
IntegrARTE continua
Adimir rep el vistiplau 
de la Generalitat pàg. 15

publicitat

> SOCIETAT:  El sector de la restauració constata la creixent baixada del consum  pàg. 12

> Esports: El CB Montcada es converteix en un club de formació després de perdre el sènior   pàg. 28

Reaccions contràries a les 
mesures fixades per l’Estat
Crítiques | La majoria dels grups 
carrega contra el govern central

núm. 407
2a quinzena | juliol 2012

època iii

Treballadors | La plantilla municipal 
s’afegeix als ‘divendres de dol’  pàg. 3

>  MÉS RETALLADES

Estafa Banca opta per 
denunciar els bancs
El col·lectiu creu que 
la via judicial és l’única 
opció per recuperar 
els diners pàg. 5

> pARTICIpACIONS pREFERENTS

Excavacions a les Maleses
Noves hipòtesis sobre el final 
del poblat iber pàg 20

premis als millors esportistes, 
club i entrenador de la temporada

Semifinalista al 
campionat del Món 
i plata al d’Europa. 
Segona al campionat 
d’Espanya en pas doble 
i jive i tercera en llatins. 
campiona de catalunya

Eva Nieto 
ballarina

Alberto Jo Lee 
taekwondista

Quart classificat al 
campionat del Món en 
tècnica. a l’Europeu, me-
dalla de plata individual 
i bronze en trio. campió 
d’Espanya i de catalunya, 
individual i per parelles

La Unió Esportiva Sant 
Joan ha pujat a Segona 
catalana. L’equip no ha 
perdut cap partit a casa i 
ha mantingut el lideratge 
des de la setena jornada

UE Sant Joan 
club de futbol

Tècnic del primer 
equip del Futbol Sala 
Montcada. Ha fet pujar 
l’FS Montcada a Segona 
Divisió B sense perdre 
cap partit en tota la lliga

Jordi Rozas
entrenador
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DIVENDRES DE ‘DOL’
Els treballadors públics vestiran de negre 
tots els divendres com a protesta davant 
les retallades del Govern central
 

partits polítics, entitats i sindicats opinen que el pla és una agressió als aturats, els empleats públics, l’economia i la democràcia

El món local i sindical s’oposa a les retallades 
en considerar que agreujaran la crisi actual

REACCIÓ A LES MESURES DEL GOVERN CENTRAL 

El nou pla de retallades del go-
vern estatal, anunciat el passat 
11 de juliol, ha provocat les 
reaccions contràries en l’àmbit 
local i sindical. En el moment 
de tancar aquesta edició s’havia 
de debatre en el Ple de juliol 
una moció d’urgència en con-
tra de les mesures. “Aquest pla 
no fomenta el creixement de 
l’economia, sinó tot el contra
ri”, opina l’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac, María Elena 
Pérez (PSC), qui ha afegit que 
l’increment de l’IVA o la reduc-
ció de la prestació dels aturats 
“atempten contra les perso
nes més vulnerables”. El go-
vern local, format per PSC i 
CiU, ha avançat que analitzarà 
el que suposarà l’increment 
de l’IVA per a les arques mu-
nicipals en els pressupostos 
dels exercicis del 2012 i 2013. 
L’edil també ha mostrat el seu 
desacord amb la reducció en 
un 30% dels càrrecs electes i 
l’eliminació de competències a 
l’administració local “perquè 
minva la diversitat política 
i carrega als ajuntaments el 
deute de l’Estat, quan només 
representa el 3% del total”.

Reaccions. La majoria de forces 
polítiques a Montcada i Reixac 
ha mostrat el seu rebuig a les 
decisions de l’executiu central 
en considerar que són un càstig 
als aturats, a les persones de-
pendents, als empleats públics 

i a la democràcia, en general. 
Respecte a la pujada de l’IVA, 
el PSC, ICV-EUiA i C’s opi-
nen que suposarà un increment 
de preus, menys consum i, per 
tant, més recessió econòmica. 
D’altra banda, CiU rebutja la 
reforma de la Llei de Bases de 
Règim Local en considerar que 
és un atac a l’autogovern de 
Catalunya. 

ERC no ha dubtat a dema-
nar la dimissió del president 
del govern, Mariano Rajoy, 
i la convocatòria d’eleccions.  
Mentre que el grup municipal 
del PPC ha assegurat a través 
d’un comunicat que el nou pla 
de retallades és necessari, tot 
i remarcar que no els agrada, 
els populars consideren que no 
queda altra opció que reduir 
despeses i augmentar ingressos 
i demanen responsabilitat a la 
resta de partits.

Funcionaris. La Coordinadora 
de Personal de l’Ajuntament 
també ha mostrat el seu rebuig 
a les retallades a través d’una 
nota de premsa en què afirma 
que les mesures només afec-
ten els sectors més dèbils de 
la societat com els aturats, les 
persones dependents i els pen-
sionistes i –afegeix– atempten 
contra els treballadors públics, 
en referència a la pèrdua de 
la paga de Nadal per a la ma-
joria d’empleats, la reducció 
dels dies d’assumptes propis i 

d’antiguitat i l’ampliació de la 
jornada laboral sense cap tipus 
de compensació. 
La plantilla de l’Ajuntament s’ha 
afegit a la protesta dels ‘divendres 
de dol’, un moviment promogut 
des del sector públic en contra 
de l’estigmatització del funcio-
nariat que consisteix a venir a 
treballar tots els divendres amb 
una peça de roba d’aquest color. 
En el moment de tancar aquesta 

edició, el comitè d’empresa del 
consistori  montcadenc –format 
per CCOO, UGT i el sindicat 
de policies SPPM– també feia 
una crida a tots els empleats a 
participar a la manifestació con-
vocada el dia 19 a Barcelona.

Els ajuntaments. Les dues associa-
cions municipalistes catalanes, la 
Federació de Municipis de Ca-
talunya (FMC) i la Associació 

Catalana de Municipis i Comar-
ques (ACM), també han mostrat 
la seva oposició a les mesures de 
l’Estat perquè opinen que mal-
tracten l’administració local i 
són un retrocés democràtic en 
referència a la decisió de reduir 
un 30% el nombre de regidors 
i d’eliminar competències de les 
administracions locals que assu-
mirien les comunitats autòno-
mes i les diputacions.

Sílvia Alquézar | Montcada

El govern ha proposat 
al Ple de juliol una 
moció en contra de   
les mesures de l’Estat

Al PPC no li agraden les 
retallades però diu que 
són necessàries per 
millorar la situació

 C’s reclama que el govern activi la comissió pactada amb els sindicats
Ciutadans (C’s), amb una regidora 
a l’oposició, ha demanat al govern 
que activi la comissió per estudiar 
les despeses i serveis que les em-
preses externes fan per al consistori 
i avaluar quines tasques es poden 
assumir des de l’Ajuntament per 
estalviar. Aquest és un acord a què 
la coordinadora de personal i l’equip 
de govern van arribar a final d’any 
i al que, segons Ciutadans, no s’ha 

donat compliment. “El govern de-
mostra així el seu tarannà per com-
plir el que va pactar”, assenyala la 
portaveu de C’s, Carmen Romero, 
qui també denuncia el recent aco-
miadament d’un altre interí.
Contràriament al que afirma C’s, el 
govern assegura que l’esmentada 
comissió ja està en marxa. “No en-
tenc per què C’s insisteix en això 
que va preguntar al Ple d’abril i a 

la qual hem respost per escrit”, ha 
dit l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). L’edil diu que els sindicats 
van rebre al juny la documentació  
per avaluar si algunes de les tas-
ques les pot assumir personal de 
l’Ajuntament. Aquest fet també ha 
estat ratificat per la coordinadora, 
tot i que ha lamentat el retard i que 
s’hagi acomiadat una treballadora 
interina  | PA 

LES NOVES RETALLADES DE L’ESTAT

Desapareix la deducció per la compra d’un habitatge

Es rebaixa la prestació per als aturats

Els funcionaris perden la paga de Nadal i es redueixen 
els dies d’assumpte propis

Supressió d’un terç dels regidors

Limitació dels sous dels alcaldes i dels regidors

Augment de l’IVA del 18 al 21% i el reduït, del 8 al 10%

Acceleració de la implementació de l’edat de jubilació 
als 67 anys

Eliminació d’empreses públiques

Reducció de l’aportació a partits polítics i sindicats
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Mentre l’oposició suspén la gestió feta, pSc i ciU 
sostenen que estan prioritzant les polítiques socials

Es compleix el primer any 
del mandat més auster 
que afronta el govern

BALANç pOLíTIC

Aquest mes de  juny s’ha complert 
el primer any del mandat més 
difícil que ha hagut d’afrontar 
el govern local format pel PSC i 
CiU des de l’any 1999 tal com 
han reconegut els regidors més 
veterans d’ambdós grups. Tot 
i que els plans d’austeritat ja es 
van començar a aplicar al 2008, 
els ajustaments més importants 
s’han dut a terme en els últims 
mesos forçats per les retallades 
que han aplicat les administra-
cions supramunicipals, especial-
ment l’Estat i la Generalitat. 
Amb pressupost propi s’han ha-
gut d’assumir despeses que no 
són competència local, com ara 
part del mante-
niment de les 
places les escoles 
bressol públiques 
que, per llei, co-
rrespon al govern 
autonòmic i tam-
bé s’han hagut 
de destinar més 
recursos a Serveis Socials.
D’altra banda, durant aquest any, 
el municipi ha hagut d’encaixar 
la pèrdua del servei d’urgències 
nocturn i que projectes llarga-
ment reivindicats, com el sote-
rrament de la línia de Portbou 
o la construcció del nou INS 
Montserrat Miró hagin quedat 
ajornats per motius econòmics. 

Valoració positiva. Malgrat la difícil 
conjuntura, el govern fa un balanç 
positiu de la seva gestió al front 
de l’Ajuntament. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), des-
taca que les actuacions s’han 

centrat en els programes socials, 
“la nostra prioritat absoluta en 
aquests moments de crisis”, ha 
dit, i assegura que els esforços del 
consistori continuen centrats en 
recuperar les urgències i reactivar 
els projectes aturats. El seu soci 
de govern, Joan Maresma (CiU), 
parla de “moderat optimisme” 
sobretot després de fer-se públic 
que l’Ajuntament és el quart en 
la llista de municipis de més de 
30.000 habitants menys endeu-
tats de Catalunya. “Malgrat la 
crisi, els objectius més bàsics 
s’estan assolint”, afirma.  

Oposició crítica. Contràriament 
a la valoració del PSC i CiU, 

els grups en 
l’oposició consi-
deren que, si bé 
la conjuntura és 
molt desfavora-
ble, el govern no 
està responent 
a les necessitats 
de la ciutadania. 

En opinió del portaveu d’ICV-
EUiA, Josep M. González, 
“s’estan deixant perdre serveis 
per manca d’una unitat d’acció 
política entre socialistes i con
vergents”. Eva García (PPC) sus-
pén amb rotunditat la gestió dels 
governants als que acusa d’una 
“absoluta inacció i de manca 
de projectes i iniciatives”. Car-
men Romero (C’s) considera que 
el govern  no ho està fent bé i que 
“actua d’esquenes al poble”.  I 
la representant d’ERC, Marta 
Aguilar, exigeix rendibilitzar al 
màxim els recursos i “actuar 
amb eficàcia i eficiència”.

Pilar Abián | La redacció

Les retallades que 
estan aplicant l’Estat 
i la Generalitat estan 
condicionant l’acció 
del govern local

Balanç del govern

parla l’oposició

> María Elena Pérez (PSC), alcaldessa
“Ha estat un any molt complicat a nivell econòmic però en fem una valoració molt 
positiva. Hem centrat les nostres actuacions en els programes socials, la nostra prio-
ritat en moments de crisis. Hem optimitzat i reduït les despeses, sense afectar els ser-
veis a les persones i, gràcies a aquest esforç, tenim encara marge d’inversió. I segui-
rem lluitant per recuperar les urgències i pels projectes pendents de finançament”.

> M. Carmen Porro, portaveu del PSC
“La situació podria ser estable, però estem influenciats per decisions d’altres ad-
ministracions supramunicipals que dificulten la nostra disponibilitat econòmica. 
Tot plegat acaba repercutint en el pressupost municipal i en les decisions que 
poguem dur a terme. No obstant això, estem treballant molt per atendre les de-
mandes veïnals que ens arriben i per fer-hi front amb els recursos que tenim”. 

> Joan Maresma, portaveu de CiU
“És el mandat més difícil per a nosaltres, per a la Generalitat i per a l’Estat. No som 
un rara avis. Hi ha una realitat concreta que ens marca, però no hem d’oblidar 
que els que més pateixen són els ciutadants que estan a l’atur i hem de vetllar per-
què els pocs recursos i els superàvits que tenim vagin destinats a pal·liar aquesta 
situació, per fer més acció social i per atendre aquestes necessitats”. 

> Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA
“En pocs mesos, els governs de CiU i PPC han desmuntat totes les polítiques que 
el tripartit va impulsar a la Generalitat. A l’àmbit local, no s’entén que el PSC deixi 
perdre serveis de sanitat i d’educació. El govern ha d’estar per defensar-los i no 
ho està fent. Tampoc veiem canvis per als propers mesos i, tot i que estem davant 
d’una situació complicada, no creiem que s’estigui fent prou per pal·liar-la”. 

> Eva García, portaveu del PPC
“Sabem que la situació és complexa, però precisament en moments com aquests 
el govern ha d’estar al costat de les famílies, de les petites i mitjanes empreses i 
aquí la gent no sap a què es destinen els seus diners. No hi ha acció política per 
part del govern ni un rumb clar. No sabem quins són els seus projectes i no inver-
teix en allò que és més necessari a hores d’ara, les polítiques a les persones”.

> Carmen Romero, portaveu de C’s
“Creiem que l’equip de govern no ho està fent bé, està treballant d’esquenes al 
poble i fa una política partidista que només afavoreix PSC i CiU. Qui veritablement 
coneix els problemes del poble és el ciutadà i les coses s’han de fer amb consens.
La situació econòmica és molt complicada però l’equip de govern ha de prioritzar. 
Tenim pocs recursos i s’han de destinar al poble, no a grans infraestructures”. 

> Marta Aguilar, portaveu d’ERC
“La gestió del govern no està sent la més correcta ni la més idònia. Ara, més que 
mai, s’han de rendibilitzar els recursos que tenim i actuar amb eficàcia i eficiència 
i amb el màxim grau d’execl·lència. No pot ser que s’hagin de repetir treballs aca-
bats de fer com ha passat al carrer Major. Vénen anys molt difícils i hem de ser exi-
gents i responsables i això és el que demanem al govern i a nosaltres mateixos”.
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Notícies VOLUNTARIAT COMpROMÈS
Més d’una trentena de veïns es 
manté aquest estiu en alerta 
per actuar en cas d’incendi

pàg. 6

laveu.cat/noticies

gOSSERA A COLLSEROLA 
L’Ajuntament de Barcelona vol 
instal·lar el seu refugi per a 
animals al costat del cementiri

pàg. 10

pARTICIpACIONS pREFERENTS

Estafa Banca opina que la via judicial és 
l’única possibilitat per recuperar els diners

La plataforma Estafa Banca con-
sidera que, a dia d’avui, l’única 
opció de recuperar els diners de 
les participacions preferents és la 
via judicial. Un dels promotors 
del col·lectiu a Montcada, Antoni 
Mollet, ja ha iniciat els tràmits per 
demandar l’entitat bancària que li 
va vendre aquest producte finan-
cer. “Ja hi ha algunes sentències 
que obliguen els bancs a retor
nar el capital als seus clients”, 
ha manifestat l’afectat, tot i que 
es mostra molt cautelós “perquè 
cada cas és diferent”. Precisa-
ment per assessorar els damnifi-
cats, Estafa Banca s’ha plantejat 
cara al setembre obrir un servei 
d’assessorament judicial a un lo-
cal de Montcada perquè els veïns 
puguin exposar el seu cas a un 
expert que els informi de quina 
seria la millor opció. 

Paralel·lament, Estafa Banca vol 
continuar amb les accions rei-
vindicatives al carrer “per pres
sionar els bancs i les adminis
tracions amb l’objectiu que es 
faci justícia”, ha indicat Mollet. 
L’última protesta abans de l’estiu 

va tenir lloc el 17 de juliol a Can 
Sant Joan. Estafa Banca també es 
va manifestar el dia 11 al centre 
per demanar als bancs que re-
tornin els diners als afectats. El  
col·lectiu es va concentrar davant 
de la Casa de la Vila i, tot seguit, 
es va desplaçar fins a l’oficina de 
CatalunyaCaixa, on només van 
entrar un membre de l’entitat 
i Dulce Paulano, una veïna de 
Can Sant Joan que fa pocs dies 
es va assabentar que tenia tots els 
seus estalvis en aquest producte 
financer. L’afectada va demanar 
tots els documents que va signar 
quan es va fer el contracte amb la 

idea d’aconseguir tota la informa-
ció per valorar la possibilitat de 
denunciar l’entitat bancària per la 
via judicial.

Balanç. Estafa Banca es va donar 
a conèixer al municipi el passat 
mes de març a partir d’una xerra-
da que Antoni Mollet va organit-
zar al local d’Esquerra, al carrer 
Major. En total, el col·lectiu ha fet 
fins al juliol sis reunions informati-
ves –per les quals han passat unes 
300 persones, segons els organit-
zadors– “amb l’objectiu de di
fondre la naturalesa d’aquests 
productes financers per tal que 

les persones puguessin saber si 
tenien els seus estalvis en par
ticipacions preferents”, ha co-
mentat Montse Jiménez, una de 
les impulsores del col·lectiu a la 
ciutat. Després de quatre mesos, 
Estafa Banca fa una valoració 
positiva “perquè es comença 
a parlar i a conèixer el tema”, 
diu Mollet, tot i que lamenta que 
els governs i les entitats bancàries 
no hagin donat cap resposta als 
milers de persones afectades per 
les participacions preferents. “La 
gent no ha de tenir vergonya a 
exigir que li retornin el que és 
seu”, ha remarcat Antoni Mollet.

Sílvia Alquézar | Montcada
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“Em van enganyar 
perquè em van dir 
que tenia els di-
ners a termini fix. 
Ara que necessito 
els estalvis per ajudar la meva 
filla i la meva néta, no els puc 
treure. Cobro 600 euros de pen-
sió i tinc tots els meus diners en 
participacions preferents”.

Dones grans amb pocs 
recursos econòmics

Estafa Banca té la intenció de mantenir les protestes al carrer i, paral·lelament, continuar fent xerrades per conscienciar la població

El col·lectiu local continuarà al mes de setembre amb les accions al carrer i es planteja oferir un servei d’assessorament als afectats

La plataforma ha fet 
sis xerrades a les 
quals han assistit  
unes 300 persones

Niqui Fernández
Can Sant Joan

“Fa pocs dies que 
m’he assabentat 
que tinc participa-
cions preferents i 
em sento enganya-
da. Els que han fet això s’haurien 
de veure en la mateixa situació”. 
Amb una pensió de 600 euros el 
meu fill i jo necessitem els diners 
per menjar. 

Dulce Paulano
Can Sant Joan

“A mi, el director 
de l’oficina em va 
dir que ficava els 
meus diners en 
bons de l’estat i 
ara resulta que són participacions 
subordinades que no podré recu-
perar fins al 2024. Jo només volia 
tenir els meus estalvis segurs. Són 
persones sense principis”.

Isabel Cortés
Terra Nostra
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RETALLADES SANITàRIES

Les farmàcies locals només tancaran 
aquest estiu durant dues setmanes
El retard amb què cobren de la Seguretat Social condiciona les vacances dels farmacèutics

A diferència d’altres anys, en què 
cada farmàcia tancava un mes per 
vacances, aquest estiu l’aturada 
serà només de dues setmanes. El 
motiu d’aquesta decisió, que han 
pres unitàriament tots els farma-
cèutics del municipi, respon al 
retard amb què cobren per part 
de la Seguretat Social. “Ens pa
guen a 90 dies i això arriba a 
ser insostenible, no ens podem 
permetre estar un mes sense 
ingressar res i amb el risc que 
hi hagi nous ajornaments”, ha 
explicat la farmacèutica Judith 
Recasens, de Mas Rampinyo.

Any mogut. L’últim any ha estat 
de canvis importants per al sec-
tor que també ha deixat d’obrir a 
les nits, arran el tancament de les 
urgències nocturnes al municipi. 
Ara, a més, l’entrada en vigor de 
la taxa d’euro per recepta impli-
ca més feina burocràtica per a les 
farmàcies, sobretot en cas que 
els usuaris no vulguin pagar, ja 
que han de recollir la queixa per 

escrit i enviar la documentació a 
l’Institut Català de la Salut. De 
moment, però, asseguren que 
són pocs els casos de compra-

dors que no han abonat la taxa, 
encara que sí certifiquen haver 
rebut moltes queixes verbals per 
la mesura.

Pilar Abián | Redacció

pROJECTES SUpRAMUNICIpALS

Barcelona vol instal·lar
la seva gossera al costat 
del cementiri de Collserola
La decisió estarà en mans de l’ajuntament de Montcada

La nova gossera de Barcelona 
projectada al costat del cementiri 
de Collserola, però en terrenys de 
Montcada i Reixac, haurà de com-
plir amb els requisits que marqui el 
consistori local, com ha manifes-
tat l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). L’edil s’ha mostrat prudent 
a l’hora de valorar la instal·lació 
de l’equipament al municipi ja que 
l’única informació rebuda ha estat 
per via telefònica. “Em sorprén 
–ha dit– que la notícia ja s’hagi 
donat a conèixer públicament 
quan encara no hem tingut cap 
reunió oficial al respecte”. 
Tot i així, l’edil ha volgut deixar 
clar que és l’Ajuntament montca-
denc qui tindrà l’última paraula. 
“La llicència d’activitats l’hem 
de donar nosaltres i, òbvia

ment, el projecte haurà de tenir 
en compte els nostres requisits”, 
ha declarat l’alcaldessa sense en-
trar a detallar quines seran les 
demandes municipals que encara 
han de ser objecte d’estudi per 
part dels tècnics.

Instal·lació obsoleta. La gossera de 
Barcelona, actualment a la carretera 
de l’Arrabassada, ha quedat obsole-
ta per donar servei a les necessitats 
de la ciutat. Segons apunten fonts 
oficials, la ubicació triada a prop del 
cementiri és idònia perquè està ben 
comunicada per garantir l’accés 
dels voluntaris i prou allunyada del 
nucli urbà com perquè no hi hagi 
molèsties de soroll. Si finalment hi 
ha acord entre els ajuntaments de 
Barcelona i Montcada, la instal·lació 
es podria obrir l’any 2015.

Pilar Abián | Redacció

 

L’alcaldessa de Montcada i Rei-
xac, Maria Elena Pérez (PSC), ha 
assegurat que l’Ajuntament no ha 
rebut cap informació sobre el pri-
mer estudi urbanístic que ha en-
carregat la Generalitat per veure 
com encaixaria el projecte Eurove-
gas al delta del Llobregat, a Mont-
cada i Reixac i a Terrassa. L’edil 
ha conegut la notícia a través de la 
premsa a l’igual que la resta d’al-
caldes dels esmentats municipis. 

“Si es fa un estudi –ha dit Pérez– 
el volem conèixer, perquè a data 
d’avui continuem sense saber res 
d’aquest projecte, només el que 
es va publicant que, de moment, 
situa Mas Duran com a terce-
ra opció”. Segons ha publicat el 
diari ‘El Punt’, l’arquitecta Mercè 
Berengué cobrarà prop de 68.000 
euros per fer l’estudi urbanístic 
que haurà de presentar en el ter-
mini d’un mes | PA

La Generalitat encarrega un estudi sobre l’Eurovegas

La Joventut Socialista de Montcada (JSC), a través la campanya ‘La teva 
salut no té preu’, està recorrent els centres sanitaris de la ciutat per informar 
sobre la nova taxa i l’opció de no pagar-la a les farmàcies. L’organització 
critica la política de CiU entenent que grava les persones malaltes mentre fa 
amnistia fiscal per a les grans herències. “Amb aquesta taxa pagarà més 
qui més malalt es posi”, explica Laura Muñoz, primera secretària de la JSC, 
a la dreta de la imatge. En un comunitat, la formació també ha criticat el 
copagament dels medicaments, aprovat pel govern central, que exclou 456 
fàrmacs del finançament públic | SA

> La JSC anima a no pagar l’euro per recepta
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L’AMB instal·la juntes de dilatació 
al paviment aixecat del carrer Major
Els treballs a l’entrada de la casa de la Vila s’allargaran fins a final del mes de juliol

L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na ja ha enllestit els treballs per 
instal·lar tres juntes de dilatació 
al tram del carrer Major en què, 
a final de juny, es van aixecar les 
llambordes a causa de les eleva-
des temperatures. L’actuació es 
va dur a terme en només tres 
dies –del 9 a l’11 de juliol–, en 
lloc de la previsió inicial que 
era realitzar una intervenció de 
més durada per instal·lar juntes 
de dilatació cada 20 metres a la 
zona de trànsit rodat. Abans de 
fer aquesta acció, els tècnics de 
l’AMB volen valorar el resultat 
d’altres actuacions similars a di-
ferents municipis en què també 
s’ha utilitzat el mateix material, 
anomenat pavifix.  
Els comerciants del carrer Major 
van traslladar a l’Ajuntament la 
seva preocupació pel fet que els 
treballs es puguessin allargar en el 
temps. Representants municipals 
han garantit als botiguers que 
les obres, en el cas que s’hagin 
de fer, es durien a terme durant 

el pròxim mes d’agost per evitar 
perjudicis als seus negocis.

Casa de la Vila. L’accés principal 
a la Casa de la Vila, situada al 
carrer Major, 32, es reobrirà al 
públic a final de juliol tamb mo-
tiu de la intervenció al paviment, 
afectat d’humitats. Els usuaris 
poden accedir per un pas tem-
poral que s’ha habilitat per la 

porta d’emergència, ubicada en-
tre l’edifici i la Comissaria de la 
Policia Nacional. Les obres con-
sisteixen en la substitució de les 
rajoles situades davant de les es-
cales principals que donen accés 
a la primera planta. Els operaris 
han de deixar assecar la base de 
formigó durant 7 dies i, després, 
renovar el terra de l’equipament 
municipal.

Sílvia Alquézar | Redacció

MILLORES

Els treballs al tram del carrer Major que estava afectat ja han finalitzat
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El grup Get Back participarà als parlaments oficials de la Diada
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El grup get Back farà un 
dels parlaments oficials
L’acte acabarà, com a novetat, amb l’actuació d’una cobla

DIADA DE CATALUNYA

L’Ajuntament ja té enllestida la 
celebració de l’Onze de Setem-
bre, que començarà a les 12h a 
la plaça de l’Església. Després de 
la hissada de la senyera, hi haurà 
els parlaments oficials a càrrec de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i dels integrants del pro-
grama de Montcada Ràdio Get 
Back com a convidats a l’esdeve-
niment. Tot seguit tindrà lloc la 

tradicional ofrena floral davant 
de l’escultura ‘La força de la ter-
ra’, de l’artista montcadenc Luis 
Barbosa. Les entitats que desit-
gin participar a la Diada es po-
den inscriure fins al 31 de juliol.
La novetat d’aquest any de la 
commemoració del dia nacional 
de Catalunya és l’actuació de la 
Cobla Popular de Barcelona que 
posarà el punt i final a l’acte ins-
titucional.

Sílvia Alquézar | Redacció
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> Càritas té un pis a Montcada per a desnonats
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha ampliat l’acord signat amb Càritas 
Diocesana per coordinar l’activitat de programes d’habitatge social i ha cedit 
a l’entitat cristiana 30 pisos més en règim de lloguer destinats a famílies des-
nonades, un dels quals es troba a Montcada i Reixac. Aquests habitatges es 
destinen a la inclusió de persones amb necessitats d’atenció especials | SA

>Joves de la Ribera reben orientació laboral 
Les regidories d’Integració Social i de 
Promoció Econòmica i Ocupació van 
iniciar el 22 de juny sessions de suport 
al jovent en la recerca de feina, que 
tindran lloc durant juny i juliol a les de-
pendències de les Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo. L’objectiu d’aquestes 
accions, que formen part del Pla de 
Desenvolupament Comunitari de la Ri-
bera, és oferir suport al sector juvenil, molt afectat per la crisi, amb la intenció 
de millorar les seves habilitats laborals i socials. Una desena de joves entre 16 
i 27 anys participa a les classes, dinamitzades per una tècnica d’orientació del 
Consorci per l’Ocupació del Vallès Occidental | SD

Si
lV

ia
 D

Ía
Z

> L’OMIC comença l’horari reduït d’estiu 
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor farà fins al 31 de juliol horari 
d’estiu, de 8 a 14h. A l’agost, el servei romandrà tancat. El 3 i el 4 de setembre 
l’horari també serà de 8 a 14h i a partir del dia 5, l’OMIC obrirà de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 i de 15 a 19h i de dimarts a divendres, de 8 a 15h  | SA

> Cursos de formació a partir del setembre
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació ja ha obert el termini d’inscripció 
per als cursos de formació destinats a empreses i emprenedors que estiguin 
treballant el seu pla d’empresa i que es faran durant l’últim quatrimestre de 
l’any. L’oferta inclou classes de facebook, màrqueting i internacionalització, 
economia, finances i idees de negoci, entre d’altres. Els interessats es poden 
inscriure a través del correu electrònic promocioocupacio@montcada.org | PA

08

Es crea el nucli local d’Arran com a 
referent dels joves independentistes
La majoria dels seus membres prové de la ja extingida assemblea de Joves de MiR

L’Assemblea de Joves de Mont-
cada i Reixac (Ajmir) s’ha dissolt 
per constituir-se com a nucli lo-
cal d’Arran, una nova organitza-
ció que neix de la fusió entre la 
Coordinadora d’Assemblees de 
Joves de l’Esquerra Independen-
tista (Cajei), Maulets i diversos 
grups locals. L’acte de presenta-
ció del nou col·lectiu va tenir lloc 
el 18 de juliol a l’Ateneu Domin-
go Fins. Dos dels seus membres, 
Josep Galván i Chaima Khella, 
van llegir el manifest funcional 
que planteja l’independentisme, 
el socialisme i la lluita feminista 
com a pilars ideològics. “No som 
un partit polític sinó un movi
ment que pretén aglutinar tot 
el jovent dels Països Catalans 
independentista i revoluciona
ri”, va remarcar Galván.

Documental. L’acte va inclou-
re  la projecció del documen-
tal ‘Operació Garzón contra 
l’independentisme català’, ela-
borat pel mitjà digital llibertat.cat 

i que ha arribat a les pantalles 
de cinema catalanes gràcies al 
sistema de micromecenatge per 
Internet. L’audiovisual, presentat 
per un dels detinguts, Joan Ro-
camora, recupera un capítol de 
la història recent de Catalunya 
en el marc del vintè aniversari 
dels Jocs Olímpics de Barcelona 
1992 i dóna veu als més de 30 

presos que van denunciar tortu-
res per part de l’aparell policial. 
Rocamora va remarcar que “vint 
anys després encara continuen 
vigents els mecanismes de re
pressió que van envoltar el cas” 
i va alertar “de l’augment preo
cupant de la persecució cap als 
moviments socials i les lluites 
populars”. 

Laura Grau | Montcada

NOU MOVIMENT

Josep Galván i Chaima Khella van llegir el manifest fundacional del nucli local d’Arran a l’Abi
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JOIES ORLI 
“Fem els teus dissenys realitat”

Ja som a l’estiu i aquest mes de 

juliol us explicarem l’objectiu 

que tenim a punt de fer rea-

litat. Us recordem que estem 

montant un taller propi a la 

botiga, això fa i farà possible 

que podeu fer un seguiment 

de totes les vostres peces 

amb l’opció de poder entrar 

i veure com està i si voleu 

alguna modificació final. Po-

sem a la vostra disposició no-

ves col.leccions modernistes, 

clàssiques, contemporànies, 

minimalistes, etc. però sobre-

tot exclusives i amb número 

limitades de peces. També 

introduïrem col.lecció amb 

la tècnica Mokume Gane. 

Aquesta tècnica consisteix en 

aconseguir un efecte de veta 

d’arbre al metall, tal com indi-

ca el seu nom Mokume=Veta 

arbre Gane=Metall en la seva 

llengua original, la japonesa. 

Aquesta tècnica que té 300 

Joies Orli - Major, 98 - Tel. 93 564 27 50 - Montcada i Reixac

Després de rumiar molt hem 
decidit fer-nos un Facebook 
per poder compartir amb 
vosaltres totes les nostres col.
leccions, novetats i notícies 
i per celebar aquesta nova 
vida internauta fem un sor-
teig d’un penjoll dissenyat i 
fet per nosaltres. És un peça 
única valorada en 80 euros. 
Si vols participar has d’anar 
a la pàgina de Facebook de 
Joies Orli i a la secció del sor-
teig i clickar a ‘donar i com-
partir amb els teus amics’, 
així ja entras automàtica-
ment en el sorteig. Tens 
temps fins el 31 d’agost i al 
setempre us direm el guan-
yador. Us deixem una foto 
perquè podeu veure aques-
ta magnífica peça feta en 
plata i esmalts. 

anys va aparèixer al Japó i es 

feia servir per fer les empun-

yadures d’espases i katanes. 

La seva realització consisteix 

en fer un bloc de diferents 

planxes de metall tal com l’or, 

la plata, el llautó, el coure, etc. 

intercalades entre sí i amb un 

procés de calentament i fu-

sió aconseguim que es lliguin 

i aconseguim el bloc per po-

der treballar el dibuix, que es 

fa amb les llimes o els taladros, 

segons el que fem servir o com 

ho fem servir aconseguirem un 

dibuix o un altre. 

Quan ja tenim el dibuix fet és el 

torn de llaminar la planxa i co-

mençarem a veure el resultat 

de tot aquest elaborat procés 

i ja podrem montar les joies 

que desitjem. És important 

dir que hi ha diferents formes 

d’aconseguir un resultat sem-

blant al Mokume gane però 

no és Mokume gane. Aques-

tes tècniques són l’entorxat i la 

incrustació; el resultat és molt 

semblant però no porta la fei-

na que té el Mokume, així que  

el preu hauria de ser molt més 

econòmic. Aquesta tècnica 

amb tres segles d’antiguitat us 

l’oferirem pròximament en les 

nostres col.leccions de joies en 

les quals podreu combinar-les 

amb diamants i fer un disseny 

exclusiu per a tu. Recorda que 

som especialistes en diamants 

i que et podem assesorar. Que 

donem garantia de 3 anys 

a totes les nostres peces en 

que ve inclòs el rodi, qualse-

vol desperfecte, grandària de 

talla, neteja, reparació, etc. i 

si adquireixes una peça amb 

diamant et donem el certifi-

cat d’autenticitat homologat 

per HDR. I no fa falta dir que 

dissenyem joies. Pots venir 

amb peces antigues i te les 

reciclem en una joia totalment 

nova i així gaudiràs d’una 

peça nova per a tu, amb pro-

grames específics de dissenys 

de joies la montem amb tu i 

podràs veure el resultat abans 

de la peça feta. 

Vine! Estarem més que encan-

tats de poder fer realitat un 

petit somni.

Natàlia Ortega, propietària de Joies Orli

publireportatge

CONSELL D’ESTIU 

Aquestes dates són sonades per les festes 
a les que asistim o als enllaços importants 
on estem convidats. Avui us donarem uns 
consells de combinacio de joies, vestits, 
pentinats i colors. És important primer 
diferenciar els colors càlids dels freds i 
dels neutres. Els colors neutres sempre 
seran el negre i el blanc, la gama de freds 
són des dels grisos, passant per blaus, 
verds i violetes, i els càlids són la gama de 
liles passant per magenta, tronges, grocs, 
vermells, roses, fins un verd poma, tenint 
això ja de base és important saber que els 
colors freds lliguen sempre més amb me-
talls com la plata o acabats cromats amb 
pedres que brillin molt com el diamant, 
circonites o maragdes molt pulides, també 
posts barrejar els colors freds entre ells, 
això vol dir que si portes un vestit verd 
ampolla informal pots combinar-lo amb 
un anell de plata amb una cuarz amatista 
d’un violeta molt pujat. Els colors càlids 
lliguen més amb daurats i l’or, i les pedres 
que lliguen més amb aquestes peces són 
els minerals o pedres més naturals, com 
ara l’ull de tigre, els rubís, l’ivori, les 
àgates... També podem combinar-les amb 
pedres com els topacis però de colors 
més suaus com el groc o taronja jade. És 
important també diferenciar el tipus de 
vestit que portem, ja que si portem un ves-
tit de nit sempre ens quedaran millor els 
acabats brillants, i per un més informal, 
uns acabats mates o més desenfadats. Si 
portem el cabell amb un recollit es poden 
lluir unes arracades extremades però mai 
combinar-les amb un collaret, ja que es 
veuria massa carregat, però sí amb un 
anell o un braçalet de la mateixa familia 
de les arracades. Si portem un paraula 
d’honor és important gargantilles i si  és 
un paraula d’honor tipo globus sempre 
lluirà més un collaret llarg, si tenim el coll 
més llarg podem aprofitar per posar-nos 
arracades llargues o ‘gargantilles’ molt 
espectaculars. Si portem un vestit de coll 
barca podem combinar-lo amb un collaret 
amb un motiu, i unes arracades curtes, i si 
portem tirants amb escot quadrat o cor po-
dem posar-nos un collaret una mica més 
extremat i més llarg però que no arribi 
a l’escot, i si portem una camisa sempre 
queda bé un penjoll llarg i extremat o un 
collaret curt pero molt extremat. Esperem 
que us haguem ajudat una mica per poder 
combinar i lluir molt millor les vostres 
joies. Si no podeu passar, que sempre 
estarem encantats de poder ajudar-vos. 

SORTEIG 
FACEBOOK
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Mentre molts veïns gaudeixen del 
relax de les vacances, un ampli 
grup de voluntaris dels cossos de 
Protecció Civil i de l’Associació de 
Defensa Forestal (ADF) es manté 
en alerta per actuar en cas d’incen-
di forestal a la localitat. La seva im-
plicació és especialment important 
per a un municipi com Montcada i 
Reixac on hi ha un elevat nombre 
d’hectàrees de bosc repartides entre 
la serralada de Marina i Collserola, 
a les quals s’han de sumar també 
els terrenys agroforestals de Mas 
Duran. 
Es tracta de veïns aficionats a la 
natura que, després d’un procés de 
formació i, en coordinació amb la 
Policia Local, estan preparats per 
fer un cop de mà al cos de bombers 
en cas d’incendi.
Tot i que des de l’inici de l’estiu i 
fins al tancament d’aquesta edició 
no s’ha produït cap foc destacable 
a la localitat, el risc que n’hi hagi és 
elevat. La primavera ha estat plujo-
sa i hi ha força vegetació, el que fa 
augmentar la combustibilitat. 

Organització. Els membres de Pro-
tecció Civil van uniformats amb 
camisa i pantalons de color blau 
marí i distintius en taronja mentre 
que els de l’ADF es distingeixen 
pel color groc. Disposen de vehi-
cles dotats amb cubes d’aigua per 
poder fer els treballs de vigilància 

i, si s’escau, d’intervenció. També 
fan tasques de sensibilització per tal 
d’evitar actuacions negligents que 
puguin provocar un incendi per 
part de veïns i usuaris com cremes 
de restes vegetals, barbacoes, llan-
çament d’objectes encesos, aboca-
ment de residus.
Actualment, a Protecció Civil 
hi ha 12 voluntaris que presten 
servei rotativament enquadrats 
en equips. Cada grup està de 
guàrdia des de les 20h. de cada 
dijous fins a les 20 h. del dijous 
següent. “Es realitzen retens en 
llocs estratègics per visualitzar 
i controlar la major part del 
territori forestal del municipi i 
detectar qualsevol columna de 
fum i es fan rutes per establir 
una vigilància present i activa 
en les zones forestals de més 
risc”, explica el responsable de 
l’entitat, José Jiménez. 
En el cas de l’ADF, la vintena de 
voluntaris que en forma part s’or-
ganitza en grups de tres i cadascú 
en funció de la seva disponibili-
tat. “Gràcies a les noves tecno
logies tots estem connectats i, de 
seguida que hi ha una alerta, 
tothom que pot, ve a ajudar”, 
explica el president de l’ADF, 
Julio Nolasco, tot destacant l’altru-
ïsme i la passió que els voluntaris 
mostren per la tasca que realitzen. 
L’entitat, d’altra banda, està en 
converses amb l’AV del Bosc 

d’en Vilaro, a la serralada de Ma-
rina, cara a signar un conveni per 
encarregar-se de les tasques de 

manteniment de la franja perime-
tral de seguretat que envolta a la 
urbanització. 

Un ampli col·lectiu de voluntaris es 
manté en alerta per actuar contra el foc
Entre protecció civil i l’associació de Defensa Forestal (aDF) la xifra ascendeix a més d’una quarantena de persones

pREVENCIÓ D’INCENDIS

Pilar Abián | Redacció

L’ADF podria signar un conveni amb AV Bosc d’en Vilaró per a netejar els voltants de la urbanització

Silvia Díaz | Redacció

Durant aquest estiu la Diputació 
de Barcelona té en marxa el pla 
d’informació i vigilància forestal 
2012, que consta de 97 rutes, ca-
dascuna d’elles dotada amb una 
unitat mòbil (un vehicle 4x4), que 
recorreran més de 400.000 hectà-
rees de boscos de les comarques 
de Barcelona. Dins del territori a 
protegir hi ha Collserola i la Ser-
ralada de Marina, espais forestals 
que tenen terrenys a Montcada i 
Reixac. L’assignació de personal 
és de 194 informadors-vigilants, 
21 operadors de comunicacions i 
10 enginyers de zona, a més de 
comptar amb la participació de 
250 ajuntaments i 121 voluntaris 
d’associacions de defensa forestal 
(ADF).

Activat el pla
de la Diputació 
per protegir 
els boscos

Els membres de Protecció Civil s’organitzen en torns setmanals per fer les seves tasques
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Rafa Jiménez | Redacció

El municipi ha estat convidat a 
participar en el IV Congrés de la 
Bicicleta, que es farà a l’octubre a 
Sant Cugat del Vallès i que serveix 
per exposar els models i les pràc-
tiques de ciutats i regions d’arreu 
del món. El secretari de la Xarxa 
de Ciutats per la Bicicleta, Xavier 
Coromines, va visitar Montcada i 
Reixac el 18 de juliol per entrevis-
tar-se amb l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC). L’objectiu de la 
trobada era presentar al consistori 
les línies de treball de l’ens, ja que 
aquest és un dels municipis socis 
fundadors. Un dels projectes estu-
diats és un programa de registres 
de bicicletes, que permet la seva 
identificació i localització en cas 
de robatori. 

Montcada 
participarà al  
IV Congrés  
de la Biclicleta
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FESTA DE LES CULTURES
El pressupost de la jornada es 
destinarà a la formació de joves 
de La Ribera a petició dels veïns

pàg. 17pàg. 16

NOU CURS ACADÈMIC
Augment substancial de la 
demanda per cursar cicles 
formatius a l’INS La Ferreria

El sector turístic i de la restaura-
ció ha experimentat un descens 
del consum a causa de l’actu-
al conjuntura econòmica. Les 
agències de viatges de la locali-
tat coincideixen a destacar que 
en els últims temps s’ha produït 
una davallada del nombre de cli-
ents que oscil·la entre el 20 i el 
30%. “Les famílies opten per 
fer vacances a prop de casa, 
menys dies i més econòmi
ques”, ha manifestat la directo-
ra de l’agència Genial Viatges, 
Jénifer Alonso. Malgrat això, les 
agències també asseguren que els  
viatges de llarga distància no han 
disminuït. En canvi, les responsa-
bles de les agències locals afirmen 
que les reserves es fan cada vega-
da més tard. “S’esperen a veure 
si hi ha alguna oferta d’última 
hora o, simplement, tot plegat 
respon a la inseguretat amb 
què es viu actualment”, explica 
Mercè Maroñas, de Vibo.

L’increment de l’IVA i de les ta-
xes d’aeroports tampoc han afa-
vorit el sector. “Si seguim per 
aquesta línia, tot serà pitjor”, 
diu Míriam García, d’Halcón 
Viajes.
Pel que fa als bars i restaurants, els 
seus propietaris també asseguren 
que els ingressos han disminuït 
considerablement amb l’agreuja-
ment de la crisi. “He notat que 
la gent consumeix molt menys, 

alguns perquè estan a l’atur i 
d’altres per la retallada dels sa
laris o la por a perdre la feina”, 
explica Joaquín Tribaldos, propi-
etari del bar Tribi’ss a Montcada 
Nova, qui remarca que ha hagut 
de reinventar-se per atraure els 
clients: “He canviat la carta i he 
ampliat horari a la nit per in
tentar suplir les pèrdues de la 
resta del dia”. En aquest sentit, 
Daniel Ramal, del bar El Casino 
a Terra Nostra, destaca que “la 
gent continua sortint però con
sumeix menys”. Així ho constata 
Elga Rodríguez, clienta habitual 
d’un bar de la rambla dels Països 
Catalans, qui assegura que “no
saltres sortim a prendre algun 
refresc, però ja no ens quedem 
a sopar”.

ESTIU 2012

Sílvia Alquézar | Montcada

El sector turístic i de la restauració constata 
una davallada en el consum superior al 20%
Les agències de viatges i els bars i restaurants de la ciutat asseguren que han notat considerablement els efectes de la crisi

Els propietaris de bars i restaurants han vist disminuït el nombre de clients notablement amb l’agreujament de la crisi econòmica

Les famílies opten 
per fer viatges més a 
prop i més curts per  
disminuir la despesa
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Els botiguers locals es mostren contraris a la 
pujada de l’IVA i la llibertat d’horaris comercials

Les quatre associacions de boti-
guers de la ciutat –Mas Rampinyo, 
Montcada Centre Comerç, Can 
Sant Joan i Montcada Nova-Pla 
d’en Coll– s’han mostrat contràries 
a l’augment de l’IVA i a la libera-
lització de l’horari comercial en 
considerar que ambdues mesures 
suposaran l’enfonsament del co-
merç de proximitat perquè no pot 
competir amb les grans superfícies. 
Les entitats de comerciants coinci-
deixen a destacar que en èpoques 
de crisi s’ha de fer tot el contrari i 
incentivar el consum per reactivar 

l’economia. Dos dies abans de 
l’anunci de les noves mesures, el 
Gremi d’Hostaleria del Vallès Occi-
dental i el Barcelonès va traslladar 
les seves preocupacions a la vicepre-
sidenta del Congrés dels Diputats, 
Dolors Montserrat, en una reunió 
que va tenir lloc a la seu de l’entitat, 
a la Ferreria. Els restauradors van 
demanar a la política popular que 
no augmentés l’IVA entenent que 
suposa “una pèrdua de competi
tivitat i genera més atur”, opina 
el president del Gremi, Enric Gené, 
qui també va sol·licitar una refor-
ma de la llei antitabac i del cànnon 

de l’SGAE. La vicepresidenta va 
assegurar que el Govern estatal té 

previst modificar ambdues norma-
tives durant aquesta legislatura.

El Gremi d’Hostaleria trasllada els seus neguits a la vicepresidenta del congrés dels Diputats, Dolors Montserrat

Dolors Montserrat, amb jaqueta vermella, i la regidora Eva García amb els representants del Gremi
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Sílvia Alquézar | La Ferreria
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hOSTALERIA

El bar Edelweiss guanya el concurs 
Tapasión amb un cruixent de pollastre

El bar Edelweiss de Montcada 
centre ha guanyat la primera edi-
ció del concurs Tapasión, amb la 
seva tapa ‘Cruixent de pollastre’. 
El concurs l’ha organitzat per pri-
mera vegada l’associació Mont-
cada Centre Comerç (MCC) per 
promoure el sector de l’hostaleria 
al municipi i es va desenvolupar 
durant el mes de juny, amb la par-
ticipació de 13 establiments de la 
zona centre que van proposar una 
tapa de creació pròpia. La recepta 
premiada és una creació de Fèlix 
Navarro, que regenta el bar Ede-
lweiss des de fa dos anys i mig jun-
tament amb la seva dona. Navarro, 
que va treballar durant 13 anys a 
la cantina de l’estació de França, 
és cuiner autodidacta. “El secret 
del cruixent és l’arrebossat, que 
només porta farina i aigua –ti-
pus tempura–, i el gust de l’all, el 
julivert i l’orenga, com a condi
ments”, ha explicat l’hostaler, que 
s’ha mostrat content amb aquest 
reconeixement atorgat per un jurat 
especialitzat en gastronomia. Du-

rant tot el mes de juny, de dijous a 
dissabte, i de 18 a 21h, els clients 
podien degustar en el establiments 
participants tapes variades al preu 
de 2,5 euros amb beguda inclosa. 
Entre tots els clients que van parti-
cipar a la campanya es va sortejar 
un sopar per a quatre persones a 
l’establiment guanyador, sorteig 
que va guanyar Esmeralda Sevi-
llano.

El guardó. L’entrega del trofeu, obra 
de l’orfebre local Kima Luna, es va 

fer l’11 de juliol al bar guanyador 
amb la presència del president de 
l’MCC, Manuel Moreno; el pre-
sident del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Occidental i el Barcelonès, 
Enric Gené; l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i el regidor de 
Comerç, Joan Maresma (CiU). 
Moreno ha anunciat que l’any vi-
nent el concurs es tornarà a con-
vocar “però ampliarem l’horari 
per tastar les tapes perquè així 
ens ho han demanat els establi
ments participants”.

L’Mcc ha organitzat el certamen per promoure el sector de la restauració al municipi

Félix Navarro, servint una cervesa, és el creador de la tapa ‘Cruixent de pollastre’
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Laura Grau | Redacció

Mas Rampinyo celebra 
l’estiu amb l’Espingari 
L’entitat de botiguers va organitzar el concert del grup d’haveneres

Per tercer any, l’Associació de 
Comerciants i Industrials de Mas 
Rampinyo va celebrar la seva 
festa d’estiu que ha tornat a tenir 
com a protagonista el grup local 
d’haveneres l’Espingari. Els seus 
tres integrants, tots tres veïns del 
barri, van atraure l’atenció d’unes 
350 persones que van ocupar to-
tes les cadires que havia instal·lat 
la organització al passeig de la 
C-17. A més d’escoltar l’actuació 
de l’Espingari, els assistents tam-

bé van poder gaudir del tradicio-
nal rom cremat. 
“Estem molt contents perquè la 
resposta de la gent ha estat molt 
positiva”, ha indicat el president 
de l’entitat de botiguers, Lluís To-
rrents, qui ha avançat que la vo-
luntat de l’associació és continuar 
organitzant la festa d’estiu “si la 
situació econòmica ho permet”. 
Respecte a la ubicació, Torrents 
creu que el passeig de la C-17 és 
un espai idoni per fer activitats al 
barri.

Rafa Jiménez| Mas Rampinyo

El grup local d’havaneres l’Espingari durant la seva actuació al passeig de la C-17
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EL FINANçAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIpALS  

L’Ajuntament assumeix els 116.450 euros que 
la generalitat deixa d’aportar a l’educació de 0-3

àREA SOCIAL
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

REDUCCIÓ D’ApORTACIONS 
El curs 09/10 la Generalitat aportava 
1.800 euros per cada plaça. El curs 
que ve n’aportarà 875.

274 pLACES pÚBLIQUES
L’escola bressol Camí del Bosc ofereix 
85 places, Mitja Costa 41, Font Freda 
74 i Can Casamada 74.

ANA RIVAS
PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL

La decisió unilateral de la Gene-
ralitat de reduir de nou l’aportació 
anual per a les places de les esco-
les bressol municipals i deixar-la 
en 875 euros per al curs que ve, 
ha empès el govern de Montcada i 
Reixac a fer un esforç pressupostari 
per no perjudicar les famílies bene-
ficiàries d’aquest servei. El govern 
local fa aquest esforç convençut 
que els serveis socials són una pri-
oritat per garantir l’estat del benes-
tar. Davant d’aquests moments tan 
difícils, socialment i econòmica, les 
famílies montcadenques han de sa-
ber que tenen el suport del govern 
local i que farem tot el que estigui al 
nostre abast sempre amb l’objectiu 
d’estar al costat de les persones.

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ha decidit fer un important 
esforç pressupostari i assumirà 
els 116.450 euros que la Gene-
ralitat deixarà d’aportar al finan-
çament de les escoles bressol 
municipals el curs 2012/2013. 
Amb aquesta decisió del govern 
municipal, les famílies no hauran 
d’afrontar la reducció de l’apor-
tació de la Generalitat.
Quan l’any 2004 es va aprovar 
per llei la creació de la xarxa pú-
blica d’escoles bressol de Cata-
lunya, es va acordar que la Ge-
neralitat pagaria 1.800 euros per 
cada plaça pública. Aquest curs 
2011/2012, però, l’aportació del 
Govern s’ha reduït fins als 1.300 
euros, i de cara al curs vinent la 
Generalitat ha fixat la seva apor-
tació en 875 euros per alumne.
Però la quota per alumne per al 
curs que ve a Montcada i Reixac 
continuarà sent de 180,50 euros. 
Aquesta aportació de les famílies 
montcadenques cobreix el 39% 
del cost total d’una plaça d’escola 
bressol. L’aportació municipal aug-
menta fins a cobrir el 42,7% de 
cost del servei, mentre que la par-
ticipació de la Generalitat disminu-
eix fins al 18,3% del cost total.
La presidenta de l’Àreal Social i 
regidora d’Educació, Ana Rivas, 
recorda que des del 2004, el 

consistori ha fet “un esforç molt 
important obrint quatre escoles 
bressol municipals per donar res-
posta a la demanda social exis-
tent”, un esforç que es va fer 
perquè “comptàvem amb l’ajut 
de la Generalitat, que ara ha 
canviat unilateralment el model 
de finançament”. A més d’as-
sumir els 116.450 euros que 
deixarà d’aportar la Generalitat, 
l’Ajuntament també n’aportarà 
més de 30.000 en ajuts socials 
complementaris que la Genera-
litat ha deixat de donar aquest 
curs. “Des de l’equip de govern 
creiem que hem de fer aquest 
esforç econòmic ja que la reali-
tat social i econòmica actual fa 
que aquest suport sigui impres-
cindible per a moltes famílies”, 
afegeix Rivas.

El consistori també 
aportarà més de 
30.000 euros en ajuts 
socials el curs 12/13

Una altra despesa municipal 
en l’educació de 0-3 és el con-
veni anual amb la cooperativa 
Les Tres Bessones, de Can Sant 
Joan. L’aportació el curs que ve 
serà de 24.456 euros.
Els curs 2012/2013 ofereix 274 
places en total a les escoles bres-

sol públiques de Camí del Bosc 
(Can Cuiàs), Mitja Costa (Terra 
Nostra), Can Casamada (Mont-
cada Centre) i Font Freda (Pla 
d’en Coll). Enguany s’ha aplicat 
un nou reglament que regula 
les inscripcions i les admissions 
i fixa els barems per adjudicar 
les places d’aquests centres 
públics. La principal novetat 
del reglament és que les famíli-
es on treballin el pare i la mare 

tindran 4 punts en la preinscrip-
ció, mentre que les famílies on 
un o els dos progenitors estiguin 
a l’atur en tindran dos. Segons 
Ana Rivas, s’ha fixat aquest nou 
criteri “perquè considerem que 
les famílies on treballen la mare 
i el pare són les que necessiten 
més les escoles bressol munici-
pals” i afegeix que en aquests 
casos “anar a l’àmbit privat els 
suposaria un esforç económic 

molt important”. Una altra de les 
novetats és que hi haurà una 
única llista d’espera per a totes 
les escoles bressol municipals. 
La resta de barems —germans 
escolaritzats, tenir la residència 
a Montcada i Reixac, percebre 
la PIRMI, acreditar una malatia 
crònica i places per a infants 
amb necessitats educatives es-
pecials— es mantenen igual 
que l’últim curs.

ELS CENTRES pÚBLICS DE 0 A 3 ANYS

Quatre escoles bressol al servei de la ciutat

Montcada disposa de quatre es-
coles bressol municipals i amb 
una oferta de 274 places per a 
alumnes de 0 a 3 anys. La inver-
sió municipal per a la posada en 
marxa d’aquestes quatre instal-
lacions ha estat de 2.751.771 eu-
ros entre els anys 2004 i 2010.
L’escola bressol municipal més 
antiga és la Camí del Bosc, ubica-

da al carrer de la Circumval·lació 
del barri de Can Cuiàs. Tres anys 
més tard, l’abril del 2007, l’Ajun-
tament va posar en marxa l’es-
cola bressol Mitja Costa, a Terra 
Nostra. La següent a incorporar-
se a la xarxa municipal d’escoles 
bressol va ser la Font Freda, a Pla 
d’en Coll. El centre es va munici-
palitzar el setembre del 2008 i el 

trasllat dels nens —fins a aquells 
moments en mòduls provisio-
nals— a la nova escola es va fer 
el gener del 2009. L’actual oferta 
pública d’escoles bressol es va 
configurar el setembre del 2009 
amb la incorporació de Can Ca-
samada. L’arribada dels alumnes 
a les noves instal·lacions es va fer 
el gener del 2010.

El govern municipal sempre 
ha apostat per la gestió mixta 
d’aquest servei. L’empresa Ini-
ciatives i Programes SL gestiona 
el Camí del Bosc; la Cooperativa 
d’Escoles Bressol de Montcada i 
Reixac dirigeix la de la Font Fre-
da; mentre que Educare XXI SL 
gestiona la Mitja Costa i Can Ca-
samada.
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CIUTAT INCLUSIVA

El parlament aprova per unanimitat 
la continuïtat dels projectes d’Adimir

La Comissió de Benestar i Famí-
lia del Parlament de Catalunya 
va aprovar per unanimitat a la 
proposta de resolució sobre la 
continuïtat del projecte Inte-
grARTE i del Centre d’Atenció 
Integral al Discapacitat (CAID), 
dues iniciatives de l’Associació 
de Discapacitats de Montcada i 
Reixac (Adimir). Durant la ses-
sió, els parlamentaris de tots els 
grups polítics van lloar el treball 
realitzat per l’entitat local per 
promoure una societat inclusi-
va amb un projecte innovador 
a Catalunya i van destacar que 
Adimir és una garantia d’èxit. 
A la sessió, que es va celebrar 
el passat 10 de juliol, hi va assis-
tir una delegació de regidors de 
l’Ajuntament montcadenc enca-
pçalada per l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), acompanyada 
de nombrosos representants de 
l’entitat, amb seu a Terra Nostra.

Valoracions. Adimir ha mostrat la 
seva satisfacció davant la resolu-
ció del Parlament per continuar 
endavant amb les seves inicia-
tives. “És el resultat de mol
ta feina per part de l’entitat, 
però també de l’Ajuntament i 
de moltes altres persones que 
treballen amb nosaltres”, ha in-
dicat la portaveu de l’associació, 
Ana Ballesta, tot afegint “ja no 
ens trobem tan sols en la nos
tra lluita per una educació in
clusiva”. 
Malgrat l’alt nivell d’integració 
en l’àmbit del lleure, Adimir 
reivindica que aquesta feina es 
pugui traslladar també a l’escola 
“perquè encara és l’assignatura 

pendent”, remarca Ballesta. Inte-
grARTE és un projecte pioner a 
Catalunya que s’ha posat en mar-
xa aquest últim curs i que consis-
teix a integrar infants amb i sense 
necessitats educatives especials a 
través de diferents expressions 
artístiques com la pintura, el ball 

i el circ. Els tallers s’han fet en 
horari extraescolar a dos centres 
de la ciutat i han comptat amb 
el suport d’altres associacions. 
D’altra banda, el CAID, amb un 
total de 17 usuaris, està coordinat 
per un equip de professionals 
que treballen per oferir una aten-

ció integral als discapacitats que 
inclou serveis com la neuropedia-
tria, l’estimulació fisioterapèutica 
i l’assistència psicoeducativa, en-
tre d’altres. L’experiència també 
va ser una novetat a Catalunya 
quan es va posar en marxa, ara 
fa tres anys.

L’associació de discapacitats de Montcada podrà mantenir el centre d’atenció integral i el projecte integraRTE

La delegació municipal, formada per regidors de l’Ajuntament i membres d’Adimir, es va fer una foto de família en acabar la sessió parlamentària
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Sílvia Alquézar | Redacció

Denúncia davant 
del síndic per un 
cas d’educació 
inclusiva

La família de la nena Laura Ba-
llesta Fernández ha presentat una 
denúncia davant del síndic de 
Greuges per no haver rebut en-
cara la resolució a la seva petició 
d’escolarització compartida de la 
seva filla entre l’escola CEE Fàsia-
Sarrià, per a nens amb necessitats 
especials, i l’INS Montserrat Miró 
durant el curs vinent. Tot i que a 
final del 2009 els pares van expres-
sar a Ensenyament la voluntat que 
la seva filla pogués seguir a secun-
dària el procés iniciat a primària, 
on ha estat assistint vàries hores a la 
setmana a l’escola Elvira Cuyàs, de 
moment no han rebut la informa-
ció sol·licitada. “Som a mitjan de 
juliol i no sabem quina classe té 
assignada ni les assignatures que 
farà ni els recursos que tindrà”, 
lamenta la mare, Ana Ballesta.
Els Serveis Territorials d’Ensenya-
ment asseguren, però, que la famí-
lia sí n’està informada. Que el 7 de 
setembre està convocada a una tro-
bada en el propi centre i que també 
està prevista una visita perquè la 
nena conegui les instal·lacions. El 
que queda per concretar són els 
recursos que n’hi haurà a disposi-
ció de l’alumna i que la família tem 
siguin insuficients.

Aposta personal. Per als pares de  
Laura, l’opció que aquesta pugui 
assistir un dia a la setmana a l’INS 
del seu barri suposa mantenir la 
continuïtat del procés d’inclusió i 
d’arrelament al seu entorn. “Som 
conscients de les seves limitaci
ons però, adaptant el currículum 
a les seves capacitats, com s’ha fet 
a primària, pot seguir millorant 
les seves habilitats socials”, expli-
ca Ballesta qui ha agraït el treball i 
l’interès del professorat de l’Elvira 
Cuyàs en aquest cas d’educació 
inclusiva.

Pilar Abián | Redacció

 Èxit total de les colònies amb Xanascat

Adimir ha qualificat d’èxit total 
la primera edició de les colònies 
que ha organitzat conjuntament 
amb la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socials de Catalunya (Xanascat). 
El projecte de l’associació local 
ha tornat a ser pioner a Catalunya 
ja que, per primer cop, han com-
partit espai nens amb i sense dis-
capacitat. Les colònies s’han fet 
entre el 23 de juny i el 2 de juliol 
a un alberg a Comarruga, on han 
participat 17 infants de Montcada 
que han coincidit amb altres joves 
d’arreu de Catalunya. “L’element 

integrador entre els nens ha es-
tat un altre infant sense neces-
sitats educatives especials”, ha 
destacat la portaveu d’Adimir, Ana 
Ballesta.  
Adimir ha format els monitors de 
l’entitat que han vetllat pels infants 
que han participat a l’experiència.  
Les colònies són el punt final del 
programa IntegrARTE en el marc 
del programa Respir de la Gene-
ralitat. A la foto, alguns monitors 
amb Laura Ballesta, una de les 
nenes d’Adimir que ha participat 
a les colònies  | SA
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Els casals d’estiu i de 
l’IME acaben el dia 20
Uns 600 infants han participat a les dues propostes municipals

Vestits de l’oest, amb disfresses de 
vaquers, indis i ballarines de can-
can elaborats per ells mateixos, 
els 400 participants als Casals 
d’Estiu de la Regidoria d’Infància 
i Joventut van fer el 13 de juliol 
una festa oberta a les famílies per 
mostrar les activitats que hi fan 
diàriament sota les directrius dels 
monitors de l’empresa Més que 
Lleure, que ha gestionat el ser-
vei. La programació del Casal, 

que clourà el dia 20, s’ha desen-
volupat durant quatre setmanes 
a les escoles Reixac, Font Freda, 
Ginesta, Elvira Cuyàs i Mitja 
Costa. També l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME) 
ha ofertat en les mateixes dates 
el Casal esportiu al pavelló Mi-
quel Poblet i a la Zona Esportiva 
Centre amb activitats diverses 
com natació, patinatge, bàsquet i 
futbol per als 250 infants que hi 
han participat.

Laura Grau | Montcada

LLEURE

Els participants als Casals d’Infància i Joventut van fer una festa el dia 13 oberta a les famílies
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LA RIBERA

El pressupost de la Festa de les 
Cultures es destinarà a formació

La Taula Cívica de la Ribera ha 
demanat a l’Ajuntament que el 
pressupost de la Festa de les Cul-
tures es destini a l’organització de 
cursos de formació i prevenció 
per a joves del barri. Així ho va 
proposar la comissió veïnal a la 
reunió que va mantenir l’11 de 
juliol amb els representants de 
l’Ajuntament, que van veure amb 
bons ulls la proposta. La delega-
ció municipal estava formada per 
la presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), el regidor de Partici-
pació Ciutadana, Jonathan Martín 
(PSC) i la regidora d’Integració, 
Cooperació i Solidaritat, Elisabe-
th González (CiU). La Festa de les 
Cultures va arribar l’any passat a 
la seva setena edició. “Volem con
tinuar fentla, però ha d’estar 
finançada pels participants per
què creiem que al barri hi ha 
d’altres prioritats”, ha indicat un 
dels portaveus de la Taula Cívica, 
Rafa Ruiz.

Altres peticions. Els integrants de 
la plataforma cívica també van fer 
arribar al consistori la seva preocu-
pació sobre el futur immediat del 
Pla de Desenvolupament Comuni-
tari, l’oferta de propostes al Centre 
Cívic del barri i la inquietud sobre 
la situació dels col.lectius de joves 
i de gent gran. “La Ribera neces
sita el suport social constant de 
les administracions, donada la 

seva configuració demogràfi
ca”, ha dit Ruiz, qui opina que, si 
no es continuen amb els projectes 
iniciats, la feina social feta durant 
els últims sis anys no haurà servit 
de res. 
La Taula Cívica ha sol·licitat la 
incorporació d’un educador so-
cial orientat als joves, una petició 
que l’Ajuntament ha confirmat 
que serà una realitat a partir del 
pròxim mes de setembre. El 
consistori també ha garantit la 
continuïtat del Pla de Desenvo-
lupament Comunitari a partir 
del 2013. “La valoració de la 
reunió és molt positiva, hem 
constatat que les línies previstes 
per l’Ajuntament coincideixen 
amb les dels veïns”, ha explicat 

Rivas. La trobada s’emmarca 
dins la planificació general de la 
Taula Cívica, que fa uns mesos 
també es va reunir amb l’Àrea In-
terior, la Policia Local i els Mos-
sos d’Esquadra amb l’objectiu de 
millorar la comunicació directa 
entre els veïns i els cossos de se-
guretat.
D’altra banda, la Taula Cívica  
va anunciar després de la reunió 
noves activitats de caràcter so-
cial que té previst tirar endavant 
pròximament com la realització 
d’una revista, la posada en mar-
xa d’una campanya d’informació 
sobre seguretat al barri, a més del 
suport i reconeixement als inte-
grants de la Xarxa d’Intercanvi de 
Coneixements de La Ribera. 

L’ajuntament veu amb bons ulls la proposta que ha fet la Taula cívica del barri 

La Festa de les Cultures de la Ribera va arribar l’any passat a la seva setena edició

Sílvia Alquézar | La redacció
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Creix la demanda de matriculació 
als cicles que oferta l’INS La Ferreria

L’INS La Ferreria omplirà el curs 
vinent sense problemes tots els 
cursos de cicles que oferta. En el 
moment de tancar aquesta edi-
ció, i quan encara no havia aca-
bat el període de matriculacions, 
la direcció ha informat que hi ha 
llistes d’espera a tots els cicles. 
Un dels més sol·licitats ha estat el 
d’higiene bucodental en què, de 
moment, 60 aspirants han quedat 
fora, però també n’hi ha 38 espe-
rant plaça al curs de pròtesi dental. 
A les opcions de Cures d’Auxiliar 
d’Infermeria i de Sistemes Microin-
formàtics i Xarxes l’oferta s’ha vist 
també àmpliament superada per 
la demanda i això que hi ha hagut 
el cas d’alumnes que es va preins-
criure i que no finalment no s’han 
matriculat. 
Un dels motius que, segons el cen-
tre, pot haver influït en aquesta 
decisió ha estat la pujada de les ma-
trícules per part del govern i que ha 
estat considerable. En el cas del se-
gon cicle ha passat de 0 a 360 euros 
el primer any i a 180 el segon.

 

Novetat. Un altre dels factors que 
ha contribuït a augmentar la matrí-
cula als cicles de La Ferreria ha estat 
la posada en marxa de l’Acredita’t,  
procediment que serveix perquè 
persones amb experiència laboral 
però sense estudis específics puguin 
obtenir una titulació d’acord amb 
les competències adquirides en la 
seva feina. Una trentena de perso-
nes ha fet les proves d’acreditació al 
centre, algunes de les quals hauran 
de completar la formació cursant 
algunes assignatures.

Una seixantena d’aspirants a cursar higiene bucodental es troben en llista d’espera

L’INS La Ferreria és un dels que té una oferta més àmplia de cicles de la comarca
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Pilar Abián | La redacció

 

L’INS La Ferreria ha obtingut el cer-
tificat de qualitat ISO 9001:2008,  
una norma internacional que 
s’aplica als sistemes de gestió i als 
elements d’administració de quali-
tat amb què una empresa o orga-
nisme ha de comptar per tenir un 
sistema efectiu de funcionament. 
Cada sis mesos, un agent certifica-
dor realitza una auditoria sobre el 
compliment de les condicions que 
imposa la norma | LR

Centre de qualitat

La majoria d’estudiants 
aprova la selectivitat
Hi ha hagut renúncies per l’encariment de l’accés a la universitat

La majoria d’alumnes dels quatre 
instituts de Montcada i Reixac 
que s’hi han presentat ha aprovat 
l’examen d’accés a la universitat, 
amb un percentatge que frega gaire-
bé el 100%. Així, dels 49 estudiants 
de La Salle, han rebut la qualificació 
d’aptes un total de 48. Per la seva 
banda, al centre de la Ferreria, han 
superat la selectivitat 15 dels 16 as-
pirants. En el cas de l’institut de la 
Ribera, s’hi han presentat 5 joves, 
dels quals n’han aprovat 3. D’altra 
banda, al Montserrat Miró el per-
centatge d’aprovats és del 93% de 
30 alumnes presentats. 
Les universitats catalanes tindran 
menys alumnes cara el curs vi-
nent. Alguns professors consideren 
que aquesta davallada es deu a 
l’encariment de les matrícules que, 
en alguns casos, és del 60% respec-
te l’any anterior. Segons fonts de la 
Ribera, al centre hi ha estudiants 
amb una nota mitjana de notable 
a l’ESO i el batxillerat que no po-
den anar a la universitat per raons 
econòmiques. 

Cicles formatius. Si les matrícules 
universitàries han disminuït, les 
preinscripcions a cicles formatius 
s’han incrementat considerable-
ment, malgrat que les taxes per 
accedir-hi també han augmentat. 
“Com que no hi ha feina, to
thom vol formarse, per això ara 
el problema és que hi ha molts 
joves que es queden sense plaça”, 
ha dit la coordinadora pedagògica 
de La Ferreria, Anna Blay. 

Sílvia Alquézar | Redacció

ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Un jove estudiant a la biblioteca Elisenda
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>Editorial
Més retallades
En aquesta última edició la ‘La 
Veu’ abans del parèntesi de l’es-
tiu les retallades i les protestes 
tornen a ser notícia. Les noves 
mesures imposades pel govern 
central per fer front a la crisi, 
necessàries segons els màxims 
responsables de l’Estat, han sac-
sejat bona part de la societat: 
funcionaris, aturats, promotors 
de l’oci i la cultura, restauradors, 
afectats per la llei de la depen-
dència... El llistat és tan llarg 
que segurament ocuparia tot 
l’espai de l’editorial. En qualse-
vol cas, mes rere mes veiem com 
la classe treballadora està cada 
dia més escanyada i ni tan sols 
aquells que van ser previsors, 
que no van estirar més el braç 
que la màniga i que es van pri-
var de moltes coses per tenir una 
jubilació tranquil·la, avui dia es 
troben amb què han estat esta-
fats pels bancs als quals havien 
confiat els seus estalvis. És pos-
sible pair tants despropòsits?
Certament amb aquest panorama 
és difícil marxar de vacances –això 
els que puguin– amb un somriure 
als llavis. Sovint se’ns culpa als 
mitjans de comunicació d’estar 
donant voltes contínuament a la 
mateixa qüestió però no som no-
saltres els que decidim una agen-
da informativa que ve clarament 
marcada pels esdeveniments. 
Per sort, a l’altre costat de la ba-
lança veiem com una iniciativa 
social impulsada per un grup de 
famílies entusiastes i comprome-
ses ha obtingut el suport neces-
sari de l’administració autonòmi-
ca per continuar endavant. Ens 
referim als projectes IntegrARTE  
i CAID d’Adimir. Moltes felicitats 
als promotors! Ells són l’exemple 
que, malgrat les dificultats, el 
treball i la reivindicació acaben 
donant els seus fruits.

Coques de Sant Joan
Arran de la revetlla de Sant Joan i 
de la compra de les coques tradicio-
nals, voldria deixar constància d’un 
fet que per si sol considero un abús, 
deixant al marge altres considera-
cions que desvirtuarien el fet real. 
Seré breu. Prèvia consulta del preu 
de les coques a raó del seu pes, vaig 
encarregar-ne unes per a la revetlla 
de San Joan en un forn de pa tra-
dicional de Montcada Centre. Sabia 
quin seria l’import molt aproximat 
del cost total ja que me l’havien 
avançat tenint en compte el nombre 
de coques encarregades. Quina va ser 
la meva sorpresa en trobar-me que, 
quan vaig anar a recollir-les i a pagar, 
el preu estimat inicialment s’havia 
incrementat considerablement. Mal-
grat fer palesa als responsables del 
forn la meva sorpresa per la diferèn-
cia de preu que inicialment m’havi-
en indicat i ells oferir-me pesar-les 
novament davant meu, ho vaig dei-
xar córrer en aquell moment.
En arribar a casa dels meus amics 
on varem celebrar la revetlla (érem 
10 persones) varem pesar les co-
ques havent una diferència de 700 
grams menys respecte el tiquet de 
pagament. La diferència corresponia 
exactament als 700g. que pesaven 
les dues magnífiques caixes de car-

tró en les quals estaven repartides 
les coques a modus d’embolcall. 
Em van cobrar els 700g. de les dues 
caixes de cartró al mateix preu que 
costava el kg de coca. I em pregun-
to, això és just? No és un abús? Sí, sí 
que ho és d’abús! (almenys al meu 
parer). Em sembla correcte que car-
reguin el cost real de l’embalatge al 
client però sols el cost real (sabent 
que aquest és minso).
Entenc que la situació econòmi-
ca actual és força dura per als pe-
tits comerços però no per això “tot 
s’hi val”. La crisi afecta tothom per 
igual.  Si aquesta carta serveix per 
fer reflexionar a qui correspongui i 
modificar pràctiques altrament abu-
sives, tots hi guanyarem.

Joana Almodóvar 
i nou persones més

Terra Nostra

Agraïment
La família de Josep Ollé vol agrair 
públicament totes les mostres de 
condol rebudes d’ençà la mort de 
l’avi Josep. A casa, sempre l’havíem 
tingut per una bona persona, ama-
ble, condescendent i amb un som-
riure simpàtic, una mica retingut, 
que deia molt de les seves impertor-
bables veritats. Amb tot, ha calgut 
que arribés aquest ineludible pas a 

l’altra vida perquè ens adonéssim 
que l’avi Josep era una persona esti-
mada per tothom: pels veïns de l’es-
cala; pels passants del carrer, a qui 
ell oferia conversa franca i amical; 
pels sardanistes, a molts dels quals 
havia ensenyat a puntejar la bella 
dansa que ens identifica tradicional-
ment; pels botiguers amb qui trac-
tava ben familiarment; per la Lut, la 
infermera que va atendre les seves 
dolences; i pels més menuts, per a 
qui mostrava especial predilecció. 
L’avi Josep, que es va sentir tan sa-
tisfet per haver estat nomenat l’úl-
tim carreter de Montcada (2010), 
ha deixat una clara estela al seu 
darrere, una ràfega de sinceritat, 
d’afecte, de bondat i d’amistat que 
ha fet que el veiéssim des d’una di-
mensió molt més profunda i dilatada 
de la bona actitud que sempre n’ha-
víem percebut.  
Descansi en pau. I vosaltres, els qui 
ens heu mostrat un dolgut senti-
ment pel seu traspàs, rebeu aquesta 
sincera mostra de gratitut.

Família Ollé
Montcada Centre

Gremi d’instal·ladors
El Gremi CRM és una associació 
d’instal·ladors (electricitat, fontane-
ria, gas, tèrmiques, telecomunicaci-

ons, etc) ubicada a Ripollet que a 
l’abril va fer el seu 21è aniversari. 
Des del Gremi oferim serveis de con-
trol i renovació de tots els documents 
necessaris perquè una empresa pu-
gui desenvolupar la seva tasca dintre 
del seu àmbit d’actuació: renovació 
de carnets, registres específics, se-
gells, REA, TPC, etc. Disposem de 
col·laboradors que assessoren i acla-
reixen els dubtes possibles al voltant 
de la vostra professió (enginyers, ad-
vocats, assessors fiscals, etc). 
Fem cursos de carnets d’instal·lador 
i formació continuada subvenciona-
da. Oferim el servei de  tramitació 
d’expedients i consultes tècniques 
amb les OCs: actualment hem signat 
acords amb Guber (empresa de re-
cobrament de deutes) i amb el Grup 
Palet (per als serveis de comptabi-
litat, fiscalitat, departament jurídic, 
etc). Per a qualsevol consulta, us 
atendrem al telèfon 936 916 552 i 
podeu visitar-nos al nostre web www.
gremicrm.es.

Gremi d’Instal·ladors i Pimes
Ripollet

Fe d’errates
L’exposició de pintura de paisatges i retrats 
que es pot veure a la Casa de la Vila des 
del 19 de juliol i fins al 8 de setembre és 
obra de Isabel Asensi i no Asensio com vam 
publicar erròniament al número 406.

el clic

Sense resposta

Des de fa dos mesos hi ha aquesta moto al començament del 
carrer Sant Jaume, entre els nº 1 i 3; està enganxada al ferro 
i el manillar amb cinta adhesiva; fa 2 setmanes vaig estar tru-
cant al telèfon de la Policia de Proximitat per informar-ne i no 
vaig tenir resposta, com si el número (o la Policia) no existís. La 
setmana passada vaig tornar a intentar-ho i aquest cop en van 
prendre nota, a més d’identificar-me els vaig donar la matrícula. 
Em pregunto: existeix la Policia de Proximitat? Ja que un ciutadà 
ho dóna a conéixer com un acte de civisme, tant costa d’em-
prendre l’acció corresponent (comprovar si està abandonada, 
si l’han robat, treure-la de la via pública i més en un lloc que no 
es pot aparcar? 

E.R.C. 
Montcada  

Envia la teva foto a som@laveu.cat

El proper número, 
el 14 de setembre

¿Limpieza de solares?

Es indignante que se publique que se ha efectuado la limpieza 
de los solares en la muntanyeta de Can Sant Joan. Los demás 
solares no lo sé, pero los que tengo al lado de mi casa después 
de “la limpieza” están como la foto adjunta, resulta frustrante ver 
que encima lo den por bien hecho y que tengamos que creerlo.

Mª Terea Ons Martin  
Can Sant Joan
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Concert de Johnny Liston
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

Diada de Catalunya
Lectura del manifest, ofrena floral i 
sardanes amb la Cobla Popular de 
Barcelona

20 De Juliol, 21h
eSpAi Jove CAn tAuler 

11 De Setembre, 12h
plAçA De l’eSGléSiA

20j l divendres
Concert. Del grup Johnny Liston. Hora: 
21h. Lloc: Espai Jove Can Tauler. 

Concert. ‘Els divendres a la fresca’ amb 
Kike Serrano. Hora: 22h. Lloc: Casino 
de Terra Nostra (pàgina 24). 

Festa de Gallecs. Botifarrada a la crisi i 
concerts dels grups Universal Rockers, 
Roe Delago i Babbon Roots Band i Els 
innombrables. Hora: 21h. Lloc: plaça de 
l’Església. Organitza: AV de l’Espai Rural 
de Gallecs (pàgina 24).

23j l dilluns
Taller.  De quadres amb tècniques mixtes. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Civic L’Alzina. 

Taller. De producció i punxadiscos. Lloc: 
Can Tauler (també els dies 24 i 25).

26j l dijous
Jornades. Sobre autogestió rural i auto-
organtizació. Lloc: Finca de Can Piella 
(pàgina 21).

27j l divendres
Concert. Del grups Els Normals i els 
punxadiscos Ravingman i Beatboxer. 
Hora: 21h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Concert. ‘Els divendres a la fresca’ amb 
el grup The Wave. Hora: 22h. Lloc: Ca-
sino de Terra Nostra.

7s l divendres
Festa. De Terra Nostra amb el pregó i la 
Nit Boja. Hora: 21.30h. Lloc: Parc de Ca 
N’Oller (pàgina 24).

8s l dissabte
Festa. De Carretera Vella, amb tallers 
infantils, escuma, xocolatada, inflables, 
havaneres i ball de nit. Organitza: AV de 
Carretera Vella (pàgina 24). 

11s l dimarts
Festa. Diada Nacional de Catalunya 
amb la lectura del manifest a càrrec del 
grup Get Back, l’ofrena floral i la Cobla 
Popular de Barcelona . Hora: 12h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

14s l divendres
Teatre. ‘Políticament incorrecte’, del grup 
Dèria Teatre. Hora: 21.30h. 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 936 917 600

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
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Telèfons d’interès

Exposició d’Isabel Asensi
fins al 8 de setembre

sala 
principal

EXpOSICIÓ
cOl·lectiVa De pintuRa
fins al 14 de setembre
Sala Sebastià Heredia
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pàg. 22

UN 8,3 pER A LES BIBLIOTEQUES
Una enquesta de la Diputació determina 
un alt nivell de satisfacció entre els usuaris

ExCAVACIONS A LES MALESES

pàg. 23

RAp I gRAFFITI A CAN TAULER
L’equipament promou una vintena 
de propostes durant el juliol
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El estudiants voluntaris han vist gratificat el seu esforç amb la troballa d’una gran quantitat d’objectes a les estances de la casa incendiada

La presència de nombrosos objectes d’ús domèstic entre les cendres fan pensar en una fugida precipitada dels seus habitants

La troballa d’una casa cremada dóna peu 
a noves hipòtesis sobre el final del poblat

Les investigacions dutes a terme 
fins ara a Les Maleses sempre 
havien fet pensar que l’aban-
donament del poblat iber va 
ser gradual, però la descoberta 
d’una casa incendiada amb una 
gran quantitat d’objectes d’ús 
domèstic en el seu interior obre 
noves hipòtesis sobre les cau-
ses que van motivar el final de 
l’assentament. Aquesta no és la 
primera vegada que es detecten 
nivells d’incendi a la vessant est 
del poblat, “però sí el primer 
cas en què es localitzen tants 
estris entre les cendres –expli-
ca una de les directores de la 
campanya, Gemma Hidalgo–. 
Senyal que els seus propieta
ris no van poder salvar res, 
potser perquè van haver de 
fugir precipitadament”. Pro-
bablement la casa tenia dues 
plantes ja que les estances es 
troben quatre metres per sota 
del nivell de carrer.

Noves interpretacions. Aquesta és 
la principal novetat de la darre-
ra campanya d’excavacions  ar-
queològiques al jaciment duta a 

terme entre el 25 de juny i el 
13 de juliol. Hidalgo ha indi-
cat que si es localitzessin noves 
vivendes cremades amb tot el 
seu contingut, “hauríem de 
replantejarnos els motius de 
l’abandonament i relacionar
lo amb alguna acció destruc
tiva de les tropes romanes”, 
diu Hidalgo. 
Entre els objectes localitzats a la 
casa incendiada destaquen una 
pedra de molí circular de basalt 
i vàries masses, utilitzades per 
transformar el gra en farina, i 
diferents peces d’un teler, “dues 
activitats tradicionalment fe
menines en el món iber”, ex-
plica Hidalgo. Les conclusions  
de la campanya es faran públi-
ques al febrer després de classi-
ficar, inventariar i analitzar tot 
el material.

Laura Grau | Redacció

Les campanyes arqueològiques 
a Les Maleses compten sempre 
amb un equip d’arqueòlegs i de 
voluntaris, la majoria alumnes i 
exalumnes de l’institut Montserrat 
Miró. Aquest any i per primera ve-
gada l’equip ha rebut la visita de 
dos estudiants nordamericans del 
Consorci per Estudis Avançats a 
Barcelona, que integra les univer-
sitats més prestigioses dels Estats 
Units. El que més hores ha passat 
excavant és Ian Shiley, de Colúm-

bia, que va quedar impressionat 
amb l’indret i les vistes panorà-
miques. “Tot i que és un treball 
dur, he aprés moltes coses i he 
conegut persones bones i inte-
ressants”, ha manifestat el jove. 
L’11 de juliol l’alcaldessa M. Elena 
Pérez va visitar el jaciment on va 
intercanviar impressions amb els 
voluntaris i amb el regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly, que 
cada any participa a les excavaci-
ons com a arqueòleg | LG

> Estudiants americans a Les Maleses

Entre els objectes de 
la casa destaquen una 
pedra de molí i les 
peces d’un teler
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‘elmasrampinyo’, una visió personal 
del paisatge vital de Fidel Casajuana
L’espai és una prolongació del llibre de fotografia ‘Mas Rampinyo, sentiment de poble’ 

BLOCS DE MONTCADA

Si escrivim Mas Rampinyo al 
buscador més famós d’Internet 
ens apareix com a primera en-
trada el bloc de Fidel Casajuana. 
El va posar en marxa al juny 
de 2008 per donar sortida a tot 
el material que no va poder in-
cloure al llibre de fotografia Mas 
Rampinyo, sentiment de poble, on 
homenatja el lloc que l’ha vist 
néixer i créixer. Cinc anys des-
prés de la seva creació, el bloc de 
Casajuana ha publicat prop de 
700 articles i més de 1.000 foto-
grafies sobre Mas Rampinyo. A 
més de fer la crònica del dia a dia 
del barri i rescatar fragments del 

passat, “el bloc també és un es
pai de crítica constructiva i de 
debat sobre la seva evolució”, 
remarca Casajuana, que lamenta 
no comptar amb més participa-
ció per part d’altres veïns  que 
també tenen coses a dir sobre el 
barri. 

Seguidors. No es pot queixar 
del nombre de visites, que puja 
a 26.000, ni de la gran quanti-
tat de felicitacions que li arriben 
personalment o per mail sobre la 
seva tasca de recuperació de la 
memòria i de reflexió davant de 
les incongruències  urbanístiques 
que amenacen el barri. “L’últim 

mail que vaig rebre em va 
emocionar especialment per
què una persona em confessa
va que estava coneixent el bar
ri gràcies al meu bloc”, explica. 
Rastrejar les hemeroteques de 
diaris i revistes a la recerca de re-
ferències a Mas Rampinyo és un 
dels reptes que més l’apassio na. 
Tot i la dedicació que li suposa 
nodrir l’espai de continguts, ho 
considera una vàlvula d’escapa-
ment de la seva feina –té una 
empresa de material publicitari– 
i una mena de teràpia personal. 
 

Laura Grau | Redacció

Can piella promou les 
terceres jornades per 
a l’autogestió rural 
Les xerrades i tallers es faran entre el 26 i el 29 de juliol

pATRIMONI

L’Associació per a la Conser-
vació de Can Piella organitza 
la tercera edició de les Jorna-
des per a l’autogestió entre els 
dies 26 i 29 de juliol. Aquesta 
masia del segle XVII es troba 
a l’extrem nord de Montcada, 
al límit amb la Llagosta i Santa 
Perpètua de Mogoda, en una 
de les poques zones rurals que 
queden al Vallès. El programa, 
que es pot consultar íntegra-
ment al web de l’entitat (www.
canpiella.cat), inclou una vinte-
na de propostes pensades per 
a l’aprenentatge cooperatiu de 
matèries relacionades amb la 
vida rural i autogestio nada,  des 
de tallers per fabricar sabó i bio-
diesel, fins a sistemes naturals 
per depurar l’aigua o elaborar 

cervesa artesanalment. També 
s’han programa xerrades, de-
bats i projecció de documentals 
sobre temes com  l’autoorganit-
zació, l’antipedagogia i altres 
experiències d’ocupació rural, 
com la dels jornalers de la finca 
de Somontes, a Jaén.

Tercer aniversari. El 4 d’agost els 
joves de Can Piella celebraran 
la festa del tercer aniversari 
de l’ocupació. Durant aquest 
temps la masia ha estat res-
taurada amb materials de bio-
construcció, s’ha habilitat una 
hectàrea d’horta ecològica, s’ha 
recuperat el forn de pa i s’han 
engegat diferents projectes rela-
cionats amb les energies reno-
vables i les tècniques de dismi-
nució de consum energètic.

Laura Grau | Redacció

Fidel Casajuana, a la passarel·la de La Salle, ha defensat sempre que Mas Rampinyo abasta tot el territori que hi ha al marge esquerre del riu Ripoll
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La masia i el seu entorn s’han recuperat gràcies a la tasca dels joves de l’Associació Can Piella 
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 Adreça del bloc:
 elmasrampinyo.blogspot.com
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BIBLIOTEqUES

Els usuaris entrevistats valoren el 
servei amb un 8,3 de nota mitjana

Els usuaris de les biblioteques 
–l’Elisenda de Montcada i la 
de Can Sant Joan– han valo-
rat amb una nota de 8,3 sobre 
10 els serveis que presten els 
dos equipaments que gestiona 
la Diputació de Barcelona. El 
tracte personal, la neteja i l’es-
tat de les instal·lacions són els 
aspectes més ben valorats pels 
entrevistats. També destaca el 
servei de préstec, que obté un 
8,6. Les notes mitjanes s’han 
extret de les conclusions de 400 
entrevistes telefòniques realit-
zades a persones més grans de 
14 anys, residents al municipi, 
amb carnet de les biblioteques 
i que havien visitat algun dels 
dos equipaments en els darrers 
12 mesos.  

Nivell de coneixença. L’equipa-
ment del Pla d’en Coll és co-
negut pel 96% dels entrevistats 
i un 88% hi ha anat alguna ve-
gada. Pel que fa al de Can Sant 

Joan, el 85,8% la coneix, però 
només hi ha anat en alguna oca-
sió el 48,4%.  
Sobre l’ús de les biblioteques cal 
destacar que un 69,8% afirma 
fer-ho regularment durant tot 
l’any. El 55,4% hi acudeixen 
per aspectes relacionats amb 
l’oci i el 37,2% per estudiar. La 
bibliotecària Cristina Alfaro, de 
l’Elisenda, valora positivament 

l’enquesta, “sobretot que l’usu
ari estigui content amb l’aten
ció personal”, remarca. Com 
a punts febles, l’estudi posa de 
relleu l’escassa presència de les 
biblioteques a les xarxes socials, 
“aspecte que haurem de cor
regir”, afegeix Alfaro. La Veu és 
el principal mitjà que fan servir 
els enquestats per informar-se 
de les activitats que s’hi fan. 

L’atenció personal i el servei de prèstec són dos dels aspectes més ben valorats pels enquestats

L’estudi de la Diputació sobre el grau de satisfacció es basa en 400 enquestes telefòniques 

Laura Grau | Redacció
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L’Afotmir ha convocat la vuite-
na edició de la Biennal de Fo-
tografia Ciutat de Montcada i 
Reixac, que presenta algunes 
novetats. Per primera vegada 
les obres no s’hauran de pre-
sentar en suport paper i em-
marcades sinó en format digital 
en un cedè o devedè que els 
participants hauran d’enviar a 
l’Apartat de correus 81, 08110 
de Montcada i Reixac. “Amb 
aquesta mesura volem evitar 
que les despeses que suposa 
imprimir, ampliar, emmar
car i enviar les fotografies no 
siguin un obstacle per parti
cipar”, ha explicat el president 
de l’Afotmir, Pedro Caballero. 

Premis diferents. L’altra novetat 
és que el Premi d’Honor, que 
s’atorgava al participant que 
classificava més imatges –dotat 
amb 600 euros–, s’anul·la  i s’es-
tableixen tres premis als autors 
de les tres millors imatges –el 
primer de 700 euros, el segon 
de 500 i el tercer de 300–, en 
lloc de 6 premis de 150 euros 

cadascun. Es mantenen els tres 
guardons de 100 euros per a ar-
tistes locals. El termini límit per 
presentar obres, un màxim de 
tres, finalitza el 14 de setembre. 
El jurat, format per membres 
de la Federació Catalana de 
Fotografia, decidirà el veredicte 
el 22 de setembre a la seu de 
l’Afotmir, al Centre Cívic Anti-
gues Escoles de Mas Rampinyo. 
L’acte de lliurament de premis 
tindrà lloc el 9 d’octubre a la 
Casa de la Vila (19.30h), equi-
pament que acollirà les millors 
obres presentades al certamen. 

L’Afotmir convoca la VIII 
edició de la Bienal Estatal
per primer cop les obres es poden presentar en format digital

FOTOGRAFIA

Una de les fotos premiades a la 6a Biennal

Laura Grau | Redacció

Art del Casal de la Mina al Kursaal
alumnes dels curs de Rosa Rafecas exposen a la sala Sebastià Heredia fins al setembre

pINTURA

La professora Rosa Rafecas, al centre, amb alguns dels alumnes del curs que fa al Casal de Gent Gran Casa de la Mina els dimarts a la tarda

Els alumnes del curs de pintura 
que imparteix Rosa Rafecas al 
Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina exposen les seves obres al 
Kursaal fins al 14 de setembre. 
L’acte d’inauguració va tenir lloc 
el 17 de juliol amb la presència 
de l’alcaldessa María Elena Pé-
rez (PSC) i el regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU). La majoria d’alumnes 

són de Can Sant Joan, però tam-
bé n’hi ha de Terra Nostra, Can 
Cuiàs,  la Ribera i Mas Rampi-
nyo. Rafecas va mostrar la seva 
satisfacció en veure les ganes i 
els progressos dels alumnes i va 
dir sentir-se afortunada per po-
der ensenyar pintura, “una de 
les meves grans aficions”. Les 
classes de pintura a l’oli es fan els 
dimecres de 16 a 18h. M. Ánge-
les Estrella s’hi va apuntar fa dos 

anys quan es va jubilar i està en-
cantada amb l’oferta del casal on 
no només fa pintura sinó també 
sevillanes, salsa, gimnàstica i in-
formàtica. “Ens agradaria que 
s’ampliés el curs a dos dies a 
la setmana”, va dir Estrella en 
nom de tots els alumnes. Pérez i 
Moly van elogiar la tasca desin-
teressada de Rafecas, que porta 
molts anys ensenyant pintura i 
dibuix al Casal.

Laura Grau | Redacció
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La campanya ‘El Museu visita 
el barri!’, impulsada pel Museu 
Municipal, va cloure el 7 de 
juliol amb l’última visita pro-
gramada a Mas Rampinyo, 
en el marc de la Fira Estiu de 
La Unió, seu durant dues set-
manes de l’exposició itinerant 
sobre Montcada que ha voltat 
per tots els barris. Des d’octu-
bre i fins ara, el Museu ha dut 
els seus tallers divulgatius –el 

d’arqueologia i el de l’Edat Mit-
jana– a Can Cuiàs, Montcada 
Nova-Pla d’en Coll, Can Sant 
Joan, la Ribera i Terra Nostra. 
Al voltant de 250 nens i nenes 
han participat en les propostes 
i tallers itinerants. La tècnica 
del Museu, Tània Galán, creu 
que s’ha fet una bona feina i ha 
remarcat que l’oferta didàctica 
està a l’abast dels centres cívics 
i entitats que estiguin interessa-
des a acollir-la.

Laura Grau | Redacció

Finalitzen les visites 
divulgatives als barris
al voltant de 250 nens han participats en les activitats itinerants 

A Mas Rampinyo el taller d’arqueologia del Museu va tenir força públic entre els més petits

MUSEU MUNICIpAL
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Els cursos de monitors 
de lleure atrauen una 
seixantena de joves  
Una batalla de galls i el taller de graffiti, actes estrella

INFàNCIA I JOVENTUT

L’Espai Jove Can Tauler bull 
aquests dies d’activitat. La ma-
joria dels matins ocupen la sala 
Ballesta els alumnes dels cursos 
de monitors i premonitors de 
lleure que imparteixen tècnics 
de la Creu Roja i que han tingut 
molt bona resposta, amb 27 i 32 
inscrits respectivament. A les 
tardes, l’equipament del carrer 
Balmes acull tallers diversos, 
jocs en xarxa i xerrades sobre 
viatges i turisme juvenil. 

Propostes. Un dels tallers estrella 
de la programació de juliol és el 
de graffiti que imparteix Paco, 
en el qual ha pres part una vin-
tena de joves. El taller va cloure 
amb la pintada d’una de les pa-
rets del recinte el 13 de juliol, dia 
en què va tenir lloc una ‘batalla 
de galls’, nom amb que s’ano-
mena el duel entre cantants de 
rap amb lletres improvisades a 
partir de temes que proposa el 

moderador. La competició va 
comptar amb 8 participants i 
força públic. Després de qua-
tre rondes, el jurat va escollir 
com a guanyador el cantant de 
rap de Can Sant Joan, ‘Spider’.  
La sessió va finalitzar amb un 
concert a càrrec del grup de rap 
Marcos Fontana. 
Les sortides que s’havien ofert 
al Tibidabo i a fer esports 
d’aventura es van suspendre 
per manca d’inscrits. Sí que es 
va fer la sortida a la Illa Fantasia 
–tot un clàssic de Can Tauler– 
el 18 de juliol, amb la partici-
pació de 25 joves. Els pròxims 
concerts programats són el de la 
banda montcadenca Johny Lis-
ton (el 20, 21.30h), i el del grup 
Els Normals, amb l’actuació 
dels punxadiscos Ravingman i 
Beatboxer (el 27, 21h).  Encara 
queden pendents una sortida al 
Natupark, el 25 de juliol i un 
curs de producció i punxadis-
cos, el 23, 24 i 25.

Laura Grau | Redacció

Alumnes dels cursos de monitors de lleure, saltant davant d’una de les parets del pati de Can Tauler, equipament on es fan la majoria d’activitats

El cantant de rap ‘Spider’, a l’esquerra, va guanyar ‘la batalla de galls’ Un dels joves que va participar al taller de graffiti del mestre Paco
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Neix la banda STereo
Toni Struch i Sandra Fortado recuperen el pop dels vuitanta

MÚSICA

El panorama musical de Mont-
cada compta amb un nou grup 
que amb el nom d’STereo recu-
pera l’estètica i l’estil pop dels 
anys vuitanta. Des de fa pocs 
mesos l’ha fitxat la productora 
montcadenca de Manel Ortiz 
Boom Management, que re-
presenta grups com La caja de 
pandora i  l’artista Yonki Love. 
El grup està format per Sandra 
Fortada, vocalista que treballa 
en una empresa de so de Mont-
cada, i Toni Estruch, músic de 

Palma de Cervelló i autor dels 
temes. Les seves influències mu-
sicals són grups  com Mecano, 
Olé Olé, Queen i Roxette, entre 
d’altres. El seu primer videoclip 
sobre el tema ‘Teatro’ –enregis-
trat amb recur sos  propis al Tea-
tre El Molino– ha rebut més de 
4.000 visites al portal Youtube i 
ha suposat el seu llençament ofi-
cial. Han actuat a Barcelona i a 
diferents poblacions del Vallès i 
confien poder obrir-se camí en 
el món de la música amb la seva 
proposta fresca i vuitantera.

Laura Grau | Redacció

Una quinzena d’alumnes del curs de guitarra elèctrica que imparteix el músic Albert Faz dintre 
de l’oferta de la Regidoria de Cultura i Patrimoni va protagonitzar una aula oberta el 4 de juliol a 
l’Auditori Municipal amb motiu del fi de curs. Els alumnes de diferents edats i nivells de coneixe-
ments van mostrar la habilitats adquirides durant el curs sota la mirada atenta dels 150 familiars i 
amics que van omplir el teatre. L’acte va cloure amb l’actuació de Faz, el professor de baix elèctric, 
Eduardo Palomares, i el bateria Berenguer Aina. Les inscripcions per als cursos de la nova tem-
porada tant de música com de la resta d’activitats s’obriran el 17 de setembre a la Casa de la Vila 
i al Kursaal | LG

> Concert de fi de curs dels alumnes de guitarra elèctrica

Sandra Fortada i Toni Estruch, en una imatge de promoció del seu grup, d’estètica vuitantera
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Se traspassa. Rostisseria per jubilació.  
Tel. 647 506 934 
En venda. Material de depilació professional. 
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.  
Tel. 629 645 946.

Compro. Vins i licors Benedictine, Calisay, 
Chartreuse i Karpy, a 30 euros l’ampolla. 
Ampolles velles i sense obrir. També compro 
altres vins i licors vells. Tel. 606 846 420.
Se traspasa. Tienda de alimentación en Te-
rra Nostra (en funcionamiento). Tel. 650 876 
849 ó 659 804 742.
Se necesita. Ayudanta de cocina para horas 

sueltas y con residencia preferiblemente en 
Montcada i Reixac. Interesadas enviar DV a 
bar.casino@hotmail.com.
Singlès Vallès. Buscamos gente para for-
mar 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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FESTA MAJOR DE TERRA NOSTRA

La falta de voluntaris obliga a reduir 
el nombre d’actes del programa

“Som els que som i no po
dem fer més”, diu Montserrat 
Sánchez, de la junta de l’AV 
de Terra Nostra, per justificar 
la reducció del nombre d’ac-
tivitats del programa de festa 
major 2012, que tindrà lloc del 
7 a l’11 de setembre. Amb l’ob-
jectiu de reduir despeses, ja que 
la subvenció municipal també 
ha minvat, l’entitat ha decidit 
centralitzar la majoria dels actes 
en un sol espai, el parc de Ca 
n’Oller, que acollirà el pregó i la 
Nit Boja (el 7, a les 21.30h) i la II 
Jornada d’esports d’inèrcia (el 8, 
11h). “Durant tot el dia aquest 
espai comptarà amb un servei 
de bar i barraques instal·lades 
per diferents associacions de 
joves”, ha destacat Sánchez.

Propostes. Els altres dos esce-
naris de la festa seran el Gran 
Casino, que acollirà el ball de 
festa major (el 8, 23h) i el con-
cert d’havaneres (el 9, a les 22h). 
La plaça del poble només acolli-

rà dues activitats: la trobada de 
puntaires, el campionat d’escacs 
i els jocs inflables de l’11 de se-
tembre (10h). No faltarà el cor-
refoc de la Colla de Drac i Dia-
bles de Can Sant Joan (el 8, a les 
20h), que precedirà la festa del 

fanalet, prevista a les 21h a l’es-
tació de tren. Un altre acte que 
s’inclou al programa però fora 
dels dies de la festa és l’obra ‘Po-
líticament incorrecte’ que Dèria 
Teatre representarà al Casino el 
dia 14 (21.30h).
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La majoria de propostes es concentra al parc de ca n’oller per disminuir despeses

Laura Grau | Redacció

La Coordinadora de Grups de 
Rock està treballant per poder 
celebrar Les 8 Hores de rock 
al setembre. De moment, ja ha 
obtingut el permís de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
per utilitzar el Parc de les Ai-
gües, escenari inicial del festi-
val que al 2008 es va traslladar 
al recinte firal del polígon La 

Granja a causa de les obres del 
pou de ventilació del tren d’Alta 
Velocitat (TAV). “Ens fa mol
ta il·lusió retornar als nostres 
orígens, però ara hem de veu
re com organitzem un festival 
digne amb un pressupost més 
reduït”, ha explicat Eva Muri-
llo, en nom del col·lectiu, que 
ha vist reduïda la subvenció 
anual que li concedia l’Ajun-

tament per organitzar l’esde-
veniment. Amb l’objectiu de 
recaptar fons la Coordinadora 
va organitzar la primera jorna-
da anticrisi al pati del seu local 
–a les antigues escoles de Terra 
Nostra, a la zona 21–, amb un 
espectacle d’animació infantil, 
botifarrada popular i concerts 
de diferents grups de Montca-
da i del Vallès.

FESTIVAL DE ROCk

Laura Grau | Redacció

Les 8 Hores es faran al setembre
La coordinadora de Grups de Rock obté el permís per utilitzar el parc de les aigües

> El públic infantil gaudeix de la Fira Estiu 2012

> Els veïns de gallecs estan de festa major

La plaça Francesc Macià de Mas Rampinyo va ser l’escenari el 7 de 
juliol d’una nova edició de la Fira Estiu, una proposta que La Unió va 
posar en marxa fa anys, però que s’havia interromput temporalment. 
El públic infantil va poder gaudir d’inflables, un rocòdrom, cotxes tele-
dirigits i un circuit de cotxes a pedals, entre d’altres | LG

La plaça de l’Església de Gallecs serà l’escenari de la majoria d’activitats 
de la festa major d’aquest espai rural. Destaquen en el programa una nit 
de concerts amb els grups Universal Rockers, Roe Delgado & Baboon 
Roots Band i Els innombrables (el 20, a les 21h). Les activitats per a la 
canalla tindran lloc el 21 amb una festa de l’escuma i un espectacle amb 
Poco Chungo Clown (17h). La festa clourà amb una diada castellera i 
havaneres el 22 | LG
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> Núria gago, convidada a ‘Infilmtrats’
Els responsables del programa de cinema de Montcada Ràdio ‘Infilmtrats’ 
van convidar a l’última edició del programa –emès el 21 de juny– l’actriu 
montcadenca Núria Gago, que va parlar dels seus nous projectes i dels 
nous capítols que acaba de rodar de la segona temporada de la sèrie de 
TV3, ‘Kubala, Moreno i Manchón’ que s’emetran al setembre | LG

> ‘Divendres a la fresca’ amb Kyke Serrano
Kyke Serrano, exteclista del grup Jarabe de Palo, actuarà en solitari el 20 
de juliol al pati del Casino de Terra Nostra en la tercera sessió del cicle 
‘Divendres a la fresca’ que organitza l’AV de Terra Nostra. El concert és 
gratuït i començarà a les 22h. El programa clourà el 27 de juliol amb 
l’actuació de la banda de rock urbà The Wave (22h) | LG

> Carretera Vella ‘retalla’ el programa festiu
L’AV de Carretera Vella ha reduït els actes i la durada del programa de 
festa major que es desenvoluparà només en un dia, el 8 de setembre. 
“La reducció de la subvenció i la falta de col·laboració ens ha obligat a 
prendre aquesta mesura”, ha explicat el president de l’entitat, Adolfo de 
Dios. La festa inclourà tallers infantils i festa de l’escuma al matí, xocolata-
da, inflables i havaneres a la tarda i ball amb orquestra a la nit | LG
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el retro-visor
Antoni Orihuela

Fundació Cultural Montcada

A la decada dels anys 50 i principi 
dels 60, els montcadencs teníem  
com a principal via d’evasió el ci-
nema. A Montcada centre hi ha-
via dues sales que programaven 
setmanalment dues pel·lícules i 
el noticiari del règim franquista, 
conegut com el No-do. Era tot 
un ritual anar prèvia ment a mirar 
els ‘quadres’ –uns expositors a la 
façana on s’ex-
hibien fotogra-
mes dels films 
anunciats – per 
tal de tenir una 
idea de l’argu-
ment i escollir 
la pel·lícula. Els 
que anaven més 
forts d’armilla sempre tenien l’op-
ció d’anar en tren a Barcelona a 
veure una estrena. Resultava més 
car però també permetia estar 
més al dia de l’actualitat cinema-
togràfica. Els aficionats al cinema 
estàvem molt atents a la trajectò-
ria de l’actor montcadenc Jaume 
Avellana, a qui la majoria coneixí-
em i que vivia al costat del cinema 
España o cinema vell. Va entrar 
en el món del cinema amb el nom 

artístic de Jaime Avellán. Tot feia 
preveure que aquell jove alt, ben 
plantat, sempre vestit de mane-
ra elegant i amb aires de galant, 
tindria un futur més brillant del 
que va assolir finalment, malgrat 
el gran nombre de pel·lícules en 
que va participar, algunes fins i tot  
com a protagonista. Destaquen en 
la seva filmografia El fugitivo de 

Amberes, Canc-
ha vasca, Plei-
to de sangre, 
La bella Mimí, 
La encruci-
jada i Relato 
policía co, on 
va compartir re-
partiment amb 

actors de la talla de Conrado San-
martín, Maria Asquerino, Vicente 
Parra, Juanjo Menéndez, Antonio 
Casas, Antonio Garisa, Queta Cla-
ver i  Analia Gadé, entre d’altres. 
Molts montcadencs se sentien 
orgullosos que un veí del poble 
sortís de l’anonimat per triomfar 
en el món del cel·luloide, aquella 
finestra màgica que ens obria els 
ulls a una realitat ben diferent del 
dia a dia que ens tocava viure. 

Jaime Avellán, un galant de cinema
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Actor nascut a Montcada, va actuar en una quinzena de films als anys cinquanta i seixanta

R
af

a 
ji

m
Én

eZ

“Estem molt contents amb 
l’actuació, el so i la respos
ta del públic”, ha dit Yonki 
Love sobre el concert que va 
fer el 13 de juliol al Kursaal da-
vant d’una sala plena a vessar. 
Aquest va ser el primer concert 
que va fer a Montcada per pre-
sentar el seu primer cedè ‘Made 
in taxi’, acompanyat dels músics 
montcadencs Javier Navarro, a 
la guitarra; Edu Fernandez, al 

teclat; Sergi Ricart ‘Riqui’, a la 
percusió, i Rubén ‘Sonny Cro-
ket’, al baix. Amb un estil que 
barrejat el hip hop i el flamenc, 
la banda s’obre camí poc a poc 
en el difícil camí de la música. 
Toni Sánchez, nom real d’aquest 
montcadenc de Font Pudenta, 
s’ha mostrat optimista sobre les 
possibilitats del grup i ha anun-
ciat que ja té compromisos a di-
ferents escenaris de Barcelona, 
València i Madrid. 

Yonki Love és el nom artístic de Toni Sánchez, que ha abandonat el taxi per dedicar-se a la música

MÚSICA

Laura Grau | Can Sant Joan

Yonki Love exhaureix 
les entrades al Kursaal
La banda actuarà a escenaris de Barcelona, Madrid i València

‘Alt, ben plantat i amb 
aires de galant no va 
assolir el futur brillant 
que se li augurava’

Cartells anunciadors de dos films d’Avellán
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BàSQUET
El CB Montcada renuncia per 
problemes econòmics a tenir un 
equip sènior, sot 21 i jú nior

TENNIS DE TAULA     
La Unió recupera una secció que ja 
va funcionar fa 30 anys per difondre 
aquest esport entre joves i adults

pàg. 28 pàg. 30 

Els taekwondistes Alberto Jo Lee, 
del Lee Young Montcada, i la ba-
llarina Eva Nieto, del Club de 
Ball Esportiu Endansa, van ser 
escollits com a millors esportistes 
masculí i femení respectivament 
a la gala dels Premis Esportius 
2012, que va tenir lloc el passat 
6 de juliol a l’Àgora de Montca-
da Aqua, de nou plena de gom 
a gom.  El guardó a la millor 
entitat esportiva de la ciutat se’l 
va endur aquesta temporada 
la UE Sant Joan de futbol. Pel 
que fa al nou premi instaurat en 
l’edició d’aquest any, el de millor 
entrenador, va ser per al tècnic 
del primer equip del Futbol Sala 
Montcada, Jordi Rozas.

Altres guardons. Durant la festa de 
l’esport local també es van repar-
tir altres premis. El guardó a la 
dedicació a l’esport escolar va ser 
per a María Jesús Castellano, del 
club de gimnàstica de La Unió; 
el premi a la dedicació a l’esport 
federat el va guanyar Pedro Li-
trán, president de l’FS Montca-
da; el trofeu a la tasca arbitral va 
ser per a Pascual Palos, del Club 
Lee Young Montcada; i el premi 
a la dedicació a l’esport per a dis-
capacitats va recaure en Miguel 
Franco, del Club Shi-kan.
Un dels moments més emotius 
de la vetllada va ser l’homenatge 
a títol pòstum a Antoni Gum-
bau, president de la Penya Bar-
celonista de Montcada que va 
morir el passat 10 de novem-
bre. L’Ajuntament va decidir fer 
aquesta distinció en reconeixe-
ment a la seva dedicació a l’esport 
local en diversos aspectes, primer 
com a jugador del Club Bàsquet 
Aismalibar i després com a direc-

tiu de diverses entitats, entre les 
quals destaca la seva etapa a la 
presidència del CD Montcada 
quan estava a Tercera Divisió.

Els Premis Esportius 2012 també 
van comptar en aquesta edició 
amb una novetat, el premi del 
jurat, que va decidir homenatjar 
José Ortín, un ciclista veterà que 
ha guanyat en nombroses oca-
sions algunes de les proves més 
importants a nivell estatal com 
la Quebrantahuesos. La festa, 
que va comptar amb l’assistència 
d’unes 400 persones, també 

va incloure el reconeixement a 
tots els esportistes i equips que 
han quedat campions en les se-
ves respectives competicions. 
En l’apartat escolar, el centre El 
Turó va rebre el premi al col.legi 
amb més esportistes, El Viver es 
va endur el guardó del fair-play i 
l’Escola de Natació va guanyar el 
premi a l’entitat amb més èxits a 
nivell escolar.
La gala també va tenir moments 
per a l’humor amb el monolo-
guista Andreu Casanova i per 
a la música amb l’actuació de 
Mariona Grau i Maria Ganella, 
dues alumnes del taller del curs 
de guitarra de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. Els Premis 
Esportius estan organitzats per 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure amb el suport de Montca-
da Comunicació. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

pREMIS ESpORTIUS 2012

El taekwondista Alberto Jo Lee i la ballarina 
Eva Nieto, millors esportistes de la ciutat
La UE Sant Joan va guanyar el guardó a millor entitat, mentre que Jordi Rozas, del primer equip de l’FS Montcada, el de millor entrenador 

Alguns dels premiats durant la gala dels Premis Esportius 2012 es van fer una foto de grup en finalitzar el lliurament de guardons, que es va fer a l’Àgora de Montcada Aqua el passat 6 de juliol
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La festa de l’esport 
local es va fer el dia 6 a 
l’Àgora de l’Aqua amb 
unes 400 persones

 

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va destacar durant el seu 
parlament a l’entrega de premis 
que Montcada és un municipi es-
portiu gràcies a la feina feta per les 
entitats i els esportistes montca-
dencs: “Gràcies per fer de l’esport 
un dels distintius de la nostra ciu-
tat”. Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez (PSC), 
va remarcar que l’objectiu dels 
Premis és “unificar tots els reco-
neixements en una gran festa de 
l’esport montcadenc”.
Els premiats també van tenir parau-
les d’agraïment per a les persones 
que els han ajudat a aconseguir els 
èxits de la temporada. El taekwon-
dista Alberto Jo Lee, del Lee Young, 
va lloar la figura del seu mestre, 
José Santiago, i el suport dels seus 
companys: “Aquest premi  de 

millor esportista local també és 
vostre”. La ballarina Eva Nieto es 
va mostrar sorpresa pel guardó de 
millor esportista femenina “perquè 
encara costa considar el món del 
ball com un esport”. 
D’altra banda, el jugador Sergio 
Hermoso, que va recollir el premi a 
la millor entitat esportiva en repre-
sentació del Sant Joan, va agrair a 
tothom el seu suport per guanyar 
la lliga: “Necessitem l’ajut de tots 
vosaltres per seguir endavant amb 
el nostre projecte”. El guardonat 
amb el premi de millor tècnic de la 
temporada, Jordi Rozas, del primer 
equip de l’FS Montcada, va tenir 
paraules d’agraïment al cos tècnic 
i la directiva del club per confiar 
en la seva persona: “Volem seguir 
portant el nom de Montcada a tot 
arreu” | SA 

Els agraïments a l’esport montcadenc
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El fill d’Antoni Gumbau, l’alcaldessa i la vídua de l’homenatjat, Teresa Casajuana, amb el guardó a la menció especial atorgada a títol pòstum

El monologuista Andreu Casanova va posar les notes d’humor a una gala que va aplegar unes 400 persones a l’Àgora de Montcada Aqua

Mariona Grau i Maria Ganella durant l’actuacióMiguel Franco va recollir el premi a l’esport per a discapacitats amb la nena Laura Ballesta

Pedro Litrán, premi a l’esport federat

Pascual Palos, premi a la tasca arbitral

José Ortín, amb la distinció del jurat

María J. Castellano, premi a l’esport escolar

El jurat dels Premis Esportius 2012, presidit pel regidor d’Esports, Marc Rodríguez (a la dreta)

Íker i Ibai López van inaugurar la cerimònia L’E Natació, amb el trofeu de millor club escolar
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Per primera vegada en el seus 33 
anys d’història el CB Montcada 
no tindrà un eq uip sènior la pro-
pera temporada. El club, que està 
en ple procés per fer un canvi a 
la presidència i que encara no ha 
rebut la subvenció anual del seu 
principal patrocinador, Valenti-
ne, ha tingut molts problemes 
per fer front a les despeses que 
suposa estar en una categoria 
com la Lliga EBA. “Comencem 
de zero. La nostra filosofia serà 
treballar amb la base després 
d’una temporada que ha estat 
bastant caòtica”, ha comen-
tat Cristina Ximenis, membre 
de la comissió que ara mateix 
s’encarrega de la gestió del club 
després de que el 9 de juliol la 
directiva presentés una moció de 
censura en contra del president, 
Luismi Rodríguez. 
Ximenis considera que tenir 
l’equip a EBA amb una plantilla 
tan cara va ser un error: “La ges
tió del sènior ha estat errònia 
i suposava una despesa econò
mica que el club no podia su
portar. A la lliga EBA es podia 
tenir un sènior amb gent de la 
casa. Ara, no estariem així”. 
Tots els jugadors que formaven 
part de la plantilla, i que no co-
braven des de principi d’any, han 
deixat el club davant la manca 
d’expectatives de tenir un equip 
sènior. Entre ells, el capità Raúl 
Ortega, que després de 15 anys 
en el club, marxa al Cerdanyo-
la, i Aitor Murúa, que jugarà al 
Castellar. 
Tot i els problemes econòmics, el 
Valentine Montcada, que ha tin-
gut dos entrenadors (Mario del 

Campo i Mateo Rubio) va fina-
litzar la lliga a la cinquena posició 
de la Lliga EBA i es va quedar a 
les portes de poder jugar la fase 
d’ascens.  

Més retallades. El sènior no serà 
l’única categoria sacrificada per 
les retallades del CB Montcada, 
que tampoc comptarà amb un 
Sub-21 i un júnior. La categoria 
cadet serà, per tant, la més gran 
d’una entitat que vol incidir 
especialment en el treball amb 
l’Escola. Cristina Ximenis parla 
d’una temporada de transició: 
“Si aconseguim fer bé les coses 
i que la gent torni a confiar en 
nosaltres, estic convençuda que 
en la temporada 20132014 po
drem tornar a tenir equips a 
totes les categories i recupera
rem el sènior”.
El club ha decidit aturar-se per 
fer aquesta reestructuració espor-
tiva, que ha anat acompanyada 
d’un canvi a la directiva. Ara els 
socis hauran de votar si accepten 
la moció de censura presentada 
contra el president. Si hi ha un 
25% del sí, s’obrirà un procés per 
convocar unes eleccions mentre 
que el club dirigeix de forma pro-
visional per una comissió gestora 
formada per antics membres de 
la junta i alguns pares i mares 
que han decidit que els seus fills 
continuïn a l’entitat. Tots i els in-
tents d’aquesta redacció, el presi-
dent Luismi Rodríguez ha decli-
nat l’oferiment de donar la seva 
versió. “Vam parlar amb el 
Luismi i li vam fer veure que 
el club necesitava un canvi. Ell 
ha fet tot el possible perquè el 
CB Montcada tirés endavant 

durant aquests dos anys, però 
no ha tingut sort. No tenim cap 
problema amb ell, el club està 
per sobre de les persones”, ex-
plica Ximenis, que reconeix que 
li sap especialment greu veure 
com un equip sencer s’ha anat 
a l’Evira Cuyàs per formar un 
júnior: “Per a mi, és com un 
càstig”. 

Ximenis, que encara no ha deci-
dit si serà una possible candidata 
a la presidència, reconeix que en 
les últimes setmanes l’entitat ha 
passat per moments molt crítics 
“que només s’han pogut supe
rar gràcies al suport d’un grup 
de pares i mares que volen que 
els seus fills puguin continuar 
gaudint amb el bàsquet”.

Rafa Jiménez | Redacció

BàSqUET 

El CB Montcada no tindrà cap equip sènior 
per primera vegada a la seva història 
La delicada situació econòmica de l’entitat, que tampoc tindrà equip Sub-21 i júnior, ha provocat una moció de censura en contra del president

 

Raúl Ortega, capità del Valentine 
Montcada, va néixer a Cerdan-
yola, però es considera “mont-
cadenc d’adopció”. Als seus 
30 anys, ha estat la meitat de la 
seva vida jugant al CB Montca-
da. El 28 d’abril, el Valentine va 
acomiadar la temporada amb 
una victòria contra el Granollers 
(89-83) al pavelló Miquel Poblet. 
El capità mai es va  imaginar que 
aquell seria el seu últim partit 
amb el club de la seva vida. “Si 
ho hagués sabut, m’hauria pres 
aquest últim partit d’una altra 
forma. No ha estat la millor 
forma d’acomiadar-se”, explica 
Ortega, que ara considera que el 
més important és garantir la su-
pervivència de l’entitat:  “El valor 
d’un club està en el seu planter, 
no passa res si durant una èpo-
ca no hi ha sènior”. Raúl retorna 
als seus origens per jugar amb el 
CB Cerdanyola, tot i que reconeix 
que li costarà adaptar-se. “L’altre 
dia vaig anar al pavelló i no co-
neixa a ningú. Res a veure amb 
el que em passava al Poblet!”. 
Tot i marxar, Ortega ja li ha dit als 
dirigents del club que està obert 
a anar venint a ajudar en alguns 
entrenaments de la canalla. Se-
gons ell, “una excusa per con-
tinuar tirant a cistella a la pista 
on he jugat” | RJ 

Montcadenc d’adopció

El primer equip sènior ja forma part de la història d’un club que ara lluitarà per poder recuperar-lo
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Es manté la plantilla campiona i arriben el tancament Manel Muñoz i l’ala Sergi Ruiz

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ B

L’FS Montcada es reforça amb 
dos fitxatges de garantia

Després de viure una temporada 
històrica amb l’ascens a la Sego-
na Divisió B sense haver perdut 
cap partit, l’FS Montcada no es 
vol aturar i es planteja el repte 
de tornar a estar en posicions  
capdavanteres a la seva nova ca-
tegoria. Per intentar assolir aquest 
objectiu, el tècnic Jordi Rozas ha 
decidit mantenir el bloc que va 
ser campió i ha pogut lligar dos 
fitxatges de renom al futbol sala 

català: Manel Muñoz, tancament 
que prové del Barceloneta i que té 
experiència en Divisió d’Honor, i 
l’ala Sergi Ruiz, format en el pres-
tigiós planter de Marfil Santa Co-
loma i que fins ara estava jugant 
a l’Escola Pia. “Amb aquestes in
corporacions ja tenim un grup 
molt competitiu. Si el mercat 
ens dóna alguna opció, només 
serà per portar algún jugador 
que ens doni un salt de qualitat 
important”, ha comentat Rozas. 

El tècnic també ha confirmat les 
baixes de Félix Alcácer, Kike Se-
rrano i Jordi Sánchez. 
El conjunt montcadenc iniciarà la 
pretemporada el 27 d’agost i debu-
tarà a la nova categoria el 15 de 
setembre, tot i que encara no s’ha 
fet el calendari. Sí es sap que ju-
garà quatre amistosos, tres a casa 
contra l’Escola Pia (19 d’agost), el 
Toulouse (1 de setembre) i el Ba-
rça B (5 de setembre); i un a fora, a 
la pista del Manresa, el dia 8. 

Rafa Jiménez |  Redacció

Després d’un any acostumat a guanyar-ho tot, l’FS Montcada es torna a mostrar ambiciós
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Els verds disputaran el seu primer partit de lliga contra l’avià, a casa, el 9 de setembre

FUTBOL. pRIMERA CATALANA

El CD Montcada tanca la plantilla 
amb l’entrada d’Edu Alliaume

El CD Montcada ja té tancada la 
seva plantilla per a la temporada 
2012-2013 amb la incorportació 
d’un setè fixatge que s’afegeixen als 
de Gerard Pujol, Sergi Carmona, 
David Bermúdez, Sergi Arranz, 
Joan Morera i Dani Lladó. Es trac-
ta d’Edu Alliaume, migcampista 
de 23 anys que fins ara estava ju-
gant a la UE Sants. Alliaume, i la 
resta dels seus companys, ja saben 

que l’Avià, a l’estadi de la Ferreria, 
serà el primer rival a la lliga, que 
començarà el 9 de setembre. 
Els verds iniciaran la pretempora-
da el 6 d’agost i fins a l’inici de la 
competició oficial disputaran cinc 
amistosos, tots a casa, i alguns con-
tra equips de categoria superior. El 
primer es jugarà el diumenge 12 
d’agost contra la UE Llagostera, 
de Segona B, a les 19.30h. Durant 
el següent cap de setmana, els 

verds tindran un doble compro-
mís contra el CF Montasenya, de 
Tercera Divisió  (18 d’agost, 20h), i 
el segon equip de l’Espanyol B, de 
Segona B (19 d’agost, a les 20h). El 
25 d’agost, la UD Viladecans, de 
Primera Catalana (20h), visitarà 
Montcada. L’1 de setembre, els 
verds faran la seva presentació ofi-
cial amb un partit contra el Marti-
nenc, també de Primera Catalana, 
a les 20h.

Rafa Jiménez  |  Redacció

Víctor Pacheco és un dels jugadors que continuarà vestint de verd la propera temporada
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Tot i tenir una sanció de 19 partits, el club vol tenir-lo en plantilla si el jugador està d’acord

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan planifica la 
temporada pendent d’Abdul

Abdul, davanter de la UE Sant 
Joan, va perdre els nervis en el 
penúltim partit de la passada tem-
porada al camp de La Herradura, 
esgarrapant l’àrbitre. L’agredit va 
necessitar assistència mèdica, un 
agreujant per al jugador que va ser 
sancionat amb 25 partits, xifra que 
amb l’indult d’Ángel María Villar, 
president de la Federació espanyo-
la, ha quedar rebaixada a 19. Si el 
jugador dóna el seu consentiment, 
el club de Can Sant Joan té la in-
tenció de tramitar-li la fitxa i espe-
rar a que finalitzi la seva sanció.  
El club ja ha comunitat cinc 
baixes (Loren, Abis, David, Lara 
i Pendón) i sis fitxatges: l’interior 
esquerra Marcos Fernández (Ro-
quetenc); el davanter Marc Pérez 

(Atlantic); el porter Joan Artès 
(Santa Maria);   l’interior esquerra 
Xavi Muñoz, el central Francisco 
de Xabier ‘Vasco’ i el porter Quim 
Porqueres, tots tres del Poble Sec. 
L’equip començarà la pretempo-

rada el 20 d’agost i debutarà a la 
nova categoria el 9 de setembre, a 
Mataró. La presentació serà l’1 de 
setembre (19h) amb un triangular 
a casa contra el Sabadell Nord i el 
juvenil de l’Unificació Bellvitge.

Rafa Jiménez  |  Redacció

Ara mateix, és una incógnita que Abdul torni a vestir la samarreta de la UE Sant Joan
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El Santa Maria, interessat 
en el tècnic Juan Meca

Després del seu descens a la Quar-
ta Divisió, el Santa Maria ja pensa 
en la propera temporada. El pre-
sident, Francisco Romero, busca 
entrenador i ja ha mantingut con-
verses amb Juan Meca, extècnic 
del juvenil del CD Montcada que 
ha estat a les últimes dues tem-
porades treballant al Mercantil. 
De moment, Meca no vol confir-

mar si serà el nou entrenador del 
Santa Maria. “Properament, em 
reuniré amb l’actual plantilla 
i estic parlant amb altres juga
dors per formar un bon equip, 
tot i que no és gaire fàcil perquè 
no és una categoria molt atracti
va. Vull formar un grup seriós 
i compromès, si no és així no 
agafaré la direcció de l’equip”, 
ha explicat Meca.

L’entrenador vol un projecte seriós abans de donar el sí definitiu

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. qUARTA CATALANA
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Juan Meca, al centre de la imatge durant una presentació, va entrenar el juvenil del CD Montcada
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És una iniciativa d’un grup de jugadors federats que volen difondre aquest esport 

La Unió recupera la secció de 
tennis de taula 30 anys després

La Unió de Mas Rampinyo am-
plia el seu ventall d’activitats 
amb la recuperació d’una secció 
esportiva, el Tennis Taula La 
Unió, que ja va funcionar en-
tre els anys 1974 i 1983. Sota la 
coordinació de Francisco Javier 
Aguado, i amb el suport del pre-
sident de l’entitat, Jordi Escrigas, 
aquesta nova secció neix amb la 
intenció de donar a conèixer el 
tennis-taula al nostre municipi i 
ocupar el forat existent, ja que 
fins ara no existia cap club ni 
instal·lació que estiguessin dedi-
cats a aquest esport. Ara mateix, 
el TT La Unió està integrat per 
una desena de membres, entre 
ells alguns jugadors que estan 
federats, en actiu i en categories 
nacionals, que estan disposats 
a oferir els seus coneixements 
per formar a persones que es 

vulguin iniciar o millorar el seu 
rendiment en aquest esport tant 
en una vessant lúdica com com-
petitiva. Aquesta nova escola 
està oberta als adults de qualse-
vol edat i als nens i nenes majors 
de 5 anys. 
Les instal·lacions de La Unió 
s’adapten per poder jugar al ten-
nis taula tots els dimarts i dijous, 
al matí, de 9.15h a 12.00h. Des-
prés de les vacances d’agost, els 
horaris s’ampliaran amb l’inici 
de les classes infantils, a la tarda, 
de 17.00h a 19.00h. Els dimarts 
també es donarà l’opció de poder 
entrenar, de 21.30h a 24.00h. Per 
a més informació sobre les quo-
tes, ja que hi haurà preus espe-
cials per als socis de la Unió, es 
pot contactar amb el telèfon 685 
971 923; entrar a la pàgina del 
facebook o el twitter (@ttlaunio) 
o apropar-se a la mateix Unió 

(Avinguda Catalunya, 16-18), 
tots els dies, de dilluns a diven-
dres, de 16h a 19h. 
En un futur, un dels altres objec-
tius del TT La Unió és expandir 
el seu projecte a les escoles per 
poder crear un lliga escolar, així 
com organitzar torneigs tant a 
nivell amateur com federatiu. 
Els seus responsables també 
s’ofereixen per col·laborar amb 
altres entitats del municipi, rea-
litzant exhibicions o xerrades.

Open. Per donar-se a conèixer al 
municipi, el TT La Unió va or-
ganitzar el 7 de juliol la primera 
edició del Open Tennis Taula La 
Unió. El torneig va comptar amb 
la participació de 14 jugadors. La 
victòria va ser per a José Hurta-
do, integrant del TT La Unió, 
que en la final va guanyar Alber-
to Poza, del TT Cubelles.

> Èxit a la Copa Catalana Internacional de BTT
Els ciclistes montcadencs Anna Villar i Pau Egeda, del Tomàs Belles-Canno-
dale, s’han proclamat campions de la Copa Catalana Internacional de BTT 
a la categories absoluta femenina i Màster 30 respectivament, disputada 
el  cap de setmana del 7 i el 8 de juliol, coincidint amb els SkyGames a la 
Ribagorça. La corredora local es va destacar des del principi de la prova, 
arribant en solitari a la meta amb un temps de 2 hores i 3 minuts, amb un 
avantatge de 5 minuts respecte a la segona. A la categoria masculina, Egeda 
va anar imposant el seu ritme amb un registre d’una hora i 42 minuts, a tres 
de diferència sobre el seu perseguidor. La prova es va desenvolupar en un 
circuit d’alta muntanya amb una volta de 33 quilòmetres | SA 

> L’AE Can Cuiàs encara no sap on jugarà

L’AE Can Cuitàs de futbol sala, que va quedar quart a la Primera Divisió, 
encara no sap si podrà pujar a Preferent. A l’espera de la decisió de la 
Federació sobre els descensos compensats, el tècnic Matías Ruiz ja ha 
tancat la plantilla amb el fitxatge de quatre jugadors. “Estiguem a la cate-
goria que estiguem, el nostre objectiu és continuar sent ambiciosos”, ha 
comentat Ruiz. El club ha decidit formar un juvenil, que entrenarà el segon 
entrenador del primer equip, José Antonio Ortega | RJ 

Begoña Iglesias, ex portera del des-
aparegut BM Montcada, torna al 
municipi per jugar la propera tem-
porada a La Salle Iste femení, que 
ha pujat a la Lliga Catalana. Igle-
sias coneix bé la categoria ja que la 
temporada passada va defensar els 
colors de La Roca del Vallès. Igle-
sias és una portera d’experiència 
que ha jugat a Divisió d’Honor 
amb el Lleida Lleida i La Perdo-
ma de Tenerife, on també va ser 
entrenadora de porteres i fisiote-
rapeuta. Després de recuperar-se 
d’una operació d’hèrnia discal va 
tornar a Catalunya fa dos anys.  

Sènior masculí. L’equip de Jaume 
Puig ja té tancada la seva plantilla 
per al seu segon projecte a la Pri-
mera Estatal. Després de confir-
mar-se els fitxatges d’Alberto Gar-
cía ‘Turu’ i Oriol Farrés, el club 
ja ha comunicat oficialment les 
baixes de Vicente Sancho i Iván 
Pla, dues de les incorporacions de 
la temporada passada. El futur de 
Manel Gámiz és tota una incògni-
ta ja que podria deixar l’equip per 
un canvi de residència. El sènior 
masculí iniciarà la pretemporada 
el 20 d’agost.

Exjugadora de l’antic BM Montcada, té experiència amb equips de Divisió d’Honor

Rafa Jiménez | Redacció
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Begoña Iglesias torna a Montcada 
per defensar la porteria de La Salle

> pep Vives, reforç per al cos tècnic de La Salle

Amb l’objectiu de reforçar el seu cos tècnic, el CH La Salle ha incorporat 
l’entrenador Pep Vives, que dirigirà el juvenil i el cadet femení, a més de 
l’infantil masculí. Vives –al centre de la foto al costat de Josep Maresma, 
president del club, i Àlex Expósito, nou coordinador de la secció femeni-
na– és l’actual seleccionador català juvenil i el segon a la selecció catalana 
absoluta en categories femenines. El CH La Salle tindrà la temporada vi-
nent equips a totes les categories femenines, des de juvenil fins a infantil. 
Esperanza Hoyos continuarà dirigint el sènior femení i Antonio Muñoz, 
el del Màster. El tècnic de l’infantil femení serà Pere Arbona, que també 
continuarà dirigint l’Escola. Pel que fa a la secció masculina, Jaume Puig 
tindrà de segon a David González, que també serà el coordinador dels dos 
sèniors i del juvenil masculins. L’entrenador del juvenil serà Àlex Expósito 
i el del sènior B, Òscar Sanfelipe. Els conjunts infantils estaran dirigits per 
Pau Maresma, Pep Vives i Ricard Preses | SA   

> Futbol a la muntanyeta de la Font pudenta 

L’associació de veïns de la Font Pudenta va celebrar el 15 de juliol el seu 
campionat anual de futbol al camp de la muntanyeta. Durant el matí van 
competir unes 40 persones, distribuïdes en dos equips petits i tres grans. 
Un grup format per jugadors del barri es va imposar després de guanyar el 
seus dos partits per 8 a 2. A la foto, alguns dels participants | RJ 

pING-pONG

Rafa Jiménez | Redacció
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El Tennis Taula La Unió ha tornat gràcies a aquest grup de jugadors que estan federats
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JORNADA SOLIDàRIA

Els montcadencs neden 39.500 metres 
a favor dels afectats per l’esclerosi 
El ja tradicional ‘Mulla’t’ es va fer el 8 de juliol a la piscina coberta de Montcada aqua 

La piscina de Montcada Aqua 
va acollir el 8 de juliol la 19 ena 
edició del ‘Mulla’t per l’esclerosi 
múltiple’, iniciativa solidària 
promoguda per la Fundació So-
bre l’Esclerosi Múltiple, amb el 

suport de l’IME. Durant tot el 
matí, unes 125 persones van pas-
sar per la piscina de l’Aqua tant 
per a nedar com per a participar 
a la master class d’aquagym, ac-
tivitat amb la que es va donar 
inici a la jornada. En total, es van 

nedar uns 39.525 metres, una de 
les xifres més elevades que s’han 
registrat mai amb aquesta acció 
solidària al nostre municipi. El 
‘Mulla’t’ va comptar amb la par-
ticipació de Mar Rodríguez, re-
gidor d’Esports de l’Ajuntament.

ACTIVITATS D’ESTIU

El programa al carrer finalitza 
amb una bona participació

Bona participació a les activitats 
d’estiu que l’Institut Municipal 
d’Esports va organitzar entre el 9 
i el 16 de juliol. El programa es va 
tancar amb la marató d’spinning 
que es va fer a la plaça Lluís Com-
panys, on es van col·locar una 
trentena de bicicletes. Les tres ses-
sions de ciclo indoor, dirigides per 
monitors de Montcada Aqua, van 
omplir totes les places disponibles. 
La primera activitat va ser el tor-
neig de 3x3 de futbol al carrer que 
es va fer el 9 de juliol davant el pa-
velló Miquel Poblet amb el suport 
del Futbol Sala Montcada. Prop 
d’una trentena d’equips van par-
ticipar en aquesta activitat que es 
va fer durant tota la tarda i que va 
atraure un gran nombre de públic. 
D’altra banda, un centenar de 
nens, joves i adults va participar a 
la darrera edició del Campionat de 
Natació Vila de Montcada que es 
va fer l’11 de juliol a la piscina mu-

nicipal de la zona esportiva centre. 
En total es van disputar 20 proves, 
16 individuals de diferents edat i 4 
de relleus. La nota divertida la van 

posar els components de l’equip 
‘Super Yeyé’ que, disfressats de 
banyistes d’època, van participar 
en una cursa de relleus.

Rafa Jiménez | Redacció

El 9 de juliol, el futbol va ocupar la zona exterior del pavelló Miquel PobletLes tres sessions d’spinning es van omplir i les places es van exhaurir dies abans de la celebració

Un centenar de joves va participar al Campionat de Natació Vila de Montcada

No va quedar ni una plaça lliure a les tres sessions que es van organitzar d’spinning

Alguns dels premiats, al costat de Marc Rodríguez, María Elena Pérez i Juan Parra

La jornada solidària va començar amb una sessió especial d’aquagym
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Rafa Jiménez | Redacció

L’IME obre les inscripcions 
el pròxim 3 de setembre

Els equips que vulguin disputar 
el proper Torneig de Futbol 7 
que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) podran 
fer les seves inscripcions a partir 
del 3 de setembre. Els que estiguin 
interessats hauran d’apropar-se 
a la seu de l’IME (c/ Tarragona, 
número 32) abans del 21 de setem-
bre, de dilluns a divendres, de 9 

a 13h, i dimarts i dijous, de 17 a 
19h. Els equips hauran d’abonar 
1.320 euros, quantitat que es po-
drà fer efectiva en dues quotes (en 
el moment de fer la inscripció i a 
principis de desembre). Els partits 
es jugaran els dimecres, de 19 a 
21h, i els divendres, de 19 a 22h. 
Els quatre millors classificats re-
bran un trofeu i el sis primers, una 
bonificació per a la següent edició. 

Els equips participants hauran d’abonar una quota de 1.320 euros

Rafa Jiménez | Redacció
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Joan Perarnau
Del rock a les havaneres.  Originari d’un poblet de la Plana de Vic i veí de Mas Rampinyo 
des de fa quaranta anys, Joan Perarnau és l’únic component de L’Espingari que continua al grup 
trenta anys després de la seva creació. Va estudiar solfeig i guitarra clàssica a l’Orfeó Vigatà i des 
de molt jove compaginava la feina de pintor amb la de músic, tocant pels pobles de la costa amb 
un grup que feia versions de bandes de rock punteres. Amb el naixement del seu primer fill, va 
abandonar la vida de músic de carretera per regentar una ferreteria al carrer principal de Mas 
Rampinyo. Però el cuc de la música el va tornar a temptar i al 1982 va crear un grup d’havaneres 
amb una veu femenina i una major varietat musical i instrumental que els conjunts tradicionals. 
D’aleshores ençà, L’Espingari ha difós el nom de Montcada i Mas Rampinyo per Catalunya, Es-
panya i diferents països d’Europa i d’Amèrica Llatina.

“L’havanera ens evoca un 
sentiment d’enyorança”

Enrera queden els anys de músic 
de carretera. Quins records té 
d’aquella època?
Al principi tocava en un grup, 
The cuppers, que feia versions de 
grups de moda com Els Beatles 
i The Shadows. Més tard vaig 
fer de cantant en una banda de 
soul anomenada Madera verde 
i, en l’última etapa, cantava amb 
l’orquestra Les Fonts de Manlleu, 
formada per 14 músics. M’ho 
passava molt bé perquè era jove 
i tenia molta energia i poques 
responsabilitats, però quan vaig 
tenir el primer fill, ho vaig deixar 
còrrer perquè era massa complicat 
compaginar aquesta professió i 
formar una família.
D’on li ve l’afició per la música?
De ben petit ja vaig mostrar interès 
per la música. Vaig debutar com a 
cantant a l’Escolania de Montcada 
i vaig estudiar a l’Orfeó Vigatà. Els 
meus dos fills han heretat la meva 
passió per la música i ho fan força 

bé. De fet, el gran forma part de 
L’Espingari.
Com va acabar vivint a Mas 
Rampinyo?
Perquè la meva dona és d’aquí i 
era molt complicat anar i venir cada 
dia de Montcada a Vic amb les 
carreteres d’abans. A la Ramona la 
vaig conèixer per primera vegada 
al meu poble perquè de petita hi 
anava a passar els estius, però no 
ens vam retrobar fins molts anys 
després de forma casual.   
Va ser díficil l’adaptació?
La veritat és que em va costar molt. 
Acostumat a viure en un poblet 
com La Gleva, a Osona, això em va 
semblar molt atapeït de gent i amb 
massa moviment. Però de seguida 
em vaig vincular a La Unió, entitat 
que em va ajudar a integrar-me al 
barri. Ara em sento montcadenc i 
masrampinyaire. 
Per què va decidir retornar al 
món de la música precisament 
amb un grup d’havaneres?

Tenia clar que per la meva situació 
personal no podia estar tant de 
temps fora de casa, així que vaig 
pensar que un grup d’havaneres, 
seria més adequat. És un gènere 
que m’ha agradat sempre per 
aquest sentiment d’enyorança que 
ens evoca i, a més, els concerts no 
duren més  d’una hora i no tenen el 
nivell de complicació d’una banda 
de rock o d’una gran orquestra. 

Com van ser els inicis de L’Es-
pingari?
Al principi vam rebre algunes 
crítiques per part dels sectors 
més puristes perquè no només 
cantàvem havaneres, sinó que 

també incloïem en el repertori 
peces de la música mediterrània 
que li donaven més diversitat als 
concerts. El temps ens ha donat 
la raó i ara la majoria de grups ja 
no només toca l’havanera pura i 
dura. L’altre factor diferencial és 
que comptàvem amb una veu 
femenina, Dolors Puig, fet poc vist 
en els conjunts d’havaneres. Amb 
la marxa de Xus Asenjo, la nostra 
darrera cantant, ens hem quedat 
sense veu de dona, però és una 
assignatura que tenim pendent.
Durant aquests trenta anys quines 
són la principals fites del grup?
Hem fet d’ambaixadors de la 
cultura popular catalana a països 
com Suècia, Alemanya, Polònia, 
França i Bèlgica, participant en 
aplecs internacionals. També hem 
viscut moments bons a les gires per 
Cuba i Veneçuela als anys noranta, 
durant l’època en què Andreu 
Navarro va formar part del grup. 
La seva capacitat d’entusiasme 

i dedicació era il·limitada i vam 
viure junts experiències úniques. 
Recordo la cara dels treballadors 
de l’Hotel Hilton de Caracas quan 
l’Andreu va decidir que faríem un 
concert només per a ells després 
d’haver tocat per als rics clients 
de l’hotel. Va ser una figura molt 
important per al grup.
Quina evolució ha fet el món de 
l’havanera?
Ara hi ha més nivell que abans, 
tot i que també hi ha molts grups 
d’aficionats que rasquen la guitarra 
però no en tenen ni idea. Dels 150 
que n’hi ha actualment, només 
se’n salven una quinzena com a 
molt. Conjunts com Port Bo o Peix 
fregit són el referent de l’havanera 
actual, però no el meu perquè 
considero que no són prou rics 
musicalment. La música que fa 
L’Espingari no només te guitarres 
i tres veus, sinó també percussió, 
llaüt i acordió, fet que tampoc no 
és gaire habitual.

“Vam rebre crítiques 
perquè no només 
cantàvem havaneres, 
sinó també altres 
temes mediterranis”

Músic de L’Espingari

A títol personal
LAURA gRAU
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