros. A 
nivell esportiu, el partit contra el Sant Pol va fi nalitzar amb un empat sense 
gols i, després de quatre jornades, els verds són setens amb 7 punts al 
grup 2n de Segona Catalana | RJ
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Arrenca la lliga a Segona i 
Tercera Catalana
El sènior del FB Montcada can-
via aquesta temporada de grup 
i disputarà la lliga al grup 2n de 
Segona Divisió Catalana. L’equip 
de José Luis Carrasco, que va 
acabar setè al grup 1r, debuta el 
7 d’octubre a la pista del CF Pola-
ris Sant Martí B. El dia 14 dispu-
tarà el seu primer partit a la pista 
municipal coberta contra l’AEE 
Institut Icària-CET 10. A Tercera 
Divisió Catalana, hi haurà derbi 
entre l’AE Can Cuiàs i el Maderas 
San Andrés CFS Montcada B al 
grup 4t. L’equip blau, que la tem-
porada passada jugava a 2a, de-
butarà el 7 d’octubre a la pista del 
CE Vacarisses B. Un dia després, 
l’AE Can Cuiàs disputarà el seu 
primer partit a casa contra el CFS 
Matadepera B. El primer derbi es 
jugarà el 4 de novembre | RJ

FUTBOL SALA

CICLISME
La Pedalada Popular contra el canvi climàtic 
celebrarà el 8 d’octubre la seva 37a edició  

BALL ESPORTIU
El club Endansa brilla a dues competicions 
a Guadalajara abans de la disputa del Mundial
El club Endansa va oferir un gran rendiment a les dues proves puntuables 
per al rànquing nacional que es van disputar el 23 i 24 de setembre a 
Guadalajara. Les parelles Eva Nieto-Carles Cirera, de la categoria sènior 
1; Lourdes Domínguez-Xavier Otamendi, de la sènior 2, i Aina Otamendi-
Aleix Cirera, de la juvenil 1, van ser primeres a ambdues competicions. 
Nieto i Cirera competiran al Mundial de la seva categoria que se celebrarà 
el 15 d’octubre a Miami (EEUU) mentre que Domínguez i Otamendi dis-
putaran al Mundial sènior 2 que es farà al novembre a Bilbao. També al 
novembre, Otamendi i Cirera intentaran pujar a Primera Territorial a la 
Copa Promoció que se celebrarà a Guadalajara i on coincidiran amb la 
parella formada per Paula Becerra i Arnau Recio. D’altra banda, l’equip 
absolut de ball coreogràfi c del club va ser seleccionat per la Federació 
Espanyola de Ball Esportiu per fer una exhibició a l’acte inaugural de la 
Setmana Europea de l’Esport que es va fer el 23 de setembre a Madrid | RJ
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L’Associació de Veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll organitza el 8 
d’octubre la 37a edició de la Pedalada Popular que es farà a partir 
de les 11h amb sortida des del pavelló Miquel Poblet. Les inscrip-
cions es podran fer una hora abans de l’inici d’aquesta activitat 
que es fa amb la col·laboració de l’Ajuntament i amb l’objectiu de 
lluitar contra el canvi climàtic | RJ 
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La caminada del CEAV 
s’ajorna i es farà el dia 29
A causa de la incertesa provo-
cada durant els dies previs a la 
celebració del referèndum de l’1 
d’octubre, el CEAV va decidir ajor-
nar la 8a Caminada Popular Vila de 
Montcada, que fi nalment es farà 
a Gallecs el dia 29. Les persones 
que ja s’haguessin apuntat podran 
optar per la devolució de l’import 
íntegre del preu d’inscripció. D’altra 
banda, el cicle Montcada Camina 
2017 proposa una nova sortida que 
es farà el 8 d’octubre a la Serralada 
de Marina | RJ

SENDERISME
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.....Viu l’Esport................

Els cadets masculí i femení del 
CH La Salle comencen la seva 
participació a Lliga Catalana 
el cap de setmana del 30 de se-
tembre i l’1 d’octubre. Ambdós 
equips van aconseguir la seva 
classifi cació a la fase prèvia que 
es va disputar entre el 15 i el 17 
de setembre. El femení que en-
trena Àlex Expósito va fi nalitzar 
a la primera posició al grup C 
amb tres victòries contra el CH 
Martorell (55-10), el CH Vila-
nova del Camí (53-11) i l’OAR 
Gràcia de Sabadell (32-40). El 
cadet masculí de Josep Maresma 
va entrar com un dels cinc mil-
lors segons classifi cats amb dos 

triomfs –contra Sant Martí Vora-
mar (27-20) i H. Esplugues Blau 
(23-36)– i una derrota –contra La 
Salle Bonanova (30-33). L’infantil 
femení d’Alejandro Gómez no va 

poder entrar després de caure als 
tres partits que va disputar con-
tra l’A. Lleidatana (19-22), el CE 
Molins de Rei-2015 (16-18) i l’H. 
Palautordera (39-4) | RJ 

HANDBOL

Els cadets masculí i femení del 
CH La Salle jugaran a Lliga Catalana
Van obtenir la classifi cació a la fase prèvia mentre que l’infantil femení es va quedar fora

Rafa Jiménez | Redacció

El tècnic Àlex Expósito es dirigeix a les seves jugadores cadets durant un temps mort

El montcadenc està jugant al cadet B del FC Barcelona

FUTBOL

Fuentes entrena amb la 
selecció espanyola sots-15

Juan David Fuentes, exfutbo-
lista de l’EF Montcada que ara 
forma part del cadet B del FC 
Barcelona, és un dels cinc ju-
gadors del club blaugrana que 
van ser convocats per partici-
par en uns entrenaments que 
la selecció espanyola sots-15 va 
fer a Madrid entre el 25 i el 27 
de setembre. Fuentes, d’origen 

colombià, viu a Montcada i 
Reixac des de que tenia cinc 
anys i la temporada passada 
va jugar a la Fundació Marcet, 
equip amb el que va marcar 
103 gols a la categoria Infantil 
Preferent. Un any abans, tam-
bé havia aconseguit més d’un 
centenar de gols amb l’infantil 
A de l’EF Montcada | RJ

Juan David Fuentes, el segon per l’esquerra, amb els seus companys del FC Barcelona

Els representants locals que van 
obtenir la medalla d’or en ku-
mite (combat) van ser el juvenil 
Carlos González i la cadet Paula
Franco, a partir de 54 kg. L’in-
fantil Pau Ruiz i la juvenil Lucía 
Franco, a partir de 50 kg, van 
guanyar la d’argent mentre que 
el cadet Ismael Estaire, a partir 
de 70 kg, i les juvenils Anna Cin-
ca i Iris Massana, fi ns a 50 kg, es 
van penjar el bronze | RJ 

KARATE

El Shi-Kan guanya set medalles a 
la primera edició de I’Open Pirineus 
El torneig es va disputar el cap de setmana del 16 i 17 de setembre a La Seu d’Urgell

Representació del Shi-Kan que va competir a l’Open Internacional dels Pirineus, a La Seu d’Urgell

BÀSQUET

El júnior A de l’UB MiR inicia la lliga 
al nivell A amb un triomf i una derrota
Va vèncer a la pista de l’AE Minguella B, però va caure a casa contra el CB Granollers

El júnior A de l’UB MiR va 
debutar el 17 de setembre de 
forma positiva al grup 4t del 
nivell A, aconseguint la victòria 
a la pista de l’AE Minguella B 
de Badalona per un ajustat 46 a 
48. Una setmana més tard, els 
montcadencs no van tenir tan-
ta sort en el seu primer partit 
al pavelló Miquel Poblet i van 
encaixar una contundent der-
rota contra el CB Granollers 
(51-71) | RJ El júnior A de l’UB MiR només va anar per davant contra el CB Granollers durant el primer quart
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El juvenil A jugarà al grup 31è de 2a Divisió i debuta el dia 7

El Futbol Base Montcada 
es presentarà el 12-0

El FB Montcada presentarà la 
seva trentena d’equips durant un 
acte que es farà el 12 d’octubre 
a l’estadi de la Ferreria, a partir 
de les 11h. A nivell esportiu, tots 
els seus conjunts començaran la 
competició durant el mes d’octu-

bre. El juvenil A jugarà al grup 
31è de Segona Divisió i debutarà 
el 8 d’octubre a Sabadell al camp 
de l’EF Planadeu. Els montca-
dencs jugaran el seu primer par-
tit a casa el dia 14 d’octubre l’UD 
Tibidabo-Torre Romeu | RJ  



Joan Casajuana
Bon gust. El montcadenc Joan Casajuana, amb només 27 anys, és el sommelier del restaurant 
de Martí Berasategui a la localitat guipuscoana de Lasarte, un dels establiments més prestigiosos 
del món amb tres estrelles Michelin. La seva feina consisteix a aconsellar i orientar els clients sobre 
el vi que més s’adiu amb el que menjaran i servir-los el que han escollit. Entre les seves tasques 
també s’inclou la de dirigir el celler del restaurant, una responsabilitat que comparteix amb la 
seva parella, la sommelier Valentina Litman. Aquest veí de Mas Rampinyo, que va estudiar el grau 
superior de restauració a Barcelona, reconeix que és un somni treballar amb el reconegut cuiner 
Martí Berasategui.

‘El vi ens ha de captivar 
i fer gaudir els sentits’

Com va començar a treballar al 
restaurant de Martí Berasategui?
Un professor em va proposar fer les 
pràctiques en aquest establiment. 
Quan vaig arribar, necessitaven un 
ajudant del sommelier Antonio Ca-
sares, al qual estic molt agraït per-
què m’ho ha ensenyat tot del món 
del vi i també m’ha ajudat molt a 
formar-me com a persona. Al 2015 
em van proposar ser el sommelier 
del restaurant de Martí Berasategui 
que té a Tenerife i ho vaig accep-
tar, però només vaig ser-hi uns sis 
mesos.  Antonio va marxar i em van 
oferir ser el seu substitut. La veritat 
és que no m’ho vaig pensar dues 
vegades.
Què s’ha de tenir en compte d’un vi?
L’aroma que ens transmet, a través 
del qual ja podem saber de quina 
regió és i amb quin raïm s’ha fet. 
També hem de tenir en compte el 
seu aspecte visual com el color i 

que no tingui cap imperfecció. I, 
per últim, quan el tastem, ens ha de 
captivar i fer gaudir els sentits.
Com ha de ser un bon vi?
Ha de transmetre d’on prové i com 
són l’enòleg i el viticultor que l’han 
produït. Es nota quan un vi està fet 
per una bona persona. En boca, la 
màxima expressió és que tots els seus 
components estiguin equilibrats.
Quin és el seu vi preferit?
No en tinc. M’agraden tots els tipus. 
Hi ha vins espumosos, blancs, ne-
gres, rosats i generosos. 
A Catalunya hi ha bons vins?
Sí, però queda molt per fer. Crec 
que s’hauria d’obrir a nous mer-
cats. Al nostre celler venen d’arreu 
del món a presentar-se, però de 
Catalunya, només n’han vingut cinc 
des que sóc aquí.
Quants vins tenen al celler del res-
taurant?
Treballem entre 1.500 i 2.000 re-

ferències de vi i 350 de xampany.
Teníu cava català?
El 70% de la nostra clientela és 
estrangera i demana xampany. El 
cava català està treballant per ela-
borar-ne de més qualitat, però pre-
domina sobretot la línia comercial 
adreçada al gran públic.

Quina és l’ampolla de vi més cara 
que té al seu celler?
Un vi negre de Borgonya, del celler 
Romanée Conti. L’ampolla costa 
25.000 euros.
Què té d’especial aquest vi per te-
nir aquest preu?

El raïm prové d’una parcel·la de 
vinyes amb un microclima i uns 
requisits especials que la fan d’alta 
qualitat. Es fa molt poca producció 
i molt elaborada i d’aquí ve el seu 
preu.
Qui demana aquestes ampolles?
Sobretot la clientela francesa, japo-
nesa i russa.
És certa la màxima que els vins 
milloren amb el temps?
No tots, només els de gran qualitat 
i també depén del tipus de criança.
Quina és l’excentricitat més gran 
que li han demanat mai?
Una vegada ens van demanar una 
ampolla del 2002 de Vega Sicilia, un 
celler de Castella-Lleó que està con-
siderat un dels millors d’Espanya. 
Es van barrejar el vi amb fanta de 
taronja. El client es beu el vi com 
vol, està clar, però que ho faci així 
és una llàstima, un crim.
Què és el que més li agrada de la 

seva feina?
Veure com el client gaudeix de 
l’experiència gastronòmica que 
suposa menjar els plats preparats 
al restaurant i beure els vins que 
li hem aconsellat. La majoria de 
la nostra clientela viatja expressa-
ment fi ns a Lasarte per menjar al 
restaurant de Martí Berasategui. El 
nostre objectiu és fer que el client 
s’emocini i torni. La feina és dura 
perquè treballem moltes hores i els 
dies festius, però és molt gratifi cant.
Alguna vegada s’havia imaginat 
que treballaria al restaurant de 
Martí Berasategui?
No! Tinc la sort que a casa sempre 
m’han donat suport per estudiar i 
fer el que m’agrada i, com a molt, 
aspirava a muntar un restaurant al 
meu poble. Mai vaig pensar que 
treballaria en un dels millors res-
taurants del món. És com viure en 
un núvol.

‘Els bons vins 
transmeten el seu lloc 
d’origen i com són 
l’enòleg i el viticultor 
que l’han produït’ 

sommelier

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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