


Sembla que va ser ahir quan
l’Ajuntament ens va proposar 
al que aleshores formàvem la 
redacció de Montcada Ràdio 
que ens féssim càrrec també 
del butlletí municipal, un mitjà 
sense periodicitat fixa i que no-
més recollia la gestió del govern 
municipal. Alguns tot just ens 
acabàvem de llicenciar i d’altres 
encara estaven a la Universi-
tat estudiant periodisme. No 
teníem experiència en premsa 
escrita però erem joves i ens 
va il·lusionar tirar endavant un 
projecte com aquest. 
Ara, 20 anys després, bona part 
d’aquella redacció encara conti-
nua i tant els més veterans, com 
les noves incorporacions i els 
companys que ja no hi són com-
partim l’orgull d’haver format 
part de Montcada Comunicació 
i  d’haver contribuït a crear i a 
fer crèixer un mitjà que, a més 
d’informar, ha servit per cohesio-
nar la ciutat.
Fent la recerca de les portades 
que mostren l’evolució de ‘La 
Veu’ me n’adono de com l’avenç 
tecnològic ens ha ajudat a fer 
un mitjà cada cop més atractiu 
i a millorar els processos pro-
ductius. I, si bé hem apostat per 
modernitzar la nostra imatge, no 
per això hem desatès els contin-
guts que són la veritable essèn-
cia del mitjà i el que l’han fet 
esdevenir el referent informatiu 
a la localitat i també un model 

a seguir reconegut per la UAB i 
premiat en dues ocasions per la 
Diputació com a millor butlletí 
municipal de Catalunya.
Un altre dels principals valors 
afegits de  la publicació és que, 
número rere número elabora les 
cròniques de la història del nos-
tre municipi. Les futures genera-
cions podran saber d’aquí a uns 
anys com era aquesta ciutat i la 
seva gent gràcies a les hemerote-
ques i al treball que els redactors 
fem dia a dia. Perquè, malgrat 

estar plenament immersos en 
l’era de les noves tecnologies 
i tot i que la xarxa dóna accés 
a un gran volum d’informació i 
d’opinions, la figura del perio-
dista continua sent necessària 
com a garant de la veracitat i la 
pluralitat. Però, 
sens dubte, el 
que dóna sentit 
a la nostra feina 
és el servei a 
la ciutadania, 
aquesta és la 
nostra autènti-
ca vocació. Per 
això volem com-
partir l’èxit que 
té ‘La Veu’ amb 
els nostres lec-
tors, els autèn-
tics protagonis-

tes d’aquesta efemèride, i agrair 
al Consell d’Administració la seva 
tasca altruïsta i el seu suport, així 
com a l’Ajuntament l’aposta per 
mantenir uns mitjans de comuni-
cació públics de qualitat. 
I vull acabar felicitant el 
jove il·lustrador montcadenc 
Pau Marinel·lo per la seva 
col·laboració amb el disseny 
d’una portada commemorativa  
atrevida i fresca que posa de 
relleu tot el seu potencial artís-
tic i que, sens dubte, no deixarà 
indiferents els nostres lectors, 
que és el que perseguim. Mol-
tes gràcies a tots per la vostra 
fidelitat.

Volem seguir fent història 

El butlletí municipal ‘La Veu’, creat per l’Ajuntament a principi de la dècada dels 80, va iniciar al 1992 
la seva etapa com a periòdic quinzenal i, d’aleshores ençà, ha editat un total de 406 números

“la TECNOlOGIa 
Ha CONTRIBUÏT 
a FER UN MITJÀ 
aTRaCTIU I a 
MIllORaR ElS 
PROCESSOS 
PRODUCTIUS”

“‘la vEU’ ÉS 
El REFERENT 
INFORMaTIU 
a la lOCalITaT”

“l’aUTèNTICa 
vOCaCIó DEl 
MITJÀ SEMPRE Ha 
ESTaT El SERvEI a 
la CIUTaDaNIa”

>>  VINT ANYS DEDICATS A LA COMUNICACIÓ LOCAL
20 anys

Pilar abián
directora



Millores a la via pública
En marxa el nou pla 
d’asfaltat de carrers pàg. 6

publicitat

> SOCIETaT:  L’Ajuntament assumirà la retallada d’Ensenyament a les escoles bressol PÀG. 11

> Esports: La Nit de l’Esport torna el 6 de juliol a Montcada Aqua com a cloenda de la temporada PÀG. 26

tots els grups polítics reclamen 
recuperar les urgències nocturnes
Moció | Aprovat per consens l’acord 
que es traslladarà a la Generalitat

núm. 406
1a quinzena | juliol 2012
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reconeixement | El ple destaca la 
lluita del moviment veïnal PÀG. 3

>  DEMaNDa MUNICIPal

Montcada redueix a 
346 euros el deute 
financer per habitant
L’informe elaborat pel Ministeri d’Economia i Hisenda 
corresponent al 2011 situa el municipi com un dels 
menys endeutats de tot catalunya PÀG. 4

> FINaNCES lOCalS

XXè open d’escacs 
El rus Vladimir Burmakin 
s’adjudica el torneig pàg 26

Les activitats, que es fan a diferents escoles públiques, a la zona esportiva 
centre i al pavelló, s’allargaran fins al proper 20 de juliol PÀG. 12

els casals d’estiu i de l’iMe 
apleguen més de 600 infants
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acord UNàNiM
Tots els grups aproven la moció 
presentada per ICV-EUiA i C’s 
basada en un text de la Favmir

Tots els grups coincideixen a valorar la tasca de la Favmir liderant les mobilitzacions ciutadanes per reobrir les urgències nocturnes

el ple reclama a la generalitat cobrir les 
baixes dels metges que treballen al municipi

sANitAt

Tots els grups municipals van 
aprovar en el Ple de juny una 
moció presentada per ICV-EUiA 
i C’s instant al departament de 
Salut, al conseller de Sanitat i al 
govern de la Generalitat a restau-
rar el servei d’urgències al muni-
cipi i reclamant que es cobreixin 
les baixes dels metges adscrits de 
la localitat així com la dotació de 
pediatres i de ginecòlegs. El text, 
que va presentar inicialment la 
Favmir, va ser adaptat per obte-
nir el suport de tots els grups que 
van agrair la lluita del col·lectiu 
veïnal i la seva predisposició a 
consensuar la moció.

Valoracions polítiques. Alba de 
Lamo (ICV-EUiA), va defensar 
el contingut del document argu-
mentant que les polítiques adop-
tades per la Generalitat tenen 
com a objectiu “privatitzar els 
serveis” tot afegint que les reta-
llades “estan contribuïnt a re
baixar la qualitat de la sanitat 
pública”. La representant de la 
coalició ecosocialista va reclamar 
per al setembre una trobada de 
tots els grups amb el responsable 
dels CAP i amb la Favmir per 
abordar l’atenció que es dóna al 
municipi i estudiar solucions a les 
mancances existents. 

Carmen Romero (C’s) va qua-
lificar d’inadmissible el fet que 
Montcada continuï sense ur-
gències nocturnes i va criticar la 
retallada de la plantilla de facul-

tatius. “Ara més que mai hem 
d’actuar units per aconseguir 
recuperar aquest servei”, va dir 
tot agraïnt la lluita de la Favmir. 
La portaveu d’ERC, Marta Agui-
lar, va lamentar el “desmantella
ment de la sanitat pública per 
part del govern de CiU” i va 
demanar a la Regidoria de Salut 
Pública que vetlli perquè els CAP 
locals comptin amb el nombre de 
metges que els pertoca. En nom 
del PPC, Eva García va recor-
dar que el seu grup parlamenta-
ri “ja va reclamar a l’anterior 
govern autonòmic restablir el 
servei de Ginecologia que es va 
deixar de prestar fa uns anys”. 
Tot i no compartir algunes de les 
expressions del text de la moció, 
els populars van votar-hi a favor.
També va discrepar en un dels 
punts de l’escrit Joan Maresma 
(CiU) qui va dir no estar d’acord 
amb la frase “les mesures preses 
per el departament de Salut 
atempten directament contra 
els drets sanitaris elementals 
de la nostra població”. En opi-
nió del representant de la coalició 
nacionalista “Catalunya conti
nua tenint una sanitat de pri
mer nivell reconeguda arreu”. 
Malgrat fer constar aquesta dis-
crepància, CiU va votar a favor 
de la resta de la moció.
El debat el va tancar M. Carme 
Porro (PSC), qui va reconèixer la 
tasca de la Favmir però també va 
recordar totes les negociacions 
que ha dut a terme l’Ajuntament 
i les mesures que ha adoptat per 
pal·liar les retallades sanitàries. 
Així mateix, l’edil va alertar so-
bre el que pot passar si la situació 
no es redreça. “Fins ara hem 
estat un referent, però anem 
camí de perdre aquest grau 
d’excel·lència”, va concloure.

Pilar abián | Montcada

L’Ajuntament demana 
recuperar el servei de 
Ginecologia i ampliar el 
nombre de pediatres

La Favmir reprendrà al setembre les 
accions per reclamar les urgències
Durant l’últim any, el col·lectiu ha fet protestes setmanals exigint la recuperació del servei nocturn

La Favmir ha decidit suspendre les 
concentracions setmanals fins al 
setembre, però mantenir els tanca-
ments nocturns a l’ambulatori. Per 
al president del col·lectiu, Antonio 
Cera, l’aprovació de la moció so-
bre les urgències per part del Ple és 
una notícia esperançadora. “Supo
sa –ha dit– un reconeixement de 
la nostra lluita i alhora un nou 
camí per restablir el servei”. 
Cera va fer aquesta valoració en 
l’última concentració abans de les 
vacances, el 28 de juny en una 
assemblea a la plaça Lluís Com-
panys, que va comptar amb la 
presència d’un representant de la 
Plataforma en defensa de la sanitat 
pública Dempeus, Sergi Raventós, 

impulsora de la Iniciativa Penal 
Popular (IPP), que pretén portar 
els responsables polítics de les re-
tallades als tribunals, al·legant que 
suposen una vulneració dels drets 
humans. 
L’altre convidat a l’assemblea va 
ser Abel Navarro, de l’AV Montor-
nès Nord, municipi que ha recupe-
rat el servei d’urgències continuat 
després de compartir-lo durant 
uns mesos amb Montmeló, que 
se n’ha quedat sense. En opinió 
del representant veïnal, la clau per 
aconseguir-ho ha estat “la unitat 
entre els veïns i l’Ajuntament i la 
mobilització constant al carrer”. 

Euro per recepta. La mesura que 
ha impulsat la Generalitat s’aplica 

als fàrmacs que costen més d’ 1,67 
euros. El màxim que abonarà un 
ciutadà per la nova taxa a l’any 
serà 61 euros. Queden exemptes 
de fer el pagament les persones que 
cobren una pensió no contributiva 
i els receptors de prestacions com 
la PIRMI, la LISMI o la FAS. 
Qui no vulgui pagar es podrà en-
dur el fàrmac però primer haurà 
d’omplir dos formularis i aportar 
una fotocòpia del DNI, documen-
tació que es trametrà al Departa-
ment de Salut. L’administració re-
clamarà l’import i, qui no l’aboni 
en el termini fixat, l’haurà de pa-
gar amb recàrrec. Membres del 
grup de iaioflautes de Montcada 
s’ha negat a pagar-lo com a mesu-
ra de protesta.

laura Grau | Montcada

moBiLitzAcioNs

l’última acció de protesta de la Federació d’associacions de Veïns es va fer el 28 de juny davant la Casa de la Vila on s’estava fent el Ple
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El govern municipal (PSC-CiU) 
ha rebut amb satisfacció l’informe 
del Ministeri d’Economia i Hisen-
da sobre el nivell d’endeutament 
dels ajuntaments d’arreu de l’Estat 
al 2011, que situa Montcada i Rei-
xac com un dels municipis de més 
de 30.000 habitants menys endeu-
tats de Catalunya. En la llista de la 
quarantena d’ajuntaments que per-
tanyen a aquest grup, la corpora-
ció local ocupa la quarta plaça per 
darrera de Cornellà, Sant Adrià i 
Ripollet. L’estudi analitza el deute 
financer, és a dir, el que deuen els 
municipis als bancs a llarg termini 
i que, en el cas montcadenc, ascen-
deix a 11.861.000 euros (346,49 
euros per habitant). 

Valoracions polítiques. Per a l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), i 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), aquestes 
dades constaten que les mesures 
d’austeritat aplicades pel govern 
local des del 2008 estan donant 
els seus fruits. “Per a nosaltres, el 
resultat d’aquest estudi no ha es
tat cap sorpresa perquè fa temps 
que treballem per reduir el deu

te”, ha dit l’alcaldessa, tot afegint 
que, malgrat les retallades en àm-
bits com el de l’atenció a les perso-
nes o l’educació, l’Ajuntament està 
fent l’esforç d’assumir més despesa 
i no traslladar la pressió fiscal a la 
ciutadania i posa com a exemple 
l’aportació que farà el consistori 
per garantir el manteniment de les 
quotes a la xarxa d’escoles bressol 
municipal el curs vinent.
El fet que el deute financer sigui 
baix permetrà, segons Maresma, 
obtenir crèdits amb més facilitat 
per mantenir la capacitat inver-
sora al municipi. “Segons la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària 
–ha  dit– ens podem endeutar 
fins al 75% dels nostres recur
sos ordinaris, xifra que encara 
està lluny del nivell actual, que 
és del 54%”. No obstant això, el 
govern no farà més inversions de 

les que ja estaven fixades a l’inici 
d’aquest exercici perquè, segons 
ha assenyalat, el seu objectiu és 
tancar l’any amb dèficit 0. “De 
moment, no estem patim com 
altres ajuntaments que amb 
prou feines poden pagar les 
nòmines; tenim una estabili
tat financera que ens permet 
mantenir els serveis bàsics, 
però no podem oblidar que la 

conjuntura és difícil i variable”, 
ha dit Maresma. També l’alcal-
dessa s’ha referit al context i a les 
informacions  que auguren noves 
retallades. “Evidentment ens 
preocupa que es continuïn re
duint els recursos a les adminis
tracions locals perquè ja estem 
assumint molta despesa que no 
és de la nostra competència”, 
ha conclòs l’edil.

Notícies coNVeNi aMb càritas
La Mancomunitat de Montcada, 
Cerdanyola i Ripollet impulsa el 
Servei de Mediació Hipotecària

pàg. 7

laveu.cat/noticies

carrer Major
El 9 de juliol comencen 
les obres per reparar el vial i 
prevenir que s’aixequi el paviment 

pàg. 8

FiNANcEs LocALs

el govern confirma que podrà mantenir 
la capacitat inversora prevista enguany 
Pilar abián | Montcada
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El Ministeri d’Economia i Hisenda situa Montcada i Reixac com un dels municipis menys endeutats de catalunya

Els dirigents municipals 
atribueixen la rebaixa 
del deute a les mesures 
d’austeritat establertes 
en els darrers exercicis

Pilar abián | redacció

el govern es 
queda amb un 
únic càrrec de 
confiança

Un any després de l’inici de 
l’actual mandat el govern només 
manté un dels tres càrrecs de 
confiança que l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va anomenar 
per Decret. Després del cessa-
ment del director de l’Àrea de 
Política Territorial i Urbanisme, 
Albert Barenys, el passat mes 
de març, en el Ple de juny es va 
donar compte de la marxa de 
Manuel Serra, assessor del ga-
binet d’Alcaldia. Pérez va expli-
car que el cessament s’ha fet de 
mutu acord i no va voler entrar 
en detalls en tractar-se de motius 
personals malgrat la demanda de 
la portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, qui va posar en dubte els 
arguments de l’alcaldessa. Josep 
M. González (ICV-EUiA), va 
aplaudir el cessament entenent 
que el càrrec no era necessari i 
implicarà un estalvi per a la cor-
poració.
La marxa de Serra va tornar a 
sortir de relleu en el torn de precs 
i preguntes del Ple quan Lourdes 
Ferré, de l’agrupació local del 
PSC, va llegir un escrit del partit 
en suport a Pérez en resposta al 
comunicat de premsa del PPC 
sobre aquest afer posant en qües-
tió el lideratge de l’alcaldessa. Els 
socialistes van expressar el seu 
rebuig al que van qualificar com 
a “estil brut” de fer política de la 
portaveu popular i van reiterar 
la seva plena confiança en Pérez.

Recurs de CCOO. El govern re-
correrà la sentència favorable a 
la secció sindical de CCOO a 
l’Ajuntament, que va denunciar 
ara fa un any el nomenament 
de dos càrrecs de confiança ar-
gumentant que, segons la llei, 
els llocs de treball reservats a 
personal eventual són excep-
cionals i que, per tant, les seves 
funcions han de correspondre a 
tasques d’assessorament espe-
cial. Un dels càrrecs l’ocupava 
Albert Barenys, ja cessat, i l’altre 
desenvolupa funcions d’auxiliar 
administratiu a Alcaldia. ICV ha 
fet un comunicat de premsa ins-
tant l’equip de govern i, sobre-
tot, a la seva presidència a acatar 
la sentència i a no presentar-ne 
al·legacions per evitar una altra 
resolució condemnatòria que 
comporti més despeses judicials. 

l’alcaldessa i el president de l’Àrea Econòmica, durant la presentació de l’informe

>EvOlUCIó DEl DEUTE

EUROS PER HaBITaNT
MONTCADA I REIXAC                    402                357              346                

RIpOllET                    315                273              246

CERDANyOlA DEl vAllès            474                461              495

sANTA pERpèTUA                   409                441              375

sANT CUgAT DEl vAllès             927             1.016              928

bARCElONA                                 465                743              674

bADAlONA                                   551                466              429

sANTA COlOMA DE gRAMENET    369                522              517

RUbí                                            702                743              744

sAbADEll                                    502                574              565

TERRAssA                                    462                520             618

  2009              2010             2011 
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iNFRAEstRUctUREs FERRoViÀRiEs

El Ple de juny va aprovar una 
moció impulsada per l’equip 
de govern (PSC-CiU) i que va 
ser consensuada per la junta de 
portaveus prèviament a la sessió 
del 28 de juny per ratificar els 
acords presos per l’Ajuntament 
al 2008 relatius al desdoblament 
de la línia de Rodalies R3 (Vic-
Puigcerdà) i en contra de la pro-
posta que ha presentat el grup 
parlamentari d’ICV-EUiA a la 
Cambra Catalana, per tal de do-
nar suport a l’enllaç entre l’R3 i 
l’R8 (Martorell-Granollers). 
Amb aquest projecte estan d’acord 
els ajuntaments de Ripollet, la 
Llagosta i Santa Perpètua de Mo-
goda, però no ho està Montcada i 
Reixac perquè “comportaria la 
desaparició de l’actual estació 
de tren situada a Mas Rampi
nyo i no contempla una de les 
nostres principals demandes, 
al soterrament de l’R3 entre 
l’avinguda Catalunya i el car
rer Frederic Mompou”, ha ex-
plicat el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra 
(PSC).

Nova estació. El projecte presen-
tat al Parlament planteja una in-
terconnexió entre l’R3 i l’R8 en 
un espai situat a l’antic polvorí 
de Montcada, a la zona del Pla 

de Reixac, i el desplaçament de 
l’actual estació de Mas Rampi-
nyo a un espai de major proxi-
mitat amb Ripollet. Segons el 
govern local, aquesta proposta 
vulnera les al·legacions al projec-
te de desdoblament de l’R3 entre 
Montcada i Reixac i Vic. 
La principal esmena que hi va 
presentar el municipi va ser el 
soterrament a Mas Rampinyo, 
però n’hi ha d’altres com fer una 
rotonda de pas sobre l’avinguda 
Catalunya, canviar de traçat l’en-
creuament del torrent de Can 
Rocamora; potenciar l’accés des 
de Can Sant Joan a l’estació de 
Bifurcació, modificar l’estació de 
Montcada-Manresa i construir 
un viaducte sobre la carretera 
C-17.

Discrepàncies. Malgrat que 
al  Parlament ha estat el grup 
d’ICV-EUiA el que ha impulsat 
la proposta d’enllaç entre l’R3 i 
l’R8, els representants de la coali-
ció ecosocialista al Ple municipal 
han deixat clar que no la compar-
teixen. “No ens beneficia com a 
ciutat, contràriament ens per
judica i, a més, no s’ajusta al 
que ja havíem  decidit com a 
ajuntament”, va argumentar el 
portaveu del grup, Josep Maria 
González, durant el debat plena-
ri fet a la Casa de la Vila.

Silvia Díaz | redacció

Una delegació municipal encapça-
lada per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), i el portaveu de la Pla-
taforma Soterrament Total, Jaume 
Relat, es van reunir el 22 de juny 
amb el subdelegat del Govern a 
Barcelona, Emilio Ablanedo, a qui 
van demanar que el soterrament 
de la línia de Portbou al seu pas per 
Montcada s’inclogui en el pressu-
post estatal del 2013. L’alcaldessa 
ha explicat que el subdelegat ha 
recollit la petició de l’Ajuntament i 

s’ha compromès a fer-la arribar al 
Ministeri de Foment, tot i que va 
avançar a la delegació municipal 

que els comptes estatals del 2013 
es preveuen més restrictius que els 
d’aquest any.

el ple ratifica els acords 
sobre el desdoblament 
de l’r3 assolits al 2008
Els grups, contraris a un projecte d’enllaç amb la línia R8
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L’ajuntament demana a la delegació del 
govern que intercedeixi pel soterrament

Moment de la reunió entre la Subdelegació de govern i els representants municipals

El subdelegat ha recollit la petició local però diu que el pressupost 2013 serà més restrictiu

>obres per millorar l’accessibilitat a l’estació de Mas rampinyo
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Sílvia alquézar | redacció

L’actuació, a càrrec de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) conisteix a prolongar les andanes actuals 
passant dels 80 metres a 160 així com a elevar-les 85 cm per facilitar l’accés dels passatgers als trens. També es 
traslladarà l’actual pas per a vianants a la zona de davant de l’edifici de l’estació i se n’adequarà un altre per creuar 
les vies en direcció Puigcerdà. L’Adif aprofitarà l’obra per condicionar els voltants de l’estació per a les persones amb 
mobilitat reduïda i per millorar-ne l’accés amb la col·locació d’una porta i de tanques a tota la zona, de manera que 
el recinte quedarà tancat a la nit. L’obra està pressupostada en 457.000 euros | PA
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miLLoRA DE LA ViA PÚBLicA

el tercer pla d’asfaltat destina més de 137.000 
euros a arranjar una desena de carrers

ÀREA DE PoLÍticA tERRitoRiAL
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

MiLLores eN sis barris
El pla intervindrà a Can Cuiàs, Font 
Pudenta, Montcada Centre, Terra 
Nostra, Montcada Nova i Pla d’en Coll

coNVeNi aMb barceLoNa
L’acord permetrà renovar l’asfalt del 
carrer de la Circumval·lació malmès 
per unes obres a Ciutat Meridiana

JUAN pARRA PRESIDENT
DE L’ÀREA DE PoLíTICA TERRIToRIAL

Compromís 
anual

L’Ajuntament es va comprometre a 
fer un pla d’asfaltat cada any. Amb 
els primers, els treballs es van exe-
cutar entre el 2010 i el 2011. En-
guany, amb el tercer pla, tornem 
a complir el nostre compromís 
anual. Aquests treballs suposen 
un esforç inversor per al govern i 
per aquest motiu triem els carrers 
més necessitats de cada barri. Ara 
hem escollit aquests deu carrers 
perquè veïns, polítics i tècnics 
considerem que són prioritaris per 
a la ciutat. I molt aviat, Can Cuiàs 
també veurà renovat l’asfalt del 
carrer Circumval·lació gràcies a un 
conveni que signarem amb l’Ajun-
tament de Barcelona per compen-
sar unes obres a Ciutat Meridiana.

Aquesta setmana l’empresa Firtec ha finalitzat els treballs de renovació del ferm d’una 
desena de carrers de la ciutat. Aquesta actuació de millora de la via pública s’emmarca 
dins del tercer pla d’asfaltat impulsat per l’equip de govern i ha suposat una inversió de 
137.195 euros (IVA inclòs). Les obres han millorat carrers dels barris de Can Cuiàs, Font 
Pudenta, Montcada Centre, Terra Nostra, Montcada Nova i Pla d’en Coll. Amb aquest pla, 

el govern manté el compromís de fer un pla d’asfaltat anual. Els primers plans d’asfaltat 
es van executar entre l’octubre del 2010 i l’abril del 2011 i van comportar una inversió 
municipal  d’1.214.647 euros. L’Àrea de Política Territorial de l’Ajuntament ja està trebal-
lant en una diagnosi dels carrers de la ciutat per determinar quins són els carrers que cal 
asfaltar de nou durant l’any que ve.

Els barris de Can Cuiàs, Font 
Pudenta, Montcada Centre, Ter-
ra Nostra, Montcada Nova i Pla 
d’en Coll han vist aquesta set-
mana com s’ha renovat l’asfalt 
d’una desena dels seus carrers. 
Aquestes obres impulsades per 
l’Ajuntament s’han fet amb ma-
terial sonoreductor i també han 
inclòs la renovació de la senya-
lització horitzontal. L’execució 
d’aquest tercer pla d’asfaltat ha 
suposat una inversió munici-
pal de 137.195 euros. El regi-
dor d’Urbanisme i president de 
l’Àrea Territorial, Juan Parra, de-

fensa actuacions d’aquesta me-
na en tractar-se “de projectes 
que realment són efectius per a 
la ciutat”. Juan Parra ha assegu-
rat que amb l’execució d’aquest 
tercer pla “el govern compleix 
amb el compromís de fer un pla 
d’asfaltat anual”. La selecció dels 
carrers s’ha fet a partir de crite-
ris tècnics, però també “a partir 
de les peticions dels veïns” per a 
determinar “els carrers que eren 
més prioritaris”.
Tècnics i veïns van acordar que 
una de les zones prioritàries 
d’aquest pla era el barri de Can 

Cuiàs. Els carrers Petúnies i Ca-
mèlies han estat els grans bene-
ficiats d’aquestes obres. 

Una de les zones
prioritàries era
Can Cuiàs

Veïns i consistori van acordar 
permetre l’accés als aparca-
ments privats durant les nits i 
quan les obres estiguessin atu-
rades per reduir al màxim les 
molèsties. De la mateixa ma-
nera, el servei d’autobús de les 
línies 62, 155 i N3 també s’ha 

vist alterat per aquestes obres.
Properament, i gràcies a un con-
veni entre els ajuntaments de 
Barcelona i Montcada, també es 
podrà asfaltar el carrer Circumval-
lació de Can Cuiàs, que s’ha mal-
mès durant els últims mesos per 
l’augment del trànsit de vehicles 
arran d’unes obres a Ciutat Me-
ridiana.
Aquest tercer pla d’asfaltat tam-
bé ha millorat trams dels carrers 
Guillem de Montcada i Quarters 
a la Font Pudenta, mentre que a 
Terra Nostra s’ha renovat un tram 
d’asfalt al carrer Torrent de la 

Verdaguera i el carrer Sant Iscle. 
A Montcada Nova la millora de 
l’asfaltat s’ha fet a la confuència 
del carrer Francesc Layret amb 
la rambla dels Països Catalans. 
I al Pla d’en Coll s’han asfaltat 
dos trams del carrer Girona. A 
Montcada Centre s’ha intervin-
gut al carrer Bogatell i la prioritat 
de l’equip de govern ha sigut no 
interferir en el desenvolupament 
del mercat setmanal dels dime-
cres. Per aquest motiu, el calen-
dari d’obres al carrer Vilanova es 
va supeditar a l’inici dels treballs 
amb la finalització del mercadal.

CAN CUIÀS TERRA NOSTRA FONT PUDENTA MONTCADA CENTRE MONTCADA NOVA

n Trams dels carrers que s’asfalten. Font: Serveis Urbanístics de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

ELs ANtEcEDENts DEL 2010 i EL 2011

els primers plans van millorar el paviment de 39 carrers
Entre els anys 2010 i 2011, l’Ajun-
tament va posar en marxa els dos 
primers plans d’asfaltat del muni-
cipi. En aquella ocasió, i després 
d’una exhaustiva anàlisi de l’estat 
dels carrers, es van impulsar uns 
ambiciosos projectes de renova-
ció del paviment de 39 carrers 
de la ciutat. Aquests treballs de 
millora van suposar una inversió 
municipal d’1.020.190 euros per 
a les feines pròpies d’asfaltat i una 
inversió en millores addicionals de 
quasi 195.000 euros. 
Els treballs d’asfaltat van iniciar-
se l’octubre del 2010 a l’avingu-
da de Terra Nostra i van culminar 
l’abril del 2011 amb la renovació 
del ferm del carrer Quarters a la 

Font Pudenta. Tot els treballs van 
anar a càrrec d’una única empre-
sa —Asfaltados y Viales del Vallès 
SAL—, i això va fer que durant 
els set mesos d’execució del pla 
d’asfaltat es coordinessin totes les 
actuacions per evitar les superpo-
sicions d’obres i també per mini-
mitzar al màxim les afectacions a 
la ciutadania. 
El compromís de l’Àrea de Política 
Territorial amb la millora constant 
dels carrers de la ciutat ha quedat 
patent amb els dos plans d’asfal-
tat. De cara a l’any que ve, l’Àrea 
de Política Territorial ja té en mar-
xa un estudi per determinar quins 
són els carrers de la ciutat que ne-
cessitaran millorar el seu ferm.
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juntes de dilatació al carrer Major 
per evitar que s’aixequi el paviment
El 9 de juliol començaran les obres de reforma que no tindran cap cost per a l’Ajuntament

El 9 de juliol començaran els 
treballs de reparació del tram 
del carrer Major que a final de 
juny es va aixecar pel sobreescal-
fament del paviment a causa de 
la pujada extrema de les tempe-
ratures. L’actuació, que durarà 
aproximadament 10 dies, consis-
tirà a instal·lar juntes de dilata-
ció cada 20 metres a la zona de 
trànsit rodat. La intervenció és 
especialment necessària al punt 
on es van deformar les llam-
bordes ja que és on el carrer fa 
un canvi de pendent. El depar-
tament de l’Àrea de Política Te-
rritorial de l’Ajuntament ha pres 
aquesta decisió conjuntament 
amb la direcció facultativa de 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), responsable de la 
urbanització del carrer Major 
l’any 2009. Segons el regidor 
d’Urbanisme, Juan Parra (PSC), 
“no hi ha perill que torni a pas
sar un capítol com aquest, pe
rò tot i així s’instal·laran juntes 
de dilatació com a mesura de 

prevenció”.  L’actuació obligarà 
a tallar el trànsit puntualment ja 
que les obres es faran entre les 
10 i les 20h per tal que els boti-
guers puguin fer servir les zones 
de càrrega i descàrrega a primera 
hora del matí. On també s’han 
instal·lat juntes de dilatació és a 
la plaça Nicaragua, concretament 
al paviment del tram que connec-

ta el carrer Reixagó amb l’escola 
El Viver. Aquesta actuació es fa 
de forma preventiva ja que les 
llambordes són del mateix tipus 
que les del carrer Major. Parra 
ha destacat que aquestes actua-
cions no suposaran cap cost per 
a l’Ajuntament ja que seran assu-
mides per l’empresa responsable 
dels projectes.

laura Grau | Montcada

oBREs

Operaris de la brigada Municipal van treure les llambordes que es van aixecar per la calor
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> estafa banca descansa fins al setembre
El col·lectiu local d’Estafa Banca reprendrà al setembre les protestes al ca-
rrer per denunciar la comercialització de productes bancaris tòxics. Durant 
l’última mobilització, feta al carrer Major el 4 de juliol, una dona de Can Sant 
Joan va patir un atac d’ansietat perquè el seu banc li acabava de comunicar 
que no podia retirar els diners del seu compte en estar invertits en participa-
cions preferents. Membres del col·lectiu es van dirigir fins a Catalunya Caixa, 
on l’afectada havia contractat el producte financer i es van entrevistar amb 
la directora de l’oficina qui, segons el col.lectiu, va lamentar l’incident i els va 
assegurar que s’intentaria trobar una solució. El moviment d’Estafa Banca ha 
despertat l’interès de mitjans de comunicació internacionals com la cadena de 
televisió Al Jazira, que va seguir la protesta del 3 de juliol a Can Sant Joan, i la 
televisió pública d’Holanda, que va estar present a la darrera | sA

> Netejats els solars públics de la muntanyeta
El consistori ha netejat ja els 6 solars de titularitat municipal situats a la munta-
nyeta de Can Sant Joan i ha requerit els 17 propietaris privats de la resta d’es-
pais buits per tal que els mantingui en bones condicions. L’actuació s’emmarca 
en el Pla Integral de millora del sector, inclòs a la Llei de barris. Una delegació 
de l’Ajuntament, acompanyada per tècnics municipals, va visitar el 20 de juny  
el resultat d’aquesta actuació | sD
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La retallada de salaris per evitar 
els acomiadaments a General 
Cable serà d’un 3% el que res-
ta d’any i d’un 1,5% al 2013. 
Aquesta és l’oferta de la multi-
nacional que ha estat acceptada 
per més del 67% de la plantilla. 
La mesura implicarà la retirada 
de l’ERO que hauria deixat a 
l’atur 166 empleats, una seixan-
tena dels quals seria de la planta 

de Pla d’en Coll, on n’hi ha 200. 
La resta de plantes estan a Man-
lleu, Abrera i Barcelona, amb un 
total de 1070 empleats. Segons 
fonts de la Federació d’Indústria 
d’Usoc (Fi-Usoc), l’acord entre 
la direcció de la companyia i el 
comitè d’empresa també esta-
bleix que la contenció salarial es 
redui rà  a zero al 2014. La fede-
ració ha valorat que “el pacte 
garanteix l’estabilitat i l’acti

vitat de la companyia i evita 
acomiadaments”. General Ca-
ble havia anunciat  a mitjan juny 
la presentació d el’ERO, que 
afectava el 15,5% de la plantilla 
catalana, al·legant la necessitat 
de reduir costos salarials per 
augmentar la competitivitat i les 
exportacions. La multinacional, 
de matriu catalana, es dedica a 
la fabricació i comercialització de 
cable elèctric.

La gerència d’el punt 
confia en les possibilitats 
del centre comercial

Els treballadors accepten la proposta de l’empresa per evitar acomiadaments

Pilar abián | redacció
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Un dels principals atractius del 
centre comercial El Punt al 2006 
eren les sales de cinema, que sis 
anys després continuen obertes 
gràcies a l’esforç que estan fent els 
actuals propietaris, però l’afluència 
de públic durant aquests anys no 
ha estat l’esperada. “Al 2009 els 
cinemes van estar tancats durant 
mesos i això no volem que torni 
a passar, però necessitem que la 
gent de Montcada vingui”, ha ma-
nifestat l’actual responsable de les 
sales, M. Rosa Gómez, qui diu que 

no entén perquè “la gent marxa 
a Cerdanyola o a la Maquinista, 
quan les millors sales les tenim 
aquí”. 
Per dinamitzar la instal·lació, la di-
recció dels cinemes s’ha proposat, 
cara la pròxima temporada, oferir 
sessions d’òpera en directe, en 
pantalla gran i a preus assequibles. 
Gómez ha explicat també que les 
sales estan portant les principals 
novetats de la cartellera, tot plegat 
per poder mantenir la instal·lació 
oberta | sD

Els cinemes fan esforços per mantenir-se oberts

Quan els usuaris deixen el cotxe 
a l’aparcament subterrani del cen-
tre comercial El Punt i arriben a 
la planta baixa, el que veuen en 
primer terme és un gran local 
buit que temps enrere havia estat 
ocupat per una coneguda cadena 
d’electrodomèstics i que porta 
tres anys tancat. “Sabem que 
aquesta imatge ens perjudica 
i que fa pensar a molta gent 
que els nostres establiments 
tanquen i que el centre no fun
ciona, però les coses no són ben 
bé així, hi ha comerços i serveis 
que tenen clientela des del pri
mer dia”, comenta el gerent del 
centre Iván Navas. 

Canvis interns. El gran complex 
comercial de Mas Rampinyo, 
amb 14 establiments oberts, va 

celebrar el passat mes de juny els 
seus cinc primers anys de vida. 
Actualment es troba immers 
en un procés de canvis interns 
que, segons Navas, donarà els 
seus fruits a mig i llarg termini. 
A l’abril del 2011, l’empresa Ing 
Lease va assumir la gestió del 
centre –a través de la consultora 
Comex–, ja que l’anterior con-
cessionària havia presentat con-
curs de creditors. Un any des-
prés, Navas reconeix que El Punt 
encara no és un espai consolidat, 
però que sobreviure ja és tot una 
proesa en l’actual context de cri-
si. “Els visitants han augmentat 
lleugerament en el darrer any, 
l’hotel està a ple rendiment, el 
supermercat i els establiments 
d’alimentació i de restauració 
funcionen molt bé i la resta de 
botigues es manté”, assegura el 

gerent. Albert Gisbert té una ca-
feteria al complex des del 2006 i 
considera que el centre no acaba 
de prendre el vol, entre d’altres 
motius perquè els habitatges 
del sector més proper, Mas Du-
ran, no s’han omplert de veïns 
i perquè no es fa prou difusió 
de l’espai. “L’Ajuntament com 
a propietari del sòl, es podria 
implicar una mica més i pro
gramarhi activitats culturals”, 
opina Gisbert, qui considera que 
s’haurien de donar més facilitats 
als emprenedors per instal·lar-se 
a El Punt.

Silvia Díaz | Mas rampinyo

la cafeteria i el supermercat són dos dels establiments més concorreguts dels que hi ha en marxa al centre comercial El Punt
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general cable retira l’ero presentat a 
canvi d’aplicar una retallada salarial

ciNQUÈ ANiVERsARi

L’equipament compta amb una quinzena d’establiments oberts

la planta de General cable al polígon de Pla d’en Coll compta amb 200 treballadors, una seixantena dels quals estaven afectats per l’ErO

El Ple de la Mancomunitat Inter-
municipal de Cerdanyola del Va-
llès, Ripollet i Montcada i Reixac 
ha aprovat un conveni amb Càri-
tas Diocesana de Barcelona per 
posar en marxa el Servei de Me-
diació Hipotecària. L’acord esta-
bleix oferir suport a les famílies 
del tres municipis que es troben 
en situació de greu dificultat en 
el pagament dels habitatges i que 
corren risc de desnonament. Així 
mateix permetrà establir un marc 
estable de relació entre la Manco-
munitat  i el Servei de Mediació 
de l’Habitatge de Càritas Dioce-
sana de Barcelona per tal d’unir 

esforços i reforçar els sistemes 
de mediació entre les famílies i 
les entitats financeres. En aquest 
servei participaran 32 voluntaris 
i voluntàries, professionals de di-
versos perfils, entre els quals des-
taquen extreballladors d’entitats 
bancàries, advocats experts en 
temes d’habitatge, economistes 
i arquitectes que realitzen activi-
tats de recerca i valoració de llo-
guer social, entre d’altres.
La Mancomunitat també ha 
aprovat l’adhesió de l’ens a 
la Xarxa de Serveis Locals 
d’Habitatges com a recurs que 
promou la innovació i les estra-
tègies comunes. 

acord amb càritas per 
assessorar les famílies 
en risc de desnonament

ciNQUÈ ANiVERsARi

Pilar abián | redacció
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Els alcaldes dels tres municipis que formen la Mancomunitat, signant la creació del servei

intervé la Mancomunitat de Montcada, cerdanyola i Ripollet
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sERVEis mUNiciPALs

campanya per potenciar l’ús del 
servei gratuït de recollida de mobles
L’objectiu de la campanya és evitar l’abandonament de voluminosos al carrer
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El servei de recollida de mobles 
rep una mitjana de 100 truca-
des al mes però, a l’hora de la 
veritat, s’arriben a fer fins a 500 
serveis donada la gran quantitat 
d’abandonaments de material 
a la via pública sense haver-ho 
notificat que detecta la Brigada. 
Les dades les va facilitar la regi-
dora de Serveis Municipals, M. 
Carmen Porro (PSC), el 19 de 
juny, durant la presentació de la 
campanya per recordar el funcio-
nament del servei de recollida de 
voluminosos i el seu telèfon, el 
935 642 815, que a hores d’ara 
es pot veure als elements de 
publicitat urbana del municipi. 
Durant el 2011, la Brigada va 
recollir més de 600.000 quilos 
de mobles vells a la via pública 
i més del 60% havien estat aban-
donats sense previ avís. 

Recollida diària. “Aquests fets su
posen un desgavell i una feina
da per al personal i, fins i tot, 
falta de seguretat, perquè de 

vegades es deixen els mobles 
al carrer amuntegats de forma 
perillosa”, va apuntar Porro, tot 
afegint que “no entenem perquè 
la gent no truca quan es tracta 
d’un servei gratuït, l’únic que 
ha de fer l’interessat és deixar 
els mobles la nit abans a la 
porta de casa seva”. L’horari per 
demanar cita és de 9 a 14h, de 
dilluns a divendres, i la recollida 

programada es fa a les tardes, de 
dimarts a divendres. Abandonar 
els mobles a la via pública sense 
haver-ho notificat és motiu de 
sanció. “En els casos que hem 
reconegut la persona que ha 
deixat els voluminosos al ca
rrer sense previ avís, la Policia 
Local ha multat, el problema 
és que localitzar els autors no és 
una tasca fàcil”, va indicar l’edil. 

Silvia Díaz | Montcada

Els espais de publicitat urbana dediquen una campanya al servei de recollida de mobles
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‘Montcada per la independència’ neix 
amb una setantena d’adhesions 
La secció territorial de l’Assemblea Nacional catalana (ANc) s’ha constituït oficialment

Prop d’una setantena de persones 
integren la secció territorial de 
Montcada de l’Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC), que es va 
constituir el 14 de juny a l’Ateneu 
Domingo Fins. El coordinador 
serà Josep M. Gómez, el secretari 
Jaume Ribera i el tresorer Esteve 
Recasens. L’objectiu del col·lectiu 
és organitzar activitats a nivell 
local per promoure un corrent 
favorable a la creació d’un estat 
català via referèndum. Totes les 
activitats que organitzi duran el 
lema ‘Montcada i Reixac per la 
independència’.

Cares conegudes. Un dels impul-
sors del moviment a Montcada és 
el president de l’Abi, Miquel Àn-
gel Gràcia. “Aquest –va dir– és 
un projecte transversal que neix 
de la societat civil per iniciar 
el camí cap a un referèndum 
sobre la voluntat o no de tenir 
un estat lliure”.  Per a Gràcia, 
el nomenament de càrrecs és un 
formalisme necessari per crear la 

secció territorial, “però es tracta 
sobretot d’un moviment assem
bleari on tots haurem d’estar 
implicats”. Entre el públic signant 
de l’acta constitucional es van po-
der veure altres cares conegudes 
com el regidor i portaveu de CiU 
a l’Ajuntament, Joan Maresma, el 
president de CDC, Daniel Reme-
sar, i el president de la secció local 
d’ERC, Jordi Sánchez.
La constitució de l’ANC de Mont-
cada té lloc després de la campan-

ya de xerrades informatives que 
s’ha fet durant el mes de maig a 
Mas Rampinyo, Can Sant Joan i 
Montcada centre per explicar la 
filosofia del moviment i guanyar 
adhesions. Una de les primeres 
accions en que participarà l’ANC 
de Montcada serà la Marxa per la 
Independència que culminarà l’11 
de setembre. La formació va man-
tenir la primera reunió de presen-
tació amb l’alcaldessa Maria Ele-
na Pérez (PSC) el 5 de juliol.

laura Grau | Montcada

NoU moVimENt

l’assemblea constituent de l’anC a Montcada es va fer el 14 de juny a l’ateneu Domingo Fins
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La Joventut Socialista de Montca-
da (JSC) ha estrenat nova execu-
tiva. Laura Muñoz, una estudiant 
de Ciències Polítiques, és la nova 
primera secretària prenent el re-
lleu de Daniel Palomino qui passa 
a ser secretari d’organització. Inés 
Fernández, responsable de forma-
ció i Andrés García, secretari de 
política municipal i associacionis-
me, completen els càrrecs de di-
recció del partit. 
La presentació de l’executiva es va 
fer a la seu del PSC el 23 de juny i 
va comptar amb la presència de la 
primera secretària del PSC i alcal-

dessa, María Elena Pérez, el secre-
tari general de l’Associació de Jo-
ves Estudiants de Catalunya, Eloi 
Cortés, i de la primera secretària 
de la JSC del Vallès Occidental, 
Alexandra Moreno. Tots tres van 
encoratjar Muñoz a liderar un 
partit que sigui un referent per als 
joves i lluiti contra les retallades 
de l’Estat del Benestar. Aquestes 
són precisament les principals fites 
que es marca la nova executiva. 
“Hem de participar activament 
en les lluites contra les retallades 
però aportant solucions i defu
gint de la queixa i dels atacs” va 
dir Muñoz.

Pilar abián | Montcada

Laura Muñoz, primera 
secretària de la jsc
La nova executiva aposta per aportar solucions davant la crisi

D’esquerra a dreta, Daniel Palomino, laura Muñoz, inés Fernández i andrés García
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> Laura campos forma part de la comarcal d’icV
La regidora d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac Laura Campos –és la nova responsable de 
l’àrea de formació d’ICV al Vallès Occidental, càrrec que 
va assumir el 16 de juny durant la celebració de la 8a 
assemblea del partit a Santa Perpètua de Mogoda. La 
direcció la integren 45 persones i 16 en formen part 
del nucli executiu, dirigit per Santi Cayuela. L’acte el va 
presidir el secretari general d’ICV, Joan Herrera, i tam-
bé va comptar amb la presència de la portaveu parlamentària d’ICV-EUiA, 
Dolors Camats | sD

> rebutjada la moció contra joan carles i
El Ple municipal ha rebutjat la moció presentada pel grup municipal d’ICV-
EUiA per declarar el rei Joan Carles de Borbó persona non grata. El punt es va 
debatre a la sessió celebrada el 28 de juny i només va comptar amb el suport 
dels ecosocialistes i d’ERC, la resta de portaveus va eludir el debat. L’encarregat 
de defensar la iniciativa va ser el regidor Òscar Gil, qui va argumentar que la 
monarquia no va ser restaurada com a resultat d’un procés democràtic sinó pel 
dictador Francisco Franco i que els recents escàndols vinculats al rei i a la seva 
família –la cacera d’elefants a Bostwana i el cas Urdangarín– són prou censu-
rables com per considerar els Borbons persones non grates. La proposta, que 
no va reeixir, pretenia emular la que es va aprovar al maig a  l’Ajuntament de 
Berga | PA

> obres a l’entrada de la casa de la Vila
L’accés principal a la Casa de la Vila (c. Major, 32) estarà tancant a partir del 9 
de juliol per d’una intervenció a l’entrada de l’equipament. Els usuaris podran 
accedir per un pas temporal que es situarà per la porta d’emergència, ubicada 
entre l’edifici i la Comissaria de la Policia Nacional. Les obres consistiran en 
l’enderroc del paviment situat davant de les escales principals que donen ac-
cés a la primera planta, a les zones de la Sala de Plens i la Sala Institucional. 
El paviment existent en aquesta zona s’ha aixecat a causa de la humitat. Els 
operaris hauran d’assecar la base de formigó durant 7 dies i les setmanes 
posteriors es repararà el terra de l’equipament | LR
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caN cUiàs ‘Fa barri’
Diverses entitats del veïnat 
organitzen activitats per 
promoure la col·laboració

pàg. 15pàg. 16

preMi per a L’iNs La Ferreria
Alumnes del cicle de Pròtesi Dental 
reben el reconeixement de la CECoT 
per un projecte de laboratori

Les famílies amb fills escolaritzats 
a la xarxa d’escoles bressol muni-
cipals –formada pels centres Can 
Casamada, Font Freda, Camí del 
Bosc i Mitja Costa– continuaran 
pagant 180,50 euros al mes el 
pròxim curs per alumne ja que el 
consistori ha anunciat que assu-
mirà la part que el Departament 
d’Ensenyament no abonarà a par-
tir d’ara. La Generalitat ha reduït 
per al proper curs la quantitat de 
diners que aportava fins ara. Ini-
cial ment era de 1.800 euros, tot 
i que actualment se situava en 
1.300 i, a partir del curs vinent, 
es rebaixarà fins a 875 euros per 
usuari. D’aquesta manera, l’Ajun-
tament assumirà el 42,7% de cada 
inscripció –les famílies, el 39%, i la 
Generalitat, el 18,3%–, a més de 
les beques que el govern autonò-
mic també ha suprimit.  

Debat plenari. “Des de l’equip de 
govern creiem que hem de fer 
aquest esforç econòmic ja que la 
realitat social i econòmica fa que 
aquest suport sigui imprescindi
ble per a moltes famílies”, va ex-
plicar la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), en el Ple del 28 de 
juny, en què es va aprovar per una-
nimitat una moció presentada per 
ICV-EUiA en defensa de la xarxa 
d’escoles de bressol municipals re-
clamant la responsabilitat compe-
tencial i la lleialtat institucional 
del govern autonòmic envers els 
governs locals.
L’oposició va coincidir a felicitar el 
govern local per haver decidit as-

sumir la diferència en comptes de 
traslladar aquest esforç econòmic 
a les famílies. “No es pot perme
tre que la Generalitat actuï així 
amb els ajuntaments”, va lamen-
tar Marta Aguilar (ERC). En la 
mateixa línia es va expressar Car-
men Romero (C’s): “L’educació 
de 0 a 3 és imprescindible; s’està 
retallant allà on no toca”. També 
el PPC va votar a favor de la mo-
ció, tot i que va retreure als grups 
representants del tripartit la seva 
gestió al front de la Generalitat. 
“Alguna responsabilitat deuen 
tenir en l’actual situació pel fo
rat econòmic que van deixar”, 
va manifestar la seva portaveu, 
Eva García. 
En resposta al comentari, Laura 
Campos (ICV-EUiA) va afirmar 
que, efectivament, el tripartit as-
sumia i es congratulava d’haver 
creat “una xarxa pública d’esco
les bressol de qualitat que abans 

no existia”. Després de felicitar el 
govern local, l’edil va preguntar 
a CiU sobre la disparitat d’haver 
de votar a l’àmbit local en contra 
del que la coalició nacionalista 
determina al govern autonòmic. 
“Per a nosaltres no és cap pro
blema ja que, com a regidors, el 
municipi és la nostra prioritat”, 
va dir Joan Maresma (CiU).  En 
nom del PSC, M. Carmen Porro 
va defensar l’escola bressol com 
una necessitat bàsica que “permet 
la integració de les dones al món 
laboral, un avenç que no podem 
perdre”, va afirmar.
El Ple també va aprovar el regla-
ment sobre preinscripció i admis-
sió d’infants a a la xarxa d’escoles 
bressol municipals desestimant 
l’al·legació de la Federació d’AM-
PA (FAMPA) que va sol·licitar 
donar els mateixos punts als pares 
que treballen que als que es troben 
en situació d’atur. 

EscoLEs BREssoL mUNiciPALs 

Pilar abián/Silvia Díaz | Montcada

La quota que pagaran les famílies 
es mantindrà en 180,50 euros al mes
L’Ajuntament assumirà la part que el Departament d’Ensenyament ha decidit no abonar a partir d’ara

alumnes de l’escola bressol Camí del bosc, a Can Cuiàs, una de les quatre llars d’infants públiques de Montcada i reixac

L’oposició felicita el 
govern per apostar pel 
manteniment de les 
quotes a les famílies
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L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC) i la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), van participar 
el passat 14 de juny en una tro-
bada convocada per la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) 
per iniciar accions en contra de 
les retallades en les aportacions 
econòmiques que el govern au-
tonòmic fa a les places de les llars 
d’infants públiques. Els assistents 
a la reunió van acordar sol·licitar 
una reunió urgent amb el presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, 
i la presidenta del Parlament, Nú-
ria de Gispert, per mostrar la seva 
disconformitat amb la decisió del 
govern català, així com encarre-
gar un estudi jurídic per analitzar 
les possibilitats d’actuació davant 
d’incompliment del conveni entre 
la Generalitat i les entitats muni-
cipalistes.També es va acordar 
informar a les famílies sobre la 
repercussió de la mesura | sD

iniciativa de la FCM

Horari matinal 
a La Ferreria i al 
Montserrat Miró

La Generalitat ha atorgat als ins-
tituts Montserrat Miró i La Ferre-
ria l’horari compactat per al curs 
vinent per als alumnes d’ESO de 
manera que les classes s’hauran de 
concentrar en la franja entre les 8 
i les 15h. Els claustres dels centres 
van ser els primers a apostar pel 
canvi d’horari en considerar que 
l’alumnat està més receptiu durant 
el matí i que en la franja horària de 
tarda s’incrementa la conflictivitat 
a les aules. Inicialment les AMPA 
d’ambdós centres es van mostrar 
partidàries d’ajornar la decisió un 
curs com a mínim, entenent que 
encara hi havia algunes qüestions 
a resoldre com la conciliació famili-
ar o la coordinació de les activitats 
extraescolars. Finalment, però, les 
direccions van sotmetre la mesura 
a la votació de les famílies i, per 
àmplia majoria, els participants a 
l’enquesta es van posicionar a fa-
vor del nou horari. 
Davant l’acceptació de la proposta, 
amb el consens del Consell Escolar 
de cada centre, els instituts han ob-
tingut el suport del Departament 
d’Ensenyament per començar a 
aplicar el nou horari a partir del 
setembre.

Més de 60.000 
firmes a favor de 
la sisena hora
Silvia Díaz | redacció

La Federació d’Associacions de Pa-
res i Mares de Catalunya (Fapac) 
va lliurar el 21 de juny al Parlament 
de Catalunya les 62.244 firmes 
ciutadanes que ha recollit a favor 
de la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) per la igualtat d’oportunitats 
en el sistema educatiu català i per 
la recuperació de la sisena hora als 
centres públics. A Montcada i Rei-
xac, la iniciativa ha rebut el suport 
de la Federació d’AMPA, que s’ha 
encarregat de recollir les firmes. 
El lliurament de les signatures, 
però, va ser simbòlic perquè el 
Parlament va aturar fa uns mesos 
el desenvolupament de la ILP. En 
aquest sentit, la Fapac interposarà 
en breu un recurs d’empara davant 
del Tribunal Constitucional davant 
l’anul·lació del procés. La Fapac 
també ha demanat a tots els par-
tits amb representació a la Cambra 
que adoptin aquesta iniciativa per 
propiciar el debat parlamentari.

Silvia Díaz | redacció
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La revista ‘Vallesos’ aporta noves 
dades sobre la tragèdia al Vallès

RiUADA DE 1962

L’urbanisme precari a l’entorn del riu i la falta de neteja de la llera van ser determinants 

Amb motiu del cinquantè aniver-
sari de la riuada de 1962, la revista 
semestral Vallesos, gent, terra i patrimo-
ni ha publicat un número especial 
sobre un dels esdeveniments més 
tràgics que han viscut Montcada i 
Reixac i altres poblacions de la co-
marca com Rubí, Terrassa, Saba-
dell i Ripollet. La publicació, que 
es pot trobar a les llibreries, es va 
presentar el 26 de juny a la Casa 
de la Vila davant. L’acte va comp-
tar amb la participació de l’editor 
i el director de la revista, Ramon 
Vilageliu i Vicenç Relats, respecti-
vament, els periodistes Àngels Lei-
va i Ángel Acín, l’historiador Santi 
Cucurella i el regidor de Cultura i 
Patrimoni de Montcada i Reixac, 
Daniel Moly (CiU). 

Conclusions. Vilageliu va emmar-
car el reportatge sobre la riuada al 
Vallès en la voluntat de la nova re-
vista de fer-se ressó de la memòria 
viva d’aquesta comarca, “molt 
rica en patrimoni popular, cul
tural i social”. L’urbanisme pre-
cari permès pel règim franquista, 

amb construccions al costat del 
riu, “explica –segons Relats– 
l’elevada quantitat de morts 
registrada al Vallès, al voltant 
de 700, a diferència d’altres llocs 
de Catalunya on va ploure tant 
o més que aquí sense registrar 
víctimes”. En aquest sentit, Acín 
–autor del reportatge sobre la 
riuada a Montcada–, va apuntar 
que “la falta de neteja de la lle
ra del riu, plena de runa i ma
terial de construcció va agreu
jar la situació, ja que els ponts 

van quedar bloquejats ”. Leiva 
i Cucurella van explicar els seus 
records d’infantesa i alguns fets 
tràgics vinculats a la riuada de fa-
miliars directes i altres testimonis. 
Moly va anunciar els actes que 
s’estan preparant de cara al 25 de 
setembre, entre els quals destaca la 
col·locació d’un monument al cos-
tat del pont de La Salle en record 
de les víctimes i la publicació d’un 
llibre i un documental de Montca-
da Comunicació titulat ‘Les veus 
de la tragèdia’. 

D’esquerra a dreta, Àngels leiva, Vicenç relats, Daniel Moly, ángel acín i Santi Cucurella
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laura Grau | Montcada

cAsALs D’EstiU 2012

Els jocs d’aigua són una de les activitats preferides dels nens del Casal d’Estiu del Mitja Costa
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jocs d’aigua, tallers, 
gimcanes i esports 
cinc dies a la setmana
Més de 600 nens participen a l’oferta de l’Ajuntament

nens del Casal d’Estiu de l’iME practicant la natació a la piscina de la zona esportiva centre

can tauler fa 
activitats totes 
les tardes juliol

La Regidoria d’Infància i Joventut 
ha programat activitats durant to-
tes les tardes de juliol a l’Espai Jove 
Can Tauler (Balmes, 16). Hi ha 
previstos diversos monogràfics, de 
graffiti a parets i a gorres (dies 9, 10 
i 12), rol (16, 17 i 19) i de DJ i pro-
ducció (23, 24 i 26), que tindran 
lloc a partir de les 18.30h. El preu 
de és 10 euros o bé de 5 per als 
socis del Club Jove a excepció del 
taller de DJ, que puja a 15 i 10 per 
als socis. Els dimecres serà el dia 
de les sortides i n’hi ha previstes a 
Castelldefels, per fer surf (dia 11); 
a Illa Fantasia (18 de juliol) i al Na-
turpark de Cerdanyola (dia 25). 

Concerts. Els dies 17 i 19 hi haurà 
dues sessions, un taller d’espases 
i un altre d’esgrima, mentre que 
els divendres seran els dies per 
als concerts i els programats són 
Sclam (dia 6, 21.30h), una bata-
lla de galls (13 de juliol, 20.30h), 
Johny Liston (dia 20, 21.30h) i 
un concert DJ com a cloenda de 
les activitats (dia 27, 20.30h). Per 
a més informació i per fer les ins-
cripcions es pot consultar el web 
www.mirjove.cat.

Silvia Díaz | redacció

El salvatge oest americà és en-
guany el centre d’interès de les 
activitats del Casal d’Estiu que 
ofereix la Regidoria d’Infància 
i Joventut de l’Ajuntament i la 
FAMPA a cinc escoles de Mont-
cada –Reixac, Elvira Cuyàs, 
Mitja Costa, La Ginesta i Mas 
Rampinyo. El 25 de juny moni-
tors de l’empresa Més que Lleu-
re disfressats de vaquers i indis 
van donar la benvinguda als 350 
nens i nenes que van formalitzar 
la inscripció. 

Propostes. Gimcanes, jocs de pis-
tes i tallers de manualitats són al-
gunes de les activitats que realit-
zen els infants diàriament dins de 
l’horari del casal –de 9 a 13.30h. 
Per combatre la calor, també es 
fan activitats d’aigua. Un dia a la 
setmana s’organitzen excursions 
a espais lúdics i naturals i un 
altre, sortides a la piscina de la 

zona esportiva centre. L’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) també va posar en mar-
xa el 25 de juny el Casal d’Estiu 
Esportiu, amb la participació de 
250 infants, xifra similar a la de 
l’any passat. Aquest casal posa 
en contacte els nens i nenes amb 
diferents modalitats d’esports, 
com bàsquet, futbol, handbol, 
natació, atletisme i patinatge, a 
més de balls esportius, com el 
hip-hop. Les activitats tenen lloc 
a la zona esportiva centre (infantil 
i primària, de 9 a 13h) i al pavelló 
Miquel Poblet (alumnes d’ESO, 
de 9 a 14h). Les activitats dels 
Casals d’Estiu s’allargaran fins al 
20 de juliol. 
També fan casals d’estiu entitats 
com La Unió de Mas Rampin-
yo i centres privats com l’Escola 
d’Art La Taca, les acadèmies de 
dansa Jym’s i Eva Nieto, l’escola 
d’anglès April i l’escola de músi-
ca Giravolt.

laura Grau | redacció
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Els alumnes de segon curs del cicle 
formatiu de grau superior de pròte-
si dental de l’institut La Ferreria han 
guanyat el segon premi en la seva 
categoria del certamen ‘La Nit dels 
nous professionals’, convocat per 
la comissió per al foment de la for-
mació professional de la patronal 
Cecot, amb el suport del Departa-
ment d’Ensenyament de la Gene-
ralitat. Els joves del centre montca-
denc han rebut el reconeixement, 
guardonat amb 600 euros, per un 
projecte basat en la creació d’un la-

boratori dental. L’objectiu del pre-
mi és motivar i distingir l’alumnat 
dels cicles formatius de qualsevol 
família professional i els programes 
de qualificació professional inicial. 

Premi Argó. L’alumna de 2n de ba-
txillerat Andrea Alonso ha estat 
una de les 40 estudiants recone-
gudes per l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UAB en el marc 
del Premi Argó per a treballs de 
recerca. El projecte de l’estudiant 
montcadenca parla sobre l’anàlisi 
de les lleis de la genètica.

EstUDiANts EmPRENEDoRs

La cecot premia alumnes 
del cicle de pròtesi dental 
de l’institut La Ferreria
Andrea Alonso, guardonada per un treball sobre genètica

representants de l’alumnat i del centre recollint el premi de mans de la consellera d’Ensenyament
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> L’escola el Viver ja 
té el seu lip-dub
Els alumnes de l’escola El Viver 
de Can Sant Joan, un total de 450 
nens i nenes, van participar abans 
d’acabar el curs en un lip dub de 
promoció del centre amb ‘La cançó 
de l’escola’, una peça composada 
pel professor de música Javi Carmo-
na i amb lletra de la cap d’estudis, 
Alícia Cuello. L’audiovisual es va 
presentar el 20 de juny al Kursaal i 
es pot consultar al portal d’Internet 
Youtube | LG

Silvia Díaz | redacció
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tRANsició EscoLA-tREBALL

Una quarantena d’estudiants han 
participat en estades a empreses 

Una quarantena d’alumnes dels 
instituts La Ribera, La Ferreria, 
Montserrat Miró i La Salle, han par-
ticipat durant sis mesos en estades 
a diferents empreses amb l’objectiu 
de tenir un primer contacte amb el 
món laboral i decidir si segueixen 
estudiant o no. Aquesta iniciativa 
s’emmarca en el Dispositiu Local 
Transició Escola-Treball (Diltet), 
que promouen la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona i en la qual 
participen diversos departaments 
de l’Ajuntament, coordinats per la 
Regidoria d’Educació. 
Un total de 150 persones van as-
sistir a l’acte de cloenda fet el 15 de 
juny a la Casa de les Aigües amb 
la presència de representants de to-
tes les administracions implicades, 
que van garantir la continuïtat del 

programa. Estudiants i empresaris 
van recollir els seus diplomes com 
a participants en el Diltet i van 
intercanviar impressions en el de-
curs d’un aperitiu a la Sala de pous. 

L’acte va ser amenitzat pels actors 
de les visites teatralitzades, que van 
rebre els assistents caracteritzats de 
l’arquitecte de l’edifici modernista, 
Antoni Rovira, i el seu ajudant. 

L’acte de cloenda es va fer a la casa de les Aigües amb la participació de 150 persones

alumnes del Diltet durant l’acte de cloenda fet a la sala d’actes de la Casa del Maquinista.

laura Grau | Parc de les aigües
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> gent gran de Mir recull 350 euros solidaris
L’associació de gent gran de Montcada i Reixac, vinculada al Casal del 
parc Salvador Allende, va recollir 350 euros el 20 de juny en el marc 
d’una exhibició de balls de saló solidària, a favor de la Marató contra la 
pobresa de TV3. La festa va comptar amb la participació d’unes 200 per-
sones i la presència de l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i el regidor 
de Participació Ciutadana, Jonathan Martín (PSC), entre d’altres autoritats 
municipals | sD

Una bona oportunitat per conèixer què 
fan les entitats i el centre cívic de Can 
Cuiàs ha estat la Mostra d’Activitats 
Culturals, que enguany va tenir lloc 
del 16 al 23 de juny i va reunir més de 
300 persones, segons fonts de la Re-
gidoria de Participació Ciutadana. Des 
de la Xarxa d’Equipaments agraeixen 
a les entitats que hagin fet possible la 
Mostra i afirmen que volen continuar 
amb aquesta línia de col·laboració 
amb les associacions  | sD

> Mostra cultural
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Acció coNJUNtA

Les entitats que treballen a can cuiàs 
engeguen el projecte ‘Fem barri’

Can Cuiàs té un moviment asso-
ciatiu amb una trajectòria de més 
de 20 anys, però amb l’arribada 
de nous veïns han sorgit altres 
corrents que pretenen enriquir el 
teixit social. Representants d’una 
desena d’entitats –l’AV, el Grup 
de Dones, la Xarxa d’Intercanvi 
(Xic), el col·lectiu jove C4, 
l’associació de comerciants, el 
club Roller, el Tennis Taula i 
l’Esplai Can Cu– conjuntament 
amb el Centre Cívic, han posat 
en marxa el programa ‘Fem barri’, 
que pretén fomentar el treball en 
xarxa. “Arran la iniciativa del 
Centre Cívic de crear una taula 
mensual de coordinació, hem 
començat a treballar de forma 
conjunta per sumar esforços i 
crear servei conjunts de quali
tat”, ha explicat Jèssica Celdrà, de 
la Xic, col·lectiu que s’encarrega 
de dinamitzar el projecte.

Activitats. El ‘Fem barri’ ha co-
mençat a caminar dotant-se d’una 
imatge. Durant maig i juny va tenir 
lloc un concurs de creacions en el 
qual van participar 19 persones. 
En el marc de la Setmana Cultural 
de Can Cuiàs, el dia 20, durant la 
festa de final de curs del Roller, es 
va fer públic el veredicte i la imatge 
guanyadora és de Víctor Díaz, que 

representa un coet, “un símbol de 
com tots plegats ens enlairem 
cap a un nou model de treball 
conjunt”, indica Celdrà. L’infant 
Pablo Roldán també va rebre una 
menció. Des del 29 de juny hi ha 
en marxa un taller de manualitats 
per donar forma a la creació guan-
yadora, obert a tothom que vulgui  
participar-hi.

Les associacions pretenen fomentar la col·laboració entre tots els moviments socials

Els infants Pablo roldán (esquerra) i Víctor Díaz van rebre els premis del concurs de creacions
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Silvia Díaz | redacció

Fins al 14 de juliol la Casa de la Vila acollirà la mostra de fi de curs de l’Esplai 
per la Dona, formada per obres fetes per les alumnes dels diferents cursos de 
pintura i manualitats que s’imparteixen a l’entitat. La presidenta de l’Esplai, 
Maria Ventura, va agrair a l’Ajuntament durant la inauguració –feta el 4 de 
juliol– la possibilitat d’exposar en aquest equipament i va felicitar les sòcies per 
la qualitat de les obres exposades | LG

> L’ esplai per la dona fa la mostra de fi de curs

La Unió de Mas Rampinyo ha recuperat la Fira Estiu després d’alguns anys 
de treva. Es tracta d’un espai ple d’activitats de lleure per a nens i nenes 
que clourà amb la festa de la escuma i que tindrà lloc a la plaça Francesc 
Macià a partir de les 10.30h. Aquest emplaçament també acollirà els tallers 
didàctics del Museu Municipal en la seva primera visita al barri | LG

> sorteig de la mostra de bars ‘tapasion’
Montcada Centre Comerç (MCC) organitza el 7 de juliol un acte públic per 
sortejar un sopar per a quatre comensals, per premiar les persones que han 
participat al concurs ‘Tapasión’ i que han tastat les tapes especials preparades 
per 13 bars i restaurants de la zona centre. Els clients que opten al sorteig han 
omplert una butlleta on han puntuat els plats. “El certamen pretenia donar 
difusió de la gastronomia local i que la població veiés que a Montcada hi ha 
de tot”, ha manifestat el president de l’MCC, Manuel Moreno | sD

> el 7 de juliol,  Fira estiu a Mas rampinyo

> Un jove barceloní guanya el concurs de graffiti
Carlos Álvarez, de 21 anys i veí de Bar-
celona, és el guanyador del concurs de 
graffiti organitzat per l’institut La Ribera, 
amb el suport de la Regidoria d’Infància 
i Joventut, per pintar la façana principal 
d’accés al centre. L’organització tam-
bé va premiar el guanyador amb 300 
euros i el finançament del material per 
fer el graffiti, que va quedar enllestit a 
final de juny | sD
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en venda. Material de depilació professio-
nal. Tel. 629 645 946.
es lloga. Per hores (9 euros) o al mes (255 
euros) un local a Montcada centre apte per 
fer tractaments d’estètica i terapèutics. Tlf. 
629 645 946.
compro. Vins i licors Benedictine, Calisay, 
Chartreuse i Karpy, a 30 euros l’ampolla. 

Ampolles velles i sense obrir. També com-
pro altres vins i licors vells. Telf. 606 846 
420.
se traspasa. Tienda de alimentación en 
Terra Nostra (en funcionamiento). Interesa-
dos llamar al teléfono 650 876 849 ó 659 
804 742.
se necesita. Ayudanta de cocina para 

horas sueltas y con residencia preferible-
mente en Montcada i Reixac. Interesadas 
enviar DV a bar.casino@hotmail.com.
singlès Vallès. Buscamos gente para 
formar un grupo donde estar entre amigos. 
¿Y si lo pruebas? 627 598 581.
en ven. Ràdio CD nou a estrenar, de la 
marca BMW. 620 992 410.

anuncis gratuïts               Tel. 935 726 474                                ae: som@laveu.cat
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Concert d’Sclam
Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut

6 de juliol, 20h
espai jove can tauler

8 de juliol, de 9 a 13h
piscina coBerta de Montcada aQua

6 l divendres
Concert. Del grup Sclam. Hora: 20h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler. Organitza: 
Regidoria d’Infància i Joventut.

Concert. De jazz amb el duet Mr&Ms. 
Hora: 22h. Lloc: Pati del Casino de Terra 
Nostra. Gratuït. 

Premis. Nit de l’Esport. Hora: 22h. Lloc: 
Àgora del Montcada Aqua. Organitza: 
IME i la Regidoria d’Esports.

7 l dissabte
Infantil. Fira Estiu. Hora: 10.30h. Lloc: 
Plaça Francesc Macià. Organitza: La 
Unió.

Tallers. El Museu visita Mas Rampinyo. 
Hora: 11h. Lloc: plaça Francesc Macià. 
Hora: 11h.

8 l diumenge
Solidaritat. ‘Mulla’t per l’esclerosi’. Hora: 

De 9 a 13h. Lloc: Piscina coberta del 

Montcada Aqua.

11 l dimecres
Monogràfic. De cuina per la família. 

Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic Can 

Cuiàs. Preu: 5 euros/adults i gratuït per 

als nens.

Sessió. De jocs infantils. Hora: 18.30h. 

Lloc: plaça del Poble de Terra Nostra. 

Organitza: Xarxa d’Equipaments i Creu 

Roja.

Campionat. Vila de Montcada de nata-

ció. Hora: 19h. Lloc: Piscina municipal.

13 l divendres
Concert. Yonki Love presenta ‘Made in 
taxi’. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 

Concert. Del grup L’Espingari. Hora: 
21.30h. Lloc: Passeig de la C-17.

16 l dilluns
Marató. D’spinning. Hora: 18.30h (també 
19.30 i 20.30h). Lloc: Plaça Lluís Com-
panys. Organitza: IME.

20 l divendres
Concert. Del grup Johny Liston. Hora: 
20h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Concert. De Kyke Serrano. Hora: 22h. 
Lloc: Casino de Terra Nostra.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
miró, c. orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26

6 7 8

13 14 1510 11 129

16

pardo Guix Guix

J.Vila pardo pardoJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

DuranV.Nieto J.Relat RivasRecasens

18 2019
J.Vila J.Vila

21 22

                                     juliol

‘Mulla’t per l’esclerosi’
Organitza: IME

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.

Fi de curs 
de l’esplai 
per la dona

fins al 14 de juliol

sala 
principal

eXposiciÓ 
Escola Municipal de 
talla i Escultura
fins al 13 de juliol
Sala Sebastià Heredia

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

exposició de 
pintura
d’isabel asensio

19 de juliol, 19.30h

Mostra 
De fi de curs dels alumnes dels cursos de pintura 
del casal de Gent Gran casa de la Mina
17 de juliol, 19.30h
Sala Sebastià Heredia
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el clic

espai degradat

D’aquest espai hem gaudit moltes 
famílies montcadenques i actual-
ment és la entrada i sortida dels 
ciclistes que es mouen per Mont-
cada i la Serralada de Marina. Ara 
per ara és un espai de lleure brut 
i abandonat que, fruit de la desí-
dia de l’Ajuntament de Montcada 
pel seu manteniment, està ple de 
matolls que creixin sense control, i que, per absència de papereres o contenidors, s’omple de 
la brossa de persones despreocupades per fer un bon ús de l’espai. Un lloc tan maco, tan ple 
de vida i a prop de les nostres cases no pot estar un estat tant deplorable. Des d’aquestes línies 
demano als responsables polítics i tècnics que facin accions per millorar la situació de l’últim 
tram del Rec Comtal de Montcada a Can Sant Joan. Antonio Alcántara  Can Sant Joan

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
prou sacrificis
El 67% dels treballadors de Ge-
neral Cable han acceptat rebai-
xar-se el sou durant dos anys per 
tal d’evitar el comiat d’un 15% 
de la plantilla. La multinacional 
assegura que aquesta reducció 
és temporal –al 2014 hi haurà 
contenció zero– i que permetrà 
augmentar la competitivitat i les 
exportacions de les quatre fàbri-
ques que té a Catalunya, la de 
Pla d’en Coll i les d’Abrera, Man-
lleu i Barcelona. Aquest no és el 
primer ni serà l’últim sacrifici que 
hauran de fer els treballadors per 
conservar els llocs de feina amb 
l’excusa de la crisi. Perquè molts 
ciutadans comencem a sospitar 
que la crisi està sent la coarta-
da perfecta perquè les empreses 
augmentin els seus beneficis em-
parades en la retallada dels drets 
col·lectius que suposa la reforma 
laboral que, suposadament, ha-
via d’estimular la creació de llocs 
de treball. Molts representants 
del món econòmic i polític asse-
nyalen Alemanya com a model a 
seguir per sortir de la situació, 
però el cert és que en els dos úl-
tims anys el motor d’Europa ha 
creat 7 milions i mig de llocs de 
treball precaris que han generat 
una massa assalariada pobre. 
Paradoxalment les empreses ale-
manyes estan doblant i triplicant 
els beneficis que obtenien abans 
de la crisi. Els seus treballadors, 
però, ja no tornaran a tenir els 
sous anteriors a la debacle. 
Compte, per tant, amb els sacri-
ficis que s’exigeix als assalariats 
i amb el preu que estem dispo-
sats a pagar. Ara més que mai 
cal recòrrer a la força de la nego-
ciació col·lectiva i a la lluita per 
defensar els drets laborals. No 
hem d’oblidar que treballar no és 
un privilegi sinó un dret que cal 
exercir amb salaris i condicions 
dignes.

decisions errònies
Visc al arrer Santa Fe de Mas Ram-
pinyo i, com passa habitualment, les 
obres que es fan al nostre municipi, 
mai miren de beneficiar als ciutadans 
que hi resideixen. Avui (12 de juny) 
a la banda esquerra del meu carrer 
s’han instal·lat quatre places mal 
comptades d’aparcament, dificultant 
la sortida dels vehicles dels diferents 
guals i creant l’efecte òptic d’un car-
rer atapeït, en un indret on l’espai és 
bàsic. Just davant hi ha un parc on, a 
més de jugar nens i passejar avis, s’hi 
fan diverses activitats ja que és el lloc 
habitual on s’instal·la cada any la fira 
i per on passen els Tres Tombs.  
Abans però d’escriure aquesta carta 
he volgut consultar al web de l’Ajunta-
ment per si es feia esment a la notícia 
i, davant del que he llegit referent a 
que le obres s’havien fet perquè ha-
via hagut queixes de veïns sobre la 
velocitat a què passaven els vehicles, 
n’he extret una conclusió: no podrien 
haver allargat els reductors de veloci-
tat a tota l’amplada del carrer? Primer, 
hagués estat més efectiu i segon, se-
guiria intacta la visibilitat del carrer. 
Sóc de l’opinió que un Ajuntament ha 
de complir amb les necessitats dels 
veïns de la ciutat i no pas fer tot el 
contrari, com és el cas. Amb aquest 
comentari vull que abans de prendre 
una decisió, els nostres governants 
pensin en els veïns del lloc on es fan 
obres. I un últim comentari, si a més 
d’incloure aquestes quatre places 
mal comptades s’haguessin millorat 
els aparcaments situats en bateria, 
no s’haurien guanyat places extra? 
Reflexionem, si us plau!

Marc Jezequel 
Mas Rampinyo

Bus vao
Llegeixo atònit la noticia de la visita 
de l’alcaldessa a les obres del Bus Vao 
d’alta ocupació i les declaracions on 

diu que, gràcies a les mateixes, Mont-
cada s’ha beneficiat de petites millores. 
Unes obres amb un cost de 80 milions 
per donar servei a Barcelona però que, 
com sempre, patim nosaltres. No hem 
donat ja prou servitud a la capital? 
Ens mereixem un millor tracte que el 
d’aguantar una nova agressió al territori 
per moltes millores que intenti justifi-
car el consistori, com ara la del pont del 
cementiri de Collserola on els serveis 
funeraris de Barcelona treuen una mi-
lionada cada any dels quals Montcada 
no veu ni un euro. Ciment i mes ciment 
es el que jo veig.
Demanem el soterrament de la línia 
de França i no hi ha diners, però sí 
que n’hi ha per donar un bon servei 
a Barcelona i nosaltres, callats i bons 
minyons no fos cas que els de la capi-
tal s’enfadin. Ja es hora de dir prou! A 
Montcada sempre ens toca el rebre i, a 
més, anem a fer la visita d’obres com 
si res passés i agraïts de les petites in-
tervencions. Però, què es això? Que no 
tenim dignitat de poble? Que el govern 
municipal no doni un cop de puny da-
munt la taula em sembla preocupant. 
Tenim uns polítics locals submissos, 
incapaços de plantar cara a les agres-
sions que patim. Ens fan passar el tú-
nel de l’AVE i callem; ens fan passar el 
Bus-Vao i callem; ens fan el vial a Can 
Sant Joan i callem; ens diuen que no 
al soterrament i callem (bé, ara diuen 
alguna cosa perquè no estan els seus). 
Sempre callem!
Heu vist les obres de l’entrada de Can 
Sant Joan? Algú em pot explicar per 
què serviran? Només perquè els barce-
lonins surtin còmodament de la ciutat i 
nosaltres, com diu l’expressió catalana: 
“cornuts i a pagar el beure”.

David Velasco
Terra Nostra

un sant joan viu
Que 10 entitats s’uneixin per fer re-
viure i enriquir una tradició, és una 

cosa que no hem vist gaire sovint a 
Montcada i Reixac, convençuts que 
cada barri és un món a part. Per això, 
és molt encoratjador veure com, per 
segon any consecutiu, la celebració 
de Sant Joan comença a consolidar 
un format que enriqueix el que ja 
de per si cadascú organitza al barri. 
Amb una arribada de la Flama del 
Canigó que presideix les revetlles de 
Mas Rampinyo i Montcada Centre i 
que també encén el correfoc de Cant 
Sant Joan, donant així impuls a un 
fet cultural d’unitat catalana. Amb un 
carrer que el poble se’l torna a fer seu 
aquesta nit. 
Permeteu-me que em centri al carrer 
Major. Aquest punt difícil, terra de 
ningú i de tothom alhora, que només 
s’omple per la cavalcada de Reis i per 
Carnestoltes, ja té una nova cita al ca-
lendari consolidada pel seu veïnat: la 
nit de Sant Joan. Poble en estat pur. 
Entitats que no retallen il·lusions, es-
forç, voluntat de fer-ho bé... I gent que 
penca i repenca, perquè cal muntar i 
desmuntar. Un Sant Joan que és viu 
perquè hi ha un poble viu. I les admi-
nistracions haurien de ser més cons-
cients d’això, i no parlo ara només de 
Sant Joan: la clau que encén el motor 
de tot, la té la gent, la del carrer.

Jaume Aregall
Montcada

********************
Felicito sincerament totes les entitats, 
organitzadors i col·laboradors de 
l’arribada de la Flama del Canigó a 
la nostra vila. Any rere any seguim 
celebrant  aquesta Festa Nacional 
dels Països Catalans a casa nostra. 
Aquest any hi hem afegit, entre al-
tres coses, el programa editat per 
Òmnium que explica els orígens 
d’aquesta tradició. Fem cultura, sí 
senyor. Mantinguem viva la Flama! 
Aprofito per recomanar al nostre 
govern municipal, que seria bo fer 

quelcom de semblant per la Diada 
Nacional de Catalunya, l’11 de Se-
tembre tot informant la ciutadania 
que es tracta no d’una diada festiva, 
sinó commemorativa i reivindicativa 
de les nostres llibertats nacionals, 
representades per les nostres insti-
tucions que foren derogades el 1714 
per Felip V i defensades amb la vida 
de molts dels nostres patriotes.

Esteve Recasens
Terra Nostra

Fiesta de la ribera
En un año en el que la crisis esta pre-
sente en mayor o menor medida en 
todos los hogares, hemos vuelto ha 
organizar una fiesta en la que la parti-
cipación de la gente de todas las cul-
turas ha sido muy positiva. Y aunque 
no hemos contado con orquesta en la 
verbena de San Juan, creemos que la 
calidad y el espíritu de fiesta no se han 
visto afectados. Desde la junta directi-
va queremos agradecer la colaboración 
de todos los miembros de la comisión 
organizadora, así como a todos los vo-
luntarios que a última hora han cola-
borado en las actividades de manera 
altruista para lograr una fiesta de cali-
dad, en la que desde los más pequeños 
a los adultos puedan disfrutar y dejar 
de lado por unos días los problemas 
cotidianos. 
Pero, aunque la valoración de las fiestas 
es muy positiva, queremos hacer menci-
ón a los incidentes que tuvieron lugar el 
día de la fiesta de la espuma en el que 
se produjeron numerosas caídas provo-
cadas por la falta de mantenimiento 
del alcantarillado de la pista deportiva. 
En algunos tramos faltan tapas y, en la 
mayor parte, está en tan malas condi-
ciones que no evacua el agua y provoca 
que se inunde un lateral. Desde hace 
dos años el Ayuntamiento está avisado 
pero no hace nada al respecto.

Jaime Imbernón
La Ribera

El proper número, el 20 de juliol

Falta de mantenimiento 

Vivo en la calle Carlos Rabassó, junto a las 
escaleras de acceso a la iglesia de Terra 
Nostra y tengo que subir y bajar por ellas 
para entrar en casa. Hace unos días, por 
falta de luz y porque las escaleras están 
descuidadas con una barandilla obsole-
ta, escalones levantados y en parte tapa-
dos por la vegetación de solares abando-
nados, sufrí una caída de la que todavía 
me estoy recuperando. Dí aviso al Ayuntamiento y el mismo día solventaron la falta de iluminación, 
pero la escalera continua en estado de abandono. Como ciudadana que pago puntual mente mis 
impuestos quisiera que este espacio se dignificara. Chari Urdiales  Terra Nostra
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Des del PSC considerem l’educació com un element estratègic 
prioritari de l’acció política, per avançar en la consecució d’una 
societat molt més formada i cohesionada. Per aquest motiu, 
continuem apostant per la xarxa municipal d’escoles bressols, 
perquè assegura les bases del nivell educatiu d’un país més 
ben preparat i més competitiu, tot i el trencament del pacte en-
tre Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
i els Ajuntaments del nostre país, amb l’anunci de la Consellera 
Irene Rigau de la retallada en l’aportació de 1800 eruos a 875 
per plaça, afegint en aquesta mesura la no convocatòria de cap 
mena d’ajuda per a les famílies que més ho necessiten.
La política de retallades en educació que s’està duent a terme 
posa en perill tot el model educatiu i carrega contra les famílies 
les conseqüències dels seus incompliments econòmics amb el 
món local. 50.654 ciutadans i ciutadanes de Catalunya afectats 
i preocupats per les dificultats en les escoles bressol han volgut 
manifestar en un document el seu rebuig a la situació creada 
i l’exigència que els poders públics intervinguin en el sentit de 
resoldre els problemes creats i assegurar la continuïtat futura 
d’aquest estadi educatiu.
Els i les socialistes considerem l’educació com a garantia d’igual-
tat d’oportunitats i de la cohesió social. La situació creada i la 
magnitud dels problemes requereixen un aclariment i una acció 
compromesa immediata del govern de Catalunya, en el sentit 
de superar les dificultats existents i assegurar el compliment de 
les lleis. Per això, reclamem al govern autonòmic en primer lloc 
la seva plena responsabilitat i en segon terme, el suport irrenun-
ciable als ajuntaments en compliment de l’Estatut de Catalunya 
i de la Llei d’Educació de Catalunya.

M. carmen porro, portaveu del PSC joan Maresma, portaveu de CiU

eva García, portaveu del PPC

josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

carmen romero, portaveu de C’s Marta aguilar, portaveu d’ERC

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

L’educació com a pilar de la nostra societat

Encara hi ha molta gent que pensa quan tornaran a ser les coses 
com abans i en això troben el ressò alguns partits polítics enca-
llats en ideologies rígides del passat i, desgraciadament, massa 
poca gent que s’ocupa de definir com ha de ser el temps que ha 
de venir, de crear les condicions per evitar que es repeteixin els 
mateixos errors. 
I en això, en definir el futur, marcar un rumb nou, nosaltres, els 
de CiU, estem ocupats.
En no gastar el que no tenim, en treballar només amb els re-
cursos econòmic que tenim assegurats; aquest any intentarem 
tancar el pressupost amb dèficit zero.
En combinar l’austeritat, tant necessària en aquests temps, amb 
un èmfasi més gran en polítiques socials i, alhora, assegurant el 
funcionament de la nostra ciutat, en seguretat, neteja,... Creiem 
que el sector social, la cultura o la educació no són cap font de 
despesa, sinó de riquesa.
En temps de crisi, sens dubte, els governs estem sovint interpel-
lats. Alguns sociòlegs diuen que és un fenomen propi de les de-
mocràcies madures i consolidades perquè els ciutadans estan 
més ben informats, –la transparència és un valor essencial en 
temps de crisi– i, per tant, més crítics, més exigents. Compartim 
i acceptem aquesta exigència.    
La darrera dada econòmica que hem conegut –l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac és el quart municipi menys endeutat de Ca-
talunya– ens anima a continuar apostant per la credibilitat i la 
solvència de l’Ajuntament, com a base d’un nou model productiu 
encaminat al creixement econòmic de la nostra ciutat. És el ter-
mòmetre de la confiança.

El termòmetre de la confiança

El proper 18 de juliol farà un any del tancament del servei d’ur-
gències nocturn al nostre municipi. Aquesta decisió es va pren-
dre de forma totalment unilateral per part del govern de la Gene-
ralitat i ha suportat un greu perjudici per a tota la ciutadania de 
Montcada i Reixac. Des de llavors, la FAVMIR amb un ampli grup 
de veïns, han encapçalat les protestes contra aquest tancament. 
Cal reconèixer la seva conducta exemplar i la seva dedicació a la 
reivindicació que cada setmana, des de ja fa un any, fan per tal 
de recuperar el servei perdut de les urgències nocturnes i impe-
dir cap disminució més.
Les retallades també van reduir els serveis de ginecologia i pedia-
tria de Montcada, però la Generalitat no ha fet cas a l’aprovació 
de la resolució 263/IX  del Parlament de Catalunya, que obligava 
a reposar tots els metges. A més es dóna la situació que des de 
principis d’any Montcada ha perdut tres metges de capçalera i 
un pediatre més, i està previst que perdrem dos més (un d’ells 
podria ser un altre pediatra).
Volem reconèixer positivament la tasca feta per la FAVMIR i el 
veïns que han lluitat incansablement pel manteniment d’una 
sanitat pública de qualitat. Estic segur que mantindran les mobi-
litzacions, perquè saben molt bé el que suposaria perdre el que 
tant a costat aconseguir i que el governs de CiU i del PP volen 
desmuntar, i perquè volen el millor per a ells i per als seus fills.
El nostres veïns de Montornès han recuperat les urgències 24 
hores i van venir a Montcada a explicar-nos que la clau va ser 
la unitat entre veïns i Ajuntament i la mobilització constant, amb 
xerrades i manifestacions al carrer. A què estem esperant? Mont-
cada necessita recuperar totalment el seus serveis sanitaris.

La força de la mobilització

La selecció espanyola de futbol ha passat a la història de forma 
molt merescuda i ens ha donat una gran lliçó del que suposa tre-
ballar en equip. Els jugadors ens han demostrat que jugant amb 
companyerisme, unint forces, es pot arribar al triomf. De diferents 
procedències geogràfiques i de diferents clubs esportius, han ca-
minat plegats sota una mateixa bandera. Encara que alguns ho 
vulguin negar, a Catalunya i a Montcada el sentiment és el mateix. 
Estem amb la Selecció. Per moltes enquestes que el govern de 
la Generalitat ens vulgui vendre, l’enquesta real la vàrem viure el 
diumenge 1 de juliol a la nit. Per molt que ens vulguin convèncer 
de que la majoria de catalans volen separar-se de la resta d’Espa-
nya, el sentiment majoritari es va viure als carrers de Montcada i 
de Barcelona de forma inequívoca. 
L’esclat d’entusiasme i alegria amb coets, petards i banderes es-
panyoles són l’enquesta real. La Catalunya real, la del carrer, va 
més enllà del que alguns partits ens volen imposar: els catalans 
també gaudim i vibrem veient la selección espanyola perquè la 
sentim nostra. Els catalans no volem enfrontar-nos amb la resta 
d’Espanya, som i volem continuar sent part d’un mateix equip. 
Compatibilitzem sentiments sense cap problema: ens sentim pro-
fundament catalans i enormement espanyols. I el Partit Popular 
ho diu alt i clar i sense complexes. L’èxit, l’exemple i la realitat de la 
selecció espanyola de tots és tan gran que està servint per eviden-
ciar l’estretor nacionalista excloent i fins i tot enderrocar l’adoctri-
nament antiespanyol que alguns porten anys cultivant fent servir 
l’odi cap als altres. Malgrat continuin entestats en inventar pres-
sumptes greuges respecte la resta d’espanyols, nosaltres preferim 
anar junts, de la mà, com la selecció espanyola.

Visca Espanya!
Se cumple por estas fechas un año de la entrada de Ciutadans 
(C’s) en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, y hoy echando la 
mirada atrás nos mostramos muy orgullosos del trabajo realizado 
hasta la fecha, cuando decidimos presentarnos a las elecciones 
municipales de 2011 lo hicimos con la única intención de dar 
un giro a la situación política en nuestra ciudad, de lograr que 
una voz libre y sin hipotecas entrará en nuestro consistorio para 
llamar a las cosas por su nombre y transcurrido un año desde 
entonces creo que hemos contribuido a que eso se haya llevado 
a cabo. Evidentemente hemos cometido errores propios de nu-
estra inexperiencia política, pero a su vez los mismos nos han 
servido para rearmarnos y creer firmemente en que otra forma 
de hacer las cosas es posible. En Ciutadans (C’s) nos sentimos 
orgullosos de haber puesto en marcha la campaña “C’s T´escolta” 
con la cual hemos recorrido todos los barrios de Montcada i Reixac 
teniendo contacto directo con los vecinos/as para que nos hicieran 
llegar sus propuestas de mejora. Y estos mismo vecinos/as nos 
daban las gracias por estar presentes en la calle fuera de la cam-
paña electoral, ningún otro partido político puede decir lo mismo. 
Hemos estado, estamos y estaremos al servicio del ciudadano. 
Hemos despertado críticas de todos los partidos políticos, lo más 
curioso es que los partidos de izquierdas nos han dicho que so-
mos de derechas y los de derechas que somos de izquierdas, 
sin duda esto para nosotros es un halago, porque quiere decir 
que estamos en el centro y que no somos ni rojos, ni azules, 
ni ninguna intención tenemos de serlo. Un año después quiero 
agradecer a todos los que pusieron su granito de arena para que 
hoy Ciutadans (C’s) sea una realidad en Montcada i Reixac. Som 
ciutadans com tu!

Un año al servicio del ciudadano

El dia 14 de juny es constituïa formalment a l’ABI la secció ter-
ritorial de Montcada de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), 
L’objectiu d’aquest col·lectiu és el de sensibilitzar i promoure la 
creació d’un estat català via referèndum. I és que el sí a la inde-
pendència és un fenomen que avui creix mercès al maltracta-
ment econòmic que pateix Catalunya vers l’Estat. Les famoses 
balances fiscals no són més que la diferència entre els diners 
que Catalunya paga a l’Estat espanyol i els que retornen de ma-
nera directa o indirecta. I dels aproximadament 31.000 milions 
d’euros anuals que Catalunya paga a Espanya, 7.000 marxen 
i no tornen de cap manera. Unes dades demolidores avalades 
per la Universitat de Harvard i,fins i tot, per la Comunitat Eu-
ropea, que  reconeix que Catalunya fa un esforç desmesurat 
en comparació amb la resta de comunitats autònomes. I no és 
d’estranyar que molts vulguem marxar de qui ens ofega, per-
què eixugar el dèficit sanitari, per exemple, costaria al voltant 
de 500 milions d’euros. Imagineu-vos, doncs, el que podríem 
fer amb aquests 7.000 milions. El dèficit fiscal que pateix Ca-
talunya representa un important drenatge de recursos que té 
costos socials i econòmics molt importants. Càritas estima que 
a Catalunya hi ha més de 1.000.000 persones que viuen en 
situació de pobresa i Unicef alerta que 325.000 infants viuen ja 
per sota del llindar de la pobresa. No és just que els diners que 
haurien de servir per ajudar als catalans amb menys recursos 
acabin finançant les decisions de comunitats que decideixen 
de manera unilateral adoptar mesures que Catalunya no s’ha 
pogut permetre o les dèries de centralització d’un estat que pro-
mou  infraestructures que mai rendibilitzarà. Les decissions les 
prenen ells, però els costos els paguem nosaltres.

Montcada i Reixac s’hi suma
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pàg. 24

art joVe
Pau Marinel·lo, de 22 anys, és l’autor 
del dibuix dels vint anys de La Veu

EscULtURA

pàg. 24

gago trioMFa a perpiNyà
El fotògraf montcadenc obté el premi 
d’Honor del certamen ‘Le catalan’
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En primer terme, una de les obres d’Estanislao barba i, al fons, familiars de l’homenatjat escoltant les paraules de l’artista luis barbosa
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El director, Luis Barbosa, i els alumnes fan un homenatge a Estanislao Barba, exalumne del centre que va morir a principi d’any

L’escola Municipal de talla i escultura clou 
la temporada amb una exposició al Kursaal

Fins al 13 de juliol es pot visitar 
al Kursaal l’exposició de fi de 
curs dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Talla i Escultura 
que dirigeix l’artista i mestre ar-
tesà, Luis Barbosa, a Can Sant 
Joan. La inauguració, feta el 19 
de juny, va esdevenir un home-
natge a l’antic alumne Estanis-
lao Barba, Lao per als amics, 
que va morir recentment a 
l’edat de 81 anys, deixant un 
grat record entre els seus com-
panys d’ofici, tal com va que-
dar palès en el decurs de l’acte 
al qual va assistir una represen-
tació de la família. L’escultor Jo-
sep Blanch, company del taller, 
va destacar la vàlua humana i 
creativa de Lao, a qui va defi-
nir com “una persona discre
ta, amb un peculiar sentit de 
l’humor”. A nivell artístic, va 
elogiar el seu estil minimalista 
“capaç d’obtenir els màxims 
resultats amb la mínima ex
pressió”. 

Ofici de les mans. Barbosa va fer 
una lloança de la talla en fusta 
com un ofici que cal conser-
var perquè, tot i l’avanç de les 
noves tecnologies, “les mans 
continuen sent l’eina del cor 
i l’element transformador de 
la matèria”. L’escultor també 
va tenir paraules de record per 
a Lao, “un home d’ofici que 

va trobar en la talla un camí 
creatiu propi durant els anys 
de la seva jubilació”. A la 
mostra, formada per una tren-
tena d’obres de 15 alumnes, es 
poden veure cinc creacions de 
Barba, incloses en un catàleg 
editat pel centre, amb el qual 
van obsequiar la família i els 
amics. Barbosa, en nom de l’es-
cola, també va lliurar als fami-
liars una maça de fusta, eina de 
treball essencial per als escul-
tors. L’acte, al qual també van 
assistir el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
i altres edils de l’Ajuntament, va 
cloure amb una conferència de 
l’escultor Josep Plandiura sobre 
les arts i els oficis. 

laura Grau | redacció

Els alumnes del curs de pintura 
per a adults que imparteix l’artis-
ta montcadenca Eva Sereno a la 
Casa de la Vila van exposar una 
mostra de les seves obres a la 
sala d’exposicions de l’equipa-
ment del carrer Major. La mos-
tra es va inaugurar el 14 de juny 
amb la presència de la profes-
sora i la majoria dels alumnes, 
a més de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU). Sereno va destacar 
la gran diversitat d’estils i temes 

de la mostra, on cada alumne 
va disposar de llibertat total per 
expressar-se i només era comú 
el format de la tel·la. “En con-
junt domina l’obra figurativa, 
amb algun toc d’abstracció i, 
sobretot,  molta llum i color”, 
va destacar Sereno, qui va agra-
ir l’entusiasme dels alumnes per 
aprendre i la seva constància al 
llarg del curs. Pérez va felicitar 
els alumnes pels seus progres-
sos i Moly va animar-los a con-
tinuar indagant en el món de la 
creació | LG

> Llum i color a la mostra de pintura
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Els premis de la Música independent suposen el reconeixement de la indústria discogràfica

‘Xapömelon’, considerat el millor 
àlbum de músiques del món 2012

LA PEGAtiNA

El tercer treball discogràfic de La 
Pegatina, ‘Xapömelon’, ha estat 
guardonat com a millor àlbum 
de músiques del món a la quarta 
edició dels Premis de la Músi-
ca Independent que concedeix 
l’UFI (Unió Fonogràfica Inde-
pendent). El veredicte es va fer 
públic el 25 de juny a la Sala Tea-
tre Arteria Coliseum de Madrid. 
L’UFI agrupa una seixantena de 
segells discogràfics, responsables 
d’un 80% de les novetats que es 
publiquen anualment a l’estat es-
panyol. Els premis han reunit 180 
grups i artistes en 30 categories. 
Un grup de 100 professionals ha 
seleccio nat els finalistes que, pos-

teriorment, han estat votats pel 
públic a través d’Internet. Rubén 
Sierra, de la banda local, ha des-
tacat que el premi, “suposa un 

reconeixement de la indústria 
a un grup com el nostre, alter
natiu i al marge dels grans se
gells discogràfics”.

laura Grau | redacció

Sergi i adrià van assistir a la gala per recollir el premi en nom de la banda montcadenca
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Toni Sánchez, de nom artístic 
Yonki Love, actuarà a la sala 
Joan Dalmau del Kursaal el 13 
de juliol (22h). El músic montca-
denc presentarà el seu primer tre-
ball ‘Made in taxi’, que va sortir 
al mercat el 12 de juny i que va 
exhaurir existències el primer dia 
als diferents punts de venda –se-
gons la seva discogràfica, Boom 
Krik-Music. I en el moment de 
tancar l’edició, només queda-
ven una cinquantena d’entrades 
per al primer concert que farà 
a Montcada, “una cita que em 
fa molta il·lusió –ha dit el can-
tant– perquè actuaré davant de 
la meva gent”. Tot i que no ha 

fet massa concerts, Yonki Love 
destaca que el seu directe “mai 
és cent per cent el disc i conté 
bones dosis d’improvisació”.

Yonki love, en una imatge de promoció
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el concert de yonki Love 
genera força expectació
L’actuació tindrà lloc el 13 de juliol a la sala Joan Dalmau

‘enchanté!’ guanya el premi Unnim
El guardó, dotat amb 6.000 euros, també inclou una gira per diferents sales catalanes

DiViNAs

al centre, irene ruiz, flanquejada de Marta Móra i Carla Móra, amb el xec del premi Unnim

L’espectacle ‘Enchanté’ de la 
companyia Divinas, formada 
per Carla Móra, Marta Móra 
i la montcadenca Irene Ruiz, 
ha obtingut el premi Unnim 
al millor muntatge teatral, que 
suposa un ajut de 6.000 euros 
i una gira per diferents sales de 
Catalunya. El jurat, format per 
professionals de les arts escèni-
ques, ha valorat la sensibilitat, 

el sentit de l’humor, el ritme i 
les actuacions de les intèrprets, 
així com la direcció, el vestuari 
i l’espai escènic.  L’espectacle, 
que es va veure al Kursaal el 
6 de maig, recrea els cabarets 
burlescos dels anys trenta i qua-
ranta amb música en directe i 
coreografies de l’època. Ruiz 
ha manifestat la seva alegria 
per aquest premi “perquè no 
només suposa una injecció 

econòmica, sinó un compro
mís de feina estable durant 
el temps que duri la gira”. 
L’actriu també considera que, 
des del punt de vista professi-
onal, “representa un pas en
davant per formar part de la 
família escènica catalana”. El 
grup participarà properament 
al Mercat Internacional d’arts 
escèniques catalanes per a pro-
gramadors estrangers.

laura Grau | redacció
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FEstEs mAJoRs

bona resposta de públic a la majoria 
d’actes de can sant joan i la ribera

Can Sant Joan s’ha quedat sen-
se fira d’atraccions aquest any 
–els firaires van rebutjar la nova 
ubicació al Parc de les Aigües–, 
però ha pogut gaudir de quatre 
dies d’intensa activitat gràcies a 
l’esforç de la Comissió de festes. 
El dia del pregó, el 22 de juny, 
va fer públic un comunicat criti-
cant el trasllat de la fira –la nova 
normativa impedeix que es faci 
al carrer Reixagó– i la retallada 
de la subvenció municipal. José 
Luis Conejero, de l’AV,  assegu-
ra que el sector de l’hosteleria 
s’ha vist perjudicat per l’absència 
de la fira, però alhora considera 
que ha estat un de les festes més 
participatives dels últims anys. 

La Ribera. El president de l’AV, 
Jaime Imbernón, també està con-
tent amb la resposta de públic a 
les propostes del programa –del 
22 al 24 de juny–, entre les quals 
destaca el retorn del toro mecà-
nic i la trobada de puntaires. a dalt, festival de ball de Can Sant Joan després del pregó. abaix, toro mecànic a la ribera

La comissió de festes es queixa de la reducció d’ajuts i reclama la fira al carrer Reixagó

laura Grau | redacció
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Isabel Asensio (Montcada i 
Reixac, 1926) exposarà una 
mostra de la seva obra pictòri-
ca a la Casa de la Vila a partir 
del 19 de juliol –la inauguració 
serà a les 19.30h. La seva afició 
a la pintura va començar als 60 
anys d’edat de manera autodi-
dacta. Als anys noranta es va 
apuntar als cursos que impar-
tia el pintor Joan Capella a la 
Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament. També és alumna dels 
cursos que es fan al Casal de la 
Gent Gran de Montcada i Rei-
xac –al Parc Salvador Allende. 
La mostra, que es podrà visitar 
fins al 8 de setembre, inclou 
una vintena de creacions a l’oli, 
la majoria paisatges i retrats, i 
algunes obres de marqueteria. 
Per a Asensio aquesta no és la 
seva primera exposició indivi-
dual ja que al 1999 va mostrar 
part de les seves obres a La 
Unió de Mas Rampinyo, barri 

on ha viscut sempre. “Em fa 
molta il·lusió exposar en un 
sala tan visitada, tot i que jo 
només sóc aficionada”, ha dit. 
D’altra banda, els alumnes del 
curs de pintura del Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina  
exposaran a l’equipament del 
parc de les Aigües a partir del 
17 de juliol (19.30h).

isabel asensio, en una imatge recent 

PiNtURA

laura Grau | redacció

isabel asensio exposa 
paisatges i retrats 
a la casa de la Vila
Exalumna de Joan capella, va començar a pintar fa 15 anys
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La Flama revifa les revetlles populars
Al voltant de 150 persones van participar a la de La Unió i més de 300 a la del carrer Major

sANt JoAN

El peveter encès amb la Flama del Canigó va presidir la cinquena edició de la revetlla al c.Major

La Flama del Canigó va tor-
nar per segon any consecutiu a 
Montcada el 23 de juny gràcies 
a l’esforç d’una desena d’entitats 
–el Cim, la JAM, l’Abi, La Unió, 
la Fundació Cultural, l’AV del 
centre, l’MCC, El Brot, els Dia-
bles i la Coordinadora d’Associ-
acions per la Llengua (CAL).  La 
torxa va arribar per Mas Ram-
pinyo i va ser portada en relleus 

fins a Can Sant Joan i, després, 
fins al c. Major, on es va fer la re-
buda institucio nal, l’actua ció dels 
Gegants i l’encesa del peveter. 
Durant el recorregut es va llegir 
el manifest d’Òmnium Cultural. 
Posteriorment va començar la re-
vetlla –la cinquena edició–, amb 
la participació de 250 persones 
al sopar i més de 300 al ball. La 
Unió també va organitzar una 
revetlla davant de la seva seu 

–després de 10 anys sense fer-
se–, que va congregar al voltant 
de 150 persones. Jordi Gómez, 
de l’organització, s’ha mostrat 
satisfet de la participació i ha re-
ivindicat les revetlles de tota la 
vida “com una forma d’enfor
tir els lligams entre veïns  i la 
identitat de Montcada com a 
poble”. A Can Sant Joan, la Ri-
bera i Can Cuiàs també es van 
fer revetlles.

laura Grau | redacció
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els alumnes de música 
i les corals locals fan 
concerts de fi de curs
L’Auditori Municipal centralitza les aules obertes al públic

comiAt

Una quarantena d’alumnes 
dels cursos de música, piano i 
guitarra que s’imparteixen a la 
Casa de la Vila van participar 
el 28 de juny en una aula ober-
ta a l’Auditori Municipal amb 
motiu del fi de curs.  A diferèn-
cia d’anteriors  edicions, a més 
de les actuacions  de grup, hi va 
haver una important participa-
ció de solistes de tots els nivells 
de música clàssica, popular i 
flamenc. L’assistència de públic 
va fregar les 200 persones i la 
durada del concert va ser d’una 
hora i mitja. En el moment de 
tancar aquesta edició, estava 
prevista l’actuació dels alumnes 
dels cursos de guitarra elètrica 
a l’Auditori –el 4 de juliol.

Altres mostres. La Coral del 
Turó va actuar a l’Auditori 
Municipal el 17 de juny com a 
cloenda de la temporada. Com 
ja és habitual, va convidar un 

grup de fora, la coral Amarant, 
de Bigues i Riells. A la primera 
part del concert, la coral convi-
dada, dirigida per Ariel Seras, 
va interpretar una desena de 
temes de diferents estils, des de 
cançons populars catalanes fins 
a un espiritual negre. En la se-
gona part, la coral local, dirigi-
da per Paloma Bàscones, va fer 
un recital marcat també per la 
diversitat musical, amb temes 
d’origen africà com Noyana i 
Siyahamba, la irlandesa An irish 
blesing, i la cubana Soy un negro 
sabroson, entre d’altres. Al final 
del concert ambdues corals 
es van intercanviar obsequis i 
rams de flors. 
Per la seva banda, les corals 
de l’Associació Musical Gira-
volt van actuar a la sala gran 
de l’Ateneu Domingo Fins el 
17 de juny per acomiadar el 
curs. Destaquen les actuacions 
del grup de flautes travesseres i 
dels duets de cambra. 

laura Grau | redacció

la Coral del Turó va cloure el curs amb una actuació a l’auditori que va comptar com a grup convidat amb la coral amarant, de bigues i riells

Un grup d’alumnes de l’Escola Giravolt va tocar la flauta travessera Els alumnes de guitarra, durant l’exhibició de fi de curs
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aules obertes 
de teatre
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> jazz a la casa de les aigües per sant pere
Un centenar de persones va assistir al concert que el grup Odd Trio va fer 
el 28 de juny al jardí de la Casa de les Aigües. Asseguts en taules i prenent 
cava i coca –era la nit de Sant Pere–, els assistents van escoltar temes co-
neguts del repertori català en clau de jazz | LR

Els alumnes del curs d’iniciació 
al teatre de la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni van fer una aula 
oberta el 26 de juny a l’Auditori 
Municipal davant d’una seixan-
tena de persones. Els actors van 
interpretar fragments d’obres del 
dramaturg Jordi Sánchez, com 
‘Defatalitats’ i ‘Mareig’. L’altre 
grup d’alumnes, el d’inter pre ta-
ció, també va fer una aula ober-
ta el 14 de juny al Kursaal amb 
fragments de ‘Criatures’ de T de 
Teatre | LG
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ARts PLÀstiQUEs

pau Marinel·lo dissenya la portada 
del vintè aniversari de ‘La Veu’

Va començar pintant graffitis al 
carrer amb només 13 anys i, ara, 
amb 22, acaba de llicenciar- se en 
Belles Arts, una carrera que li ha 
permès conèixer a fons diferents 
expressions artístiques. “Totes 
m’interessen, però ara m’estic 
dedicant a la il·lustració i el 
dibuix”, explica Pau Marinel-
lo, autor de la portada del vintè 
aniversari de La Veu. El disseny 
l’ha fet mitjançant el programa 
Photoshop i una tauleta gràfica. 
“El retrat i, en general la fi
gura humana, és el tema que 
més m’atrau”, diu. Es declara 
admirador d’autors com Gustav 
Klimt i Lucien Freud, i de mes-
tres del graffiti com Banksy, que 
ha aconseguit entrar a les sales 
dels grans museus. Ha desenvo-
lupat algunes obres murals a l’es-
pai públic –va pintar en una torre 
elèctrica a L’Escala amb permís 
dels propie taris– i participa regu-
larment en concursos de pintura 
ràpida i graffitis. Després de viu-
re un any a Dublín, a l’octubre 

marxarà a Florència per estudiar 
dibuix i seguir buscant el seu pro-
pi camí en el món de l’art.

autocaricatura de Pau Marinel·lo feta a partir de la tauleta gràfica i el programa Photoshop
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Llicenciat en Belles Arts, el jove montcadenc, de 22 anys, prové del món del graffiti 

La terrassa exterior del Gran 
Casino de Terra Nostra acollirà 
una nova edició del programa 
‘Els divendres a la fresca’ que 
l’AV del barri va organitzar 
per primera vegada fa dos es-
tius. La programació arrencarà 
el 6 de juliol amb el duet de 
Barcelona Mr&Ms Jones, que 
farà un concert d’estandards 
del jazz. “Teníem moltes ga
nes de recuperar aquesta pro
posta perquè és una forma de 
fer barri i alhora gaudir d’un 
espai molt agradable les nits 
d’estiu, tot fent una copa amb 
els amics”, ha explicat la res-
ponsable, Montserrat Sánchez. 
“El 13 de juliol volem fer un 
recital de poesia, però encara 
ho hem de concretar”, ha afe-
git Sánchez. 

Programació. El que sí està con-
firmat és l’actuació el 20 de 
juliol de Kyke Serrano, músic 
i compositor que ha tocat per 
grups com Jarabe de Palo i ar-

tistes com David Bustamente. 
En el seu concert a Montcada 
farà un repertori propi al pia-
no.El cicle clourà el 27 de juliol 
amb el grup montcadenc The 
Wave, que oferirà un concert 
en acústic. Totes les propostes 
són gratuïtes i començaran a 
les 22h. D’altra banda, el 7 de 
juliol  tindrà lloc la festa de final 
de curs dels tallers i cursos que 
s’imparteixen al Casino (18h) i 
ball en viu (22h).

AV DE tERRA NostRA

laura Grau | redacció laura Grau | Montcada

tornen ‘els divendres 
a la fresca’ al casino
El programa arrenca el 6 de juliol amb un concert de jazz

Mr&Ms Jones obren la programació

‘Okupa’ és una de les fotografies de Gago que el jurat del concurs ‘le catalan’ va seleccionar
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Juan Manuel Gago (Montca-
da i Reixac, 1954), membre 
de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
ha rebut el Premi d’Honor 
de la primera edició del Saló 
Internacio nal de Fotografia de 
Perpinyà ‘Le catalan’. Gago 
és l’autor que més imatges ha 
aconseguit classificar entre més 

de 700 participants d’arreu del 
món, fet que el converteix en 
el millor fotògraf del certamen. 
També ha obtingut la medalla 
de bronze de fotografia macro 
per les seves imatges de natura. 
“No m’esperava aquest premi 
i la veritat és que m’ha fet il
lusió”, ha dit el fotògraf, que ja 
té en el seu palmarès una bona 
col·lecció de reconeixements 

nacio nals i internacionals. “La 
fotografia, més que una afició, 
s’ha convertit en una forma 
de vida”, ha dit Gago. D’altra 
banda, l’Afotmir va clausurar els 
cursos de fotografia bàsic i avan-
çat que imparteix a les antigues 
escoles de Mas Rampinyo amb 
l’acte de lliurament de diplomes 
als alumnes –una quarantena– 
el 29 de juny. 

FotoGRAFiA

laura Grau | Montcada

juan M. gago, premiat a perpinyà
Membre de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada, ha estat considerat el millor autor del certamen

 Més informació:
 flickr//ellograffiti.com
 www.paumarinello.com
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el retro-visor
ricard ramos
Xavier colomé

Molts montcadencs han visitat 
en alguna ocasió el restaurant El 
mirador de Can Toy, a la Vallensa-
na, però pocs saben que durant 
l’època republicana va ser la seu 
d’un dels programes més emble-
màtics del govern de la Generali-
tat, conegut com l’Escola Moder-
na, un moviment de pedagogia 
llibertària basat en la metodologia 
de Francesc Ferrer i Guàrdia. “La 
gran innovació d’aquest nou sis-
tema educatiu –segons Raimon 
Portell al llibre Els mestres de 
la República,– era el respecte a 
l’infant, als seus temps, als seus 
ritmes, a la seva capacitat d’en-
tendre l’entorn, apropiar-se’l i 
construir-se’n una imatge”.

El text continua així: “Els nens 
deixaven d’estar lligats a la taula 
recitant com lloros per parlar i 
escriure sobre allò que els envol-

tava. Era una escola laica i mixta 
que volia respectar l’opció reli-
giosa de cadascú, sense impo-
sicions ni missa diària”. Aquest 
model, tan contrari a la metodo-
logia imperant, va morir amb la 
República, tot i que avui dia con-
tinua ser un referent. Durant la 
guerra civil Can Toy va deixar de 
ser una escola per convertir-se en 
un punt d’acollida per a refugiats 
de diferents fronts, com Madrid i 
el País Basc. L’edifici va ser cons-
truït l’any 1870 per un empresari 
anglès, de cognom Toy, propietari 

de la pedrera Vallensana, situada 
a pocs metres. A la casa hi vivien  
els treballadors emigrants i les 
seves famílies que es dedicaven 
a l’extracció de la pedra. Després 
de ser escola republicana i allot-
jament de refugiats de guerra, 
Can Toy va quedar abandonada 
durant molts anys fins que al 
1987 va ser adquirida per la famí-
lia Leiva. Després de restaurar-la 
durant dos anys, la torre va esde-
venir el que és ara, un restaurant 
amb vistes panoràmiques regen-
tat per la segona generació.

can toy, seu de l’escola Moderna 
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Jardins de Can Toy al 1933,  quan va ser la seu d’una escola on s’ensenyava d’una forma diferent

El conegut restaurant de la Vallensana va ser un centre educatiu durant la 2a República
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La Fundació Cultural Mont-
cada va finalitzar el programa 
d’activitats de la temporada 
amb una xerrada del cronista 
Josep Maria Vilarrubia –el 13 
de juny–, sobre un episodi que 
va succeir al 1959 quan Luis 
Martínez Galinsoga era el di-
rector del diari La Vanguardia. 
Les paraules despectives del di-
rectiu cap a l’ús el català en una 
missa –concretament “todos 
los catalanes son una mierda”– 

van desencadenar un gran mo-
viment de protesta entre grups 
de joves progressistes, que van 
posar en marxa una campanya  
de boicot contra la publicació. 
En pocs mesos més de 20.000 
subscriptors es van donar de 
baixa del rotatiu i Galinsoga va 
ser destituït pel Consell de mi-
nitres a petició del seu propie-
tari, el comte Godó . “Fets com 
aquest van enfortir l’oposició 
catalana al franquisme”, va 
ressaltar Vilarrubia.

Josep M. Vilarrubia i ricard ramos amb la presidenta de la Fundació Cultural, núria Cervera

FUNDAció cULtURAL

laura Grau | Montcada

el cas galinsoga, un atac 
al sentiment catalanista
La xerrada de Josep M. Vilarrubia tanca el programa d’activitats

‘Era una escola laica 
i mixta que volia 
respectar l’opció 
religiosa de cadascú’
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Esports
laveu.cat/esports

preMis esportiUs
Ja està tot a punt perquè l’Àgora de 
l’Aqua aculli el dia 6 el lliurament 
de trofeus a l’esport local

btt     
Anna Villar ha quedat campiona 
de l’open d’Espanya i primera al 
Campionat de Catalunya d’XC

pàg. 30 pàg. 29  

El Gran Mestre rus Vladimir 
Burmakin va guanyar la vintena 
edició de l’Open  Internacional 
d’Escacs Vila de Montcada, or-
ganitzada per la UE Montcada 
entre el 25 de juny i el 3 de ju-
liol al Kursaal de Can Sant Joan. 
En segona posició va quedar el 
Gran Mestre argentí Fernando 
Peralta –empatat a 7 punts amb 
el primer classificat– i, en tercer 
lloc, el Gran Mestre cubà Yu-
niesky Quesada, amb 6’5 punts. 
El primer local classificat va ser 
el Gran Mestre francès Matthiue 
Cornette, amb 6’5 punts. Pel 
que fa al Grup B, el guanyador 
va ser Roger Cervelló, del club 
Peona i Peó, amb 7’5 punts. 

Valoracions. L’Open va finalitzar 
amb el lliurament de premis, 
en un acte al qual van assistir el 
regidor d’Esports, Marc Rodrí-
guez (PSC), i els principals pa-
trocinadors del torneig, que ha 
repartit 7.000 euros en premis. 
El primer classificat del Grup A, 
que se’n va endur 1.200 euros, 
es va mostrar molt content pel 
triomf. “Ha estat un torneig 
molt igualat”, va dir Burma-
kin.
El director del torneig i president 
de la UE Montcada, Arturo Vi-
darte, va fer una valoració molt 
positiva de la competició. “Es
tem molt satisfets perquè hem 

tornat a batre el rècord de 
participació, amb més de 240 
inscrits, i hem pogut mantenir 
la dotació dels premis”, va ex-
plicar Vidarte, qui va agrair als 
patrocinador i l’Ajuntament el 
seu suport gràcies al qual l’Open 
és un dels més prestigiosos de 
Catalunya. Per la seva banda, el 
president de la Federació Catala-
na d’Escacs, Toni Ayza, va lloar 
la tasca de la UE Montcada 
“perquè no és gens fàcil tirar 
endavant durant 20 anys un 
campionat d’aquest nivell”. El 
regidor d’Esports també va felici-
tar el club local perquè “l’Open 
ha tornat a ser un èxit”. 

Sílvia alquézar | Can Sant Joan

EscAcs

el gran Mestre rus Vladimir burmakin 
guanya el XXè open Vila de Montcada
El campionat internacional ha registrat la participació més elevada de la seva història amb 240 inscrits

D’esquerra a dreta, Marc rodríguez, Toni ayza, Fernando Peralta, Yuniesky Quesada i el campió, el Gran Mestre rus Vladimir burmakin
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josé ortín acaba 
en segon lloc a la 
Quebrantahuesos

El veterà ciclista montcadenc 
José Ortín, de 66 anys, va finalit-
zar segon a la XXII edició de la 
Quebrantahuesos, la prova ciclis-
ta amateur de més importància 
d’Espanya que es va fer a Sabiña-
nigo (Osca) el 23 de juny. Ortín 
va récorrer els 205 quilòmetres de 
la prova, amb tres ports de gran 
muntanya com Somport, Marie-
Blanque i Portalet, amb un temps 
de 6 hores, 29 minuts i 4 segons. 
Tot i fer millor temps que l’any 
passat, quan va aconseguir el 
primer lloc, Ortín només va po-
der acabar segon per darrera del 
guanyador Pablo Murcia, que va 
arribar 17 minuts abans. “Amb el 
temps que estava fent la veritat 
és que pensava que guanyaria la 
meva categoria de carrer. Però el 
que va finalitzar primer  anava 
molt ràpid. En aquestes curses el 
nivell és cada vegada més alt”, 
comenta Ortín, que va acabar en-
tre els primers 500 ciclistes de la 
classificació general.

rafa Jiménez | redacció

Ortín, amb els nombrosos trofeus guanyats
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> La Ue Montcada homenatja el soci pedro Ávila
Durant el lliurament de premis de la vintena edició de l’Open Internacio-
nal d’Escacs, la Unió Escacs Montcada va aprofitar l’avinentesa per retre 
homenatge a Pedro Avilés, tresorer de l’entitat montcadenca que porta 39 
anys vinculat al club d’escacs. El president, Arturo Vidarte, li va fer entrega 
d’una placa. A la foto, l’homenatjat amb membres de la directiva  | sA   
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FUtBoL. PRimERA cAtALANA

El CD Montcada ja té pràctica-
ment tancada la plantilla de la 
temporada vinent al Grup Primer 
de Primera Catalana. El club verd 
ha presentat el fitxatge de quatre 
jugadors i no descarta poder incor-
porar un altre reforç en els propers 
dies. Les cares noves de l’entitat 
verda són el porter Gerard Puyol, 
que prové del Palau i que ante-
riorment havia jugat al Vilafranca 
A, el defensa Sergi Carmona, del 
Vilassar, i els davanters David 
Bermúdez, del Peralada, i Sergi 
Arranz, del Palamós. La directi-
va verda, presidida per Modesto 

‘Tato’ Sanchís, ja ha avançat que 
l’objectiu cara la pròxima lliga serà 
aspirar a alguna cosa més que la 
permanència a la categoria.
L’equip, dirigit per Jordi Salvanyà, 
començarà els entrenaments de 
pretemporada el 6 d’agost, mentre 
que el partit de presentació oficial 
de la nova plantilla davant l’afició 
serà l’1 de setembre a l’estadi 
de la Ferreria. El conjunt verd 
s’enfrontarà a les 20h a l’FC Mar-
tinenc, que juga al Grup Segon de 
Primera Catalana. D’altra banda,  
el club convoca el 5 de setembre 
una assemblea ordinària de socis, 
a les 19h, a la Casa de la Vila. Una 

hora abans, l’entitat presentarà un 
espot publicitari de captació de 
nous socis.

Juvenil. El CD Montcada també 
ha presentat el cos tècnic del con-
junt juvenil, que la temporada vi-
nent jugarà a la Primera Divisió. 
El nou entrenador és Jordi García, 
que comptarà amb l’ajut del tècnic 
Xavier Miralles. L’objectiu del 
club montcadenc és que els més 
joves de l’entitat puguin recupe-
rar la categoria per poder tornar 
a jugar a Preferent. El responsable 
de la junta directiva del juvenil és 
Alberto Solano.

Sílvia alquézar | redacció

El president del CH La Salle, 
Josep Maresma, deixarà la pre-
sidència del club a final d’any. 
Així ho va anunciar el directiu 
durant el sopar fi de temporada 
que va tenir lloc a l’escola La 
Salle el passat 29 de juny amb 
l’assistència de més de 250 per-
sones. Maresma, que porta 10 
anys al capdavant de l’entitat, 
considera que s’ha acabat una 
etapa. “Ara cal que entri gent 
nova, que sempre és positiu”, 
ha indicat l’encara president, qui 
fa un balanç positiu del seu man-
dat en considerar que el club 
“passa per un bon moment a 
nivell esportiu i social”. Mares-
ma no marxarà fins al mes de 
desembre “per deixar la nova 
temporada en funcionament i 
fer el traspàs amb temps”.

Reconeixements. Durant el sopar, 
el club montcadenc va retre ho-

menatge als diferents equips de 
l’entitat com el sènior A masculí 
per la seva permanència amb 
nota a la Primera Estatal i els 
equips femenins sènior i cadet 
per haver quedat sotscampions 
de Catalunya. També hi va ha-
ver reconeixements individuals  
a David Medina i Anna Sego-
via, dels primers equips masculí 
i femení respectivament, que 
ja no jugaran la temporada vi-
nent. D’altra banda, La Salle va 
lliurar enguany la insígnia d’or 
del club a Jaume Relat, que va 
ser president i també jugador 
de l’equip que es va proclamar 
campió d’Espanya de Segona el 
1962.
Pel que fa a l’actualitat esporti-
va, l’equip de La Salle de Pri-
mera Estatal ha incorporat dos 
jugadors cara la pròxima lliga: 
el porter Alberto García ‘Turu’, 
del Sant Martí, i el pivot Oriol 
Farrés, que prové del Gràcia.

Sílvia alquézar | redacció

HANDBoL

josep Maresma 
deixarà la presidència 
al mes de desembre
El directiu ho va anunciar durant el sopar fi de temporada

Un dels moments més importants durant l’etapa de Josep Maresma ha estat l’ascens a la Primera Estatal per primera vegada en la història del club
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> el club verd ja té els dos tècnics de l’amateur b 
Els montcadencs Óscar Pérez i Jonathan Ávila –a la foto amb el directiu 
Fernando Mateo– són els dos tècnics del nou amateur B que el CD Montca-
da ha decidit crear per a la temporada vinent. L’objectiu de la directiva amb 
aquest conjunt és que els joves jugadors puguin acabar la seva preparació 
i agafar experiència per donar el salt a Primera Catalana  | sA   
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La Salle Iste s’ha proclamat campio-
na de la Copa Federació després de 
superar a la final el Castelldefels per 
30-28 en el partit jugat el 16 de juny 
a la Llagosta. El matx va ser molt 
igualat, acabant la primera meitat 
amb el marcador de 15 a 14. Les 
noies d’Esperanza Hoyos van haver 
de suar de valent la samarreta per 
aixecar el trofeu, gràcies sobretot a 
les ganes del conjunt montcadenc 
des del primer minut de joc. Una 
de les jugadores més destacades va 
ser Simona, que va marcar 13 gols. 
Aquest triomf s’afegeix a l’ascens 
que La Salle Iste ha aconseguit a la 

Lliga Catalana, en quedar sotscam-
piona de Primera Catalana aques-
ta temporada. Després de l’estiu, 

l’equip iniciarà la pretemporada per 
jugar a la categoria més important 
de la Federació Catalana | sA 

la Salle iste femení es proclama campiona de la Copa Federació 

la
 S

al
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el cd Montcada es reforça amb un 
porter, dos davanters i un defensa
L’entitat verda presentarà la plantilla l’1 de setembre amb un amistós amb el Martinenc

les jugadores de la Salle van rebre el reconeixement del seu club en el sopar fi de temporada
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Els corredors locals van quedar líders de la general gràcies als podis de l’última prova

Btt

anna Villar i pau egeda acaben 
en primer lloc a l’open d’espanya

Els ciclistes locals Anna Villar 
i Pau Egeda, del Tomàs Bellès-
Cannodale, han guanyat l’Open 
d’Espanya de BTT. A l’última 
prova de la competició, dispu-
tada a Avilés els dies 16 i 17 de 
juny, Villar va ser primera a 
la categoria elit i Egeda segon 
en Màster 30, dues posicions 
que els van permetre sumar els 
punts necessaris per quedar pri-
mers classificats de la general. 

“Per a mi, el triomf és molt 
important perquè l’Open se’m 
va complicar a les primeres 
curses, però al final he pogut 
endurme la general”, ha dit 
la corredora montcadenca, qui 
va encapçalar la cursa en tot 
moment malgrat els problemes 
mecànics que va patir a l’última 
volta del circuit.
Per la seva banda, Egeda va ser 
al grup capdavanter durant  tota 
la competició i, en ocasions, va 

ser el líder, però finalment va 
acabar en segona posició, un lloc 
que també li ha donat el triomf 
final perquè el primer classificat 
de la general fins a la darrera 
prova va acabar en quarta po-
sició. 
D’altra banda, Anna Villar tam-
bé ha guanyat el Campionat de 
Catalunya d’XC, mentre que el 
seu company d’equip va acabar 
en segona posició a la cursa de 
Màster 30.

Sílvia alquézar  |  redacció

anna Villar i Pau Egeda mossegant la medalla aconseguida a l’Open d’Espanya de bTT
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El campionat, organitzat pel club montcadenc, es va disputar el 16 de juny al pavelló

kARAtE

el shi-kan guanya 13 medalles al 
campionat de catalunya de kyo

El Club Shi-kan Montcada va 
guanyar tres medalles d’or, 
quatre de plata i 6 de bronze al 
Campionat de Catalunya de ka-
rate de kyokushinkai entre les 
categories cadet i sènior, que va 
tenir lloc el 16 de juny al pavelló 
Miquel Poblet. El club montca-
denc va acaparar els podis en 
júnior femení de més de 57 qui-
los, amb Aida Xavier (1a), Ta-

nia Sánchez (2a) i Noemí García 
(3a). En sot-21 masculí de menys 
de 75 quilos, el Shi-Kan també 
va guanyar les tres medalles en 
joc: Kevin André (1r), Rubén 
Serrano (2n) i David Abejón 
(3r). En categoria cadet, l’entitat 
local també va aconseguir molts 
premis.  Al grup de menys de 
57 quilos, Eric Puig va ser se-
gon i Jordi Acedo, tercer. A la 
categoria de més de 57 quilos, 
Jaber el Marzouki va acabar en 

tercer lloc. En femení, les cadets 
Cristina Camon i Judih Calza-
do van ser segona i tercera res-
pectivament al grup de més de 
50 quilos. Pel que fa als júniors, 
Adrián Martínez va ser primer 
als participants de més de 65 
quilos. En sènior de menys de 
80 quilos, Juan Montserrat va 
guanyar la medalla de bronze.
El Shi-kan Montcada va organit-
zar el campionat amb el suport 
de la Federació Catalana.

Sílvia alquézar  |  redacció

Un dels combats que va tenir lloc al Campionat de Catalunya disputat al pavelló Miquel Poblet
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José Antonio cañadas, del cEAV, va quedar primer en resistència, velocitat i circuit

PRoGREssió VERticAL

el ii trofeu Vila de Montcada 
aplega una vintena d’inscrits

Una vintena d’esportistes entre les 
categories aleví i veterà va partici-
par el 16 de juny a la segona edi-
ció del Campionat de Progressió 
Vertical Vila de Montcada, orga-
nitzat pel Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV) a la pista coberta 
municipal. A la categoria d’adults 
va competir el montcadenc José 
Antonio Cañadas, del CEAV, que 
va quedar en primera posició a 
les proves de resistència, velocitat 
i circuit. “No hi havia cap altre 
participant al seu grup, però per 
puntuar s’havia de fer l’exercici 
dins el temps reglamentari, 
perquè sinó quedes desquali
ficat”, ha indicat Miguel Àngel 
López, del club local. L’entitat ha 
fet una valoració positiva pel que 

fa al funcionament del campionat, 
que és puntuable per a la Copa de 
Catalunya, però ha lamentat que 
la participació fos molt baixa. “Es

tem una mica decebuts perquè 
hi ha hagut pocs inscrits, supo
sem que per la crisi”, ha comen-
tat López. 

Sílvia alquézar  |  redacció

Els organitzadors i alguns participants al campionat amb les autoritats municipals
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jordi gómez, escollit nou 
president de l’entitat 

Jordi Gómez és el nou president de 
la Penya Barcelonista de Montca-
da, escollit per l’assemblea de socis 
el passat 22 de juny a l’Abi amb 
l’assistència de 150 persones. El 
nou màxim responsable de l’entitat 
va aprofitar l’esdeveniment per 
presentar els objectius de la nova 
junta que, per primera vegada, té 
dues dones: Gisela Vilalta i Irma 

Soldevilla. “Volem rejovenir 
la Penya, seguir creixent amb 
nous socis i impulsar l’Abi com 
seu social”, va dir Gómez, qui en-
capçalava l’única candidatura pre-
sentada. El nou president també 
va agrair a la junta sortint la seva 
feina i va tenir un record per a An-
toni Gumbau, president durant els 
darrers set anys que va morir el 10 
de novembre. 

per primera vegada hi ha dues dones a la junta directiva

Sílvia alquézar | redacció

PENYA BARcELoNistA 

Jordi Gómez, davant, durant la presentació de la nova junta de la Penya barcelonista 
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Tres gimnastes de La Unió han pujat al podi 
a la Final de Barcelona Comarques, dispu-
tada el dia 17 a Montmeló. La infantil Laura 
Martínez i la juvenil Clàudia Vila van gua-
nyar la medalla d’or, mentre que la benjamí 
Marina Ribota va aconseguir la plata | sA
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> Héctor bastida competirà a l’estatal de triatló
El montcadenc Héctor Bastida 
–a la foto–, de la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM), s’ha classificat 
per al Campionat d’Espanya de 
triatló que tindrà lloc el 8 de se-
tembre a Pontevedra. El triatleta 
local, de 43 anys, va acabar en 
setena posició d’un total de 500 
participants i va ser el tercer de la 
seva categoria V1M al campionat 
classificatori per a l’estatal, que 
es va disputar els dies 16 i 17 
de juny a Banyoles. La Trijam, la 
secció de triatló de la JAM, es va 
crear el setembre de l’any passat i ja compta amb 30 esportistes federats 
que prenen part a diferents competicions   | sA 

> passejada en bicicleta del Font Freda
L’escola Font Freda va celebrar 
el 16 de juny les jornades espor-
tives del centre, que van ser un 
èxit de participació. L’Ampa va 
organitzar activitats molt diverses 
per a grans i petits relacionades 
amb els àmbits esportiu i lúdic. El 
que ja s’ha convertit en una tra-
dició és la passejada en bicicleta 
que comença a l’escola i discorre 
per diferents carrers de Montca-
da Nova. A la sortida, hi va anar 
una representació municipal encapçalada per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC). A la foto, un moment de la sortida en bici | sA 
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L’àgora de l’aqua es vesteix de 
gala en la nit de l’esport local

PREmis EsPoRtiUs 2012 

L’iME lliura el dia 6 una trentena de trofeus entre els campions de la temporada 2011-12

L’Agora de Montcada Aqua s’ha 
tornat a vestir de gala per acollir el 
dia 6 el lliurament dels Premis Es-
portius 2012, la festa de reconeixe-
ment a l’esport local que organitza 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure. Durant la cerimònia (22h), 
es lliuraran una trentena de tro-
feus repartits en quatre apartats: el 
guardons per als esportistes i clubs 
locals que han quedat campions a 
les seves respectives competicions, 
les distincions de l’Ajuntament i el 
jurat, els premis a l’esport escolar i 
els guardons als més destacats en 
les categories d’entitats, entrena-
dors i esportista masculí i femení, 
entre d’altres. 

Nominats. En l’apartat de millor 
entitat, només hi ha hagut tres 
candidatures que passen automàti-
cament a ser finalistes: la UE 
Sant Joan de futbol, el Futbol Sala 
Montcada i l’Handbol La Salle. 
Pel que fa al millor entrenador –un 
premi nou–, també hi ha hagut no-
més tres propostes que han accedit 
directament a ser finalistes. Es trac-

ta de tres tècnics de l’FS Montca-
da: Jordi Rozas, del primer equip; 
Jhon Serrano, del benjamí A; i 
Emili Domingo, del cadet.
A la convocatòria de millor es-
portista masculí, el jurat ha hagut 
d’escollir els sis nominats entre les 
23 candidatures presentades. Els 
seleccionats han estat els taekwon-
distes Diego Carrillo i Alberto Jo 
Lee (Lee Young), el ballarí Carles 
Cirera (Club Endansa), els kara-
teques Adrián Martínez i David 

Abejón (Shi-kan), i Javier Serrano, 
del Club de Jujit-su de Mollet.
Pel que fa a l’apartat de millor es-
portista femenina, s’han presentat 
un total de 17 candidatures, de les 
quals les sis nominades han estat: 
la ballarina Eva Nieto (Club En-
dansa), la jugadora d’handbol Pa-
trícia Espínola (BM Granollers), la 
nedadora Mireia Prats (EN Mont-
cada) i les taekwondistes Yolanda 
Hidalgo, Vanesa León i Soomi Jo 
Lee (Lee Young).

Pilar abián | Pla d’en Coll

Foto de família dels guanyadors i premiats a la festa de l’esport local de la temporada anterior
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ActiVitAts D’EstiU

La jornada solidària Mulla’t 
per l’esclerosi múltiple es farà 
enguany el dia 8 a la piscina de 
Montcada Aqua a partir de les 
9h. Els diners recollits es lliura-
ran a la Fundació que treballa 
per aquesta malaltia, que orga-
nitza la jornada en col·laboració 
amb l’IME. Dins les activitats 
d’estiu de la Regidoria d’Esports, 
també hi ha previst el torneig de 

3x3 de futbol al carrer, que es 
farà el dia 9 a les 18h davant del 
pavelló Miquel Poblet. A més, 
l’11 de juliol tindrà lloc una nova 
edició del Campionat de natació 
Vila de Montcada, a les 19h, a 
la piscina de la Zona Esportiva 
Centre, al carrer Bonavista. El 
programa clourà el dia 16 amb 
la marató d’spinning a la plaça 
Lluís Companys, amb tres ses-
sions a partir de les 18.30h.

el Mulla’t per l’esclerosi és 
el dia 8 a Montcada aqua
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El programa clourà el 16 de juliol amb la marató d’spinning al carrer

El 3x3 de bàsquet a Can Sant Joan va inaugurar el programa d’activitats d’aquest estiu

Sílvia alquézar | redacció

> Montcada aqua obre 
la piscina exterior
Montcada Aqua ja ha obert la pis-
cina i el jacuzzi exteriors del com-
plex esportiu, situat al Pla d’en 
Coll. D’altra banda, l’equipament 
ofereix durant tot aquest mes de 
juliol un descompte del 50 % en 
la matrícula a les persones que 
es facin el carnet d’abonades . A 
la foto, unes nenes banyant-se a 
la piscina a l’aire lliure de Mont-
cada Aqua | sA   
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tENNis

L’equip júnior, 
sotscampió català

L’equip júnior del Club Tennis 
Reixac s’ha proclamat sotscam-
pió de Catalunya després de per-
dre la final contra el CT Urgell 
per 3-2 el 16 de juny. “Malgrat 
perdre la final, estem molt sa
tisfets de la temporada, ja que 
hem superat les nostres ex
pectatives”, ha dit Edu López, 
un dels tècnics juntament amb 
‘Sifu’ Edu | sA l’equip júnior del Tennis reixac amb el trofeu de sotscampions de Catalunya
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> tres podis de La Unió a la Final comarques
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Manel Trias
L’adéu. Manel Trias fa pocs dies que ha deixat la presidència de l’Escola de Futbol de Montcada, 
una entitat a la qual pertanyia des de la seva fundació, ara fa 7 anys. Va ser un dels impulsors de la 
unió entre les diferents escoles de futbol de la ciutat i, d’aleshores ençà, ha treballat perquè qual-
sevol infant pugui practicar l’esport rei al municipi. Trias se’n va amb una escola plenament consoli-
dada que aquesta temporada ha comptat amb més d’una vintena d’equips i uns 350 jugadors amb 
edats compreses entre els 3 i els 18 anys. Aquest montcadenc sempre ha estat vinculat al món del 
futbol, de més jove com a jugador, després com a directiu i ara assegura que té previst continuar a 
l’equip de veterans de l’Escola. El substitut de Trias a la direcció de l’EF Montcada –que la tempo-
rada vinent celebrarà eleccions per escollir nova junta– és el vicepresident, Antoni Sánchez.

“La nostra raó de ser és que 
tothom pugui jugar a futbol”

Per què deixa la presidència de 
l’EF Montcada a un any de cele-
brar les pròximes eleccions?
Problemes de temps i de dedicació. 
Sóc de les persones que creu que no 
paga la pena ser-hi si no estàs a totes. 
A més, la renovació també és positiva, 
és important deixar pas a la gent jove. 
No tinc afecció al càrrec.
se’n va satisfet de la feina feta?
El balanç és molt positiu. Va ser difí-
cil fusionar les dues escoles de futbol 
que hi havia al municipi, però el pro-
jecte està plenament consolidat. Hem 
anat creixent any rere any i enguany 
ja hem tingut uns 350 infants.
Durant els set anys a la junta de 
l’Escola, els cinc últims de pre-
sident, ha complert els objectius 
que s’havia marcat? 
A grans trets, sí. La nostra raó de ser 
des del començament és que qual-
sevol infant del municipi pugui jugar 
a futbol independentment dels seus 
recursos econòmics i la seva qualitat.

I algun tema que se li hagi quedat 
al tinter?
La qualitat. És complicat compaginar 
els diferents nivells dels jugadors a 
l’entitat. Per això, hem anat creant 
dos o tres equips per cada categoria. 
Però sí que és cert que els més bons 
se’n van a equips més importants. Ve-
nen a buscar-los i se’ls emporten. 
Com es pot evitar aquesta fuga de 
talents?
Tenint equips a les categories més 
altes, però això és qüestió de temps 
o de diners. Per posar un exemple, 
el Mercantil de Sababell ha fet 100 
anys! Compara’t amb ells, no fa res 
que hem començat. També es pot 
arribar a aquest punt amb molts di-
ners, però aquest no és el nostre cas 
i més tenint en compte com està el 
panorama en l’actualitat.
Per cert, com es financia l’EF 
Montcada?
Bàsicament amb les quotes que pa-
guen els jugadors. També rebem una 

subvenció de l’Ajuntament i tenim 
diversos espònsors. Precisament la 
idea de crear una escola de futbol 
sense equip amateur va ser per evi-
tar que els més petits financiessin els 
fitxatges de jugadors de fora per al 
primer conjunt.

Al llarg d’aquests set anys, l’EF ha 
signat diversos acords amb clubs 
locals que tenen equips sèniors, 
que s’han acabat trencant. sense 
anar més lluny, l’Escola ja no serà 
filial del CD Montcada cara la tem-
porada vinent i signarà un acord 
amb la UE sant Joan. Per què?
El conveni amb el club verd tenia 

sentit quan tenia un juvenil a una 
categoria més amunt que nosaltres, 
però això no passarà la pròxima lliga, 
que els dos juvenils hi seran a Pri-
mera Divisió. D’altra banda, la Unió 
ens va demanar signar un acord de 
col·laboració perquè, en haver pujat, 
necessita tenir planter per jugar la 
temporada vinent a Segona Catalana. 
Hem anat amb qui ens necessitava.
Des de fora dóna la sensació que 
no hi ha bona sintonia entre els 
diferents clubs de futbol de la ciu-
tat. És així?
Crec que no s’ha aconseguit unificar 
criteris i objectius, em sap greu que 
no s’hagi pogut concretar un pro-
jecte més unitari. Tothom vol la seva 
parcel·la, el seu protagonisme, i que 
consti que això és molt lícit, eh? 
Què és el que més li ha agradat del 
seu pas per l’Escola?
La il·lusió dels infants per jugar a fut-
bol. Un dels moments més especials 
és quan fem la festa fi de temporada, 

on ens retrobem tots: jugadors, les fa-
mílies, els entrenadors, els directius...
I el que menys?
L’actitud d’alguns pares, que es 
creuen que els seus fills són els millors 
i que ells saben més que l’entrenador. 
No se n’adonen que amb aquesta 
conducta embruten i condicionen la 
pràctica d’aquest esport. De vegades, 
m’agradaria que els partits fossin a 
porta tancada, sense públic! (riu).
Què li diria a un noi o noia que vol 
jugar a futbol?
Que jugui a futbol per passar-s’ho bé, 
que aquesta sigui la seva màxima as-
piració. També li recomanaria que fes 
amics, tant entre els companys del 
seu equip com els dels altres clubs. 
I a la junta que ara presideix Anto-
ni sánchez?
Que continuï com fins ara, treballant 
amb unitat i sense protagonismes. 
Penso que perquè els projectes fun-
cionin és important que hi hagi espe-
rit d’equip.

“El millor de tot és 
veure la cara d’il·lusió 
dels infants; i el pitjor, 
l’actitud i la conducta 
d’alguns pares”

expresident de l’EF Montcada

a títol personal
síLVia aLQUézar
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aDiMir, com entitat que 
lluita per la inclusió de les 
persones amb discapacitat, 
agraeix el suport informatiu 
rebut i felicitem tot l’equip.  
la publicació és un mitja 
democràtic, apolític i regit 
per criteris periodístics.

ana ballESTa
adiMir

anTOniO CEra
FaVMir

Una ‘Veu’ que es fa sentir arreu

CarOlina MarTEl
asdeM

JOrDi ESCriGaS
La UNiÓ de Mas raMpiNyo

anTOni OrihUEla
coNseLLer

María ElEna PérEz
aLcaLdessa-presideNta

EliSa riEra
coNseLLera

anTOniO ‘MaéSE’ PérEz
coNseLLer

nUria bErbEría
coNseLLera

FlOra VázQUEz
coNseLLera

la meva sincera felicitació a 
‘la Veu’ i a tot l’equip redactor 
en el seu 20è aniversari, per la 
seva professionalitat demostrada 
al llarg de tots aquests anys i 
avalada per premis com l’ arrel 
de butlletins Municipals de la 
Diputació de barcelona, rebut en 
dues ocasions, i per ser un model 
de bona pràctica i de referència 
per a la facultat de periodisme de 
la Uab. Per molts anys!

l’èxit que té ‘la Veu’ queda ple-
nament constatat per l’acceptació 
que el mitjà té entre la ciutadania 
i pels premis que ha rebut com a 
publicació als quals s’han d’afegir 
els que també ha obtingut Mont-
cada Comunicació per Montcada 
ràdio i laveu.cat. S’ha fet una bona 
feina i, malgrat les retallades en 
recursos humans i materials, la 
qualitat es manté i esperem que 
així sigui per molt anys.

Considero que ‘la Veu’ represen-
ta  el mitjà de comunicació més 
eficaç per informar la ciutadania 
de la realitat del poble, en les se-
ves diverses vessants: polítiques, 
cíviques, culturals i esportives. és 
un flash dels diferents àmbits que 
vertebren el cos social i està feta 
amb rigor i professionalitat. Valoro 
positivament la tasca de l’equip 
jove que té la responsabilitat de 
la seva edició.  

‘la Veu’ se’m torna un mitjà 
imprescindible per saber de Mont-
cada, del que passa més enllà de 
les parets de casa, em reforça el 
que cada dia llegeixo a laveu.cat. 
Tot això, gràcies a la bona feina de 
l’equip que ho fa possible. la seva 
dedicació i professionalitat fan 
que puguem estar informats del 
que passa al municipi, qüestió que 
trobo ben important per tenir el 
sentiment de ser de Montcada.

la Veu’ s’ha convertit en 
un instrument d’informació 

imprescindible per als 
montcadencs. Cal agrair el 
seu esforç per mantenir la 

neutralitat informativa. a mi 
només em sobra l’apartat 

d’opinió dels polítics.

JaUME rElaT
soterraMeNt totaL

Malgrat ser un butlletí muni-
cipal, ‘la Veu’ ha aconseguit, 
gràcies al seu disseny, ser 
una publicació propera i fàcil 
de llegir. és una bona excusa 
per sortir a donar una volta 
pel barri cada 15 dies i agafar 
un exemplar.

rUbén SiErra
La pegatiNa

EliSEnDa bErTran
FUNdaciÓ cULtUraL

JOSEP MarESMa
HaNdboL La saLLe

JMhaMED OUhEna
aMics de  Kasbas

JOSé ManUEl VElaSCO
diabLes de caN saNt joaN

ilDE TErUEl
joVeNtUt atLÈtica MoNtcada

ManUEl MOrEnO
MoNtcada ceNtre coMerç

‘la Veu’ es el resultado del 
esfuerzo, la eficacia y la entrega 
de un pequeño gran equipo 
de profesionales. Su empeño, 
su dedicación y su energía 
son el auténtico motor de esta 
publicación que ahora celebra 
los 20 años de existencia y las 
verdaderas claves de su éxito. 
Mi enhorabuena y mi agrade-
cimiento a todos ellos por el 
trabajo realizado.

Quan va néixer aquest petit pe-
riòdic ningú es podia imaginar 
que, en qüestió de pocs anys, 
aquella ‘Veu’ seria la veu de la 
gent del carrer, la veu que to-
thom busca i de la que tothom 
en parla. això només s’assoleix 
treballant amb un plantejament 
respectuós ambs els ciutadans 
i alhora receptiu per publicar 
temes que connectin amb la 
població.

Vull aprofitar per felicitar 
els treballadors de ‘la Veu’ 
pels 20 anys. la publicació 

és molt reconeguda pels 
col·lectius d’immigrants i 
la nostra entitat, sent un 
referent informatiu per a 

tots nosaltres.

‘la Veu’ connecta els ciu-
tadans amb la quotidianitat 
més immediata. Dóna a les 
entitats l’oportunitat de gau-
dir del minut de glòria que 
fa que la nostra tasca, sovint 
invisible, sigui reconeguda i 
assoleixi tot el seu sentit.

Una publicació que ens 
informa exhaustivament 
del que passa a Montcada 
és un luxe. Que aquesta 
publicació hagi arribat al 
vintè aniversari demostra 
que ‘la Veu’ és més que 
una publicació quinzenal. 

Cada cop que ‘la Veu’ surt 
al carrer, la gent l’està espe-
rant i això demostra la seva 

bona acceptació. Espero 
que continuï 20 anys més i 

amb la mateixa línia, basada 
en la informació verídica i la 

imparcialitat.

Es tracta d’un instrument de 
comunicació al servei del 

poble i del teixit associatiu, 
que s’hi troba molt ben 

representat. ‘la Veu’ ajuda a 
la integració dels ciutadans i 
aquest és el millor regal que 
pot fer un mitjà a la societat.

‘la Veu’ és un mitjà que 
habitualment llegeixo, trobo 
que està força bé. Enguany 
els Diables hem fet 25 anys i 
ens ha servit de molta ajuda 
per difondre la celebració. 
Felicitats per la feina feta i la 
que us queda per fer. 

Cal felicitar als qui fan i han 
fet possible aquest mitjà de 
comunicació, esperat cada 

quinze dies a comerços i 
equipaments. la meva feina 
com a distribuidor així m’ho 

certifica. Seguiu treballant 
així. Enhorabona!

‘la Veu’ ha estat una bona 
plataforma de llançament 
per a la nostra entitat, de 
recent creació. Proposem 
que hi hagi un espai fix per 
promoure el petit comerç, 
posant èmfasi en les dones 
emprenedores del municipi.

‘la Veu’ és una eina ne-
cessària perquè recull tot 

el que passa a la ciutat. 
Crec que és i ha de con-
tinuar sent un mirall que 
es mantingui transparent 

durant molt de temps i no 
es torni opac.

>>  CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE MONTCADA COMUNICACIÓ

Representants del moviment social, veïnal, cultural, esportiu i econòmic expliquen què els aporta la publicació

>>  PREMI NACIONAL

Una delegació de Montcada Comunica-
ció va recollir el 28 de juny el Premi Ti-
flos de Periodisme digital 2011 pel do-
cumental sobre el projecte IntegrArte 
de mans de la secretaria d’Estat de Co-
municació, Carmen Martínez de Castro 
i de Teresa Palahí, vicepresidenta de 
l’ONCE, entitat que convoca el premi, 
dotat amb 9.000 euros.  Els altres mit-
jans també premiats van ser TVE, RNE i 
El País. L’acte es va fer a la seu de 
l’organisme a Madrid i també va comp-
tar amb l’assistència de l’alcaldessa, 

María Elena Pérez, i d’una representant 
d’Adimir, Ana Ballesta. El treball premiat 
mostra la normalització en les relacions 
entre infants amb i sense discapacitat 
a través de les diferents activitats inclo-
ses en el projecte IntegrArte, una iniciati-
va pionera a Catalunya que ha posat en 
marxa aquest curs l’Associació Adimir. 
El documental, de 20 minuts de durada 
i que es pot veure a laveu.cat, recull els 
testimonis de persones i institucions que 
lluiten cada dia per trencar les barreres 
de la incomprensió i afavorir la inclusió.

‘laveu.cat’ recull el Premi Tiflos 
de Periodisme digital de l’ONCE

D’esquerra a dreta, raül rivas, Sílvia alquézar, Teresa Palahí, María Elena Pérez, ana ballesta i Pilar abián

20 anys




