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pAncArtEs dE dEnúnciA
El professorat alerta de les conseqüències 
negatives que poden tenir a les aules 
les mesures dictades per Ensenyament

El 12 de setembre prop de 5.700 alumnes del municipi van començar les classes als centres de primària i secundària públics i concertats

El curs arrenca ‘sense normalitat’, amb 
menys professors i més alumnes per aula 

TORNADA A LES AULES

Prop de 5.700 alumnes entre 
primària i secundària han co-
mençat el curs acadèmic als cen-
tres de Montcada i Reixac. Tot 
i que la convocatòria de vaga 
de la Confederació General de 
Treballadors (CGT) no ha tin-
gut gaire ressò al municipi, en la 
majoria de les escoles públiques 
els estudiants han estat rebuts 
amb pancartes de protesta, fulls 
informatius reivindicatius i el 
professorat vestit de groc amb 
la samarreta ‘SOS per un ensen-
yament de qualitat’. Aquesta ha 
estat la manera en què els edu-
cadors han volgut fer saber a les 
famílies que el curs ha començat 
“sense normalitat”, marcat per 
la retallada del nombre de pro-
fessors i per l’augment de les 
ràtio a les aules. 
La reducció del personal docent 
no afectarà les hores lectives ja 
que Ensenyament ha ampliat la 
jornada laboral del professorat 
però sí repercutirà quan hi hagi 
una baixa atès que els primers 
10 dies no es cobriran. Els subs-
tituts, d’altra banda, treballaran 
menys hores que els de plantilla 
i no cobriran les estones de pati. 
Aquest fet preocupa força les di-
reccions dels centres que temen 
que la manca de personal en 
moments puntuals distorsioni el 
bon funcionament del centre. 

Puja la ràtio. Un altre aspecte des-
tacat del nou curs és l’augment 
de les ràtio a les aules. A Mont-

cada i Reixac les noves xifres 
s’han definit de la manera se-
güent: 27 alumnes per aula a 
P3, 28 a P4 i P5, 29 a 1r de 
primària i 28 de 2n a 6è. Tot i la 
nova reglamentació, la Generali-
tat ha acordat que alguns centres 
quedin exclosos d’aquesta mesu-
ra com ha estat el cas de les es-
coles El Viver, el Font Freda, el 
Turó i el Reixac.
Les mateixes problemàtiques 
que afecten els centres públics 
també es viuen als concertats 
que, a més del retard en la co-
bertura de les baixes i l’augment 
del nombre d’alumnes per aula,  
estan patint l’endarreriment en 
el cobrament de les subvencions 
que reben de la Generalitat. I, a 
l’igual que el funcionariat, el pro-
fessorat de la concertada també 
ha vist retallat el seu sou.

Instituts. Pel que fa als instituts, 
aquest curs la novetat és la po-
sada en marxa de l’horari com-
pactat al matí per als alumnes de 
l’ESO als INS Montserrat Miró 
i La Ferreria, de 8 a 14.30h. 
Aquest canvi ha fet que, en el 
cas de La Ferreria, desapareguin 
els serveis de menjador i car-
manyola per manca d’usuaris. 
A l’INS La Ribera, el debat so-
bre el possible canvi d’horari es 
farà al llarg del curs, segons va 
acordar el Consell Escolar. Els 
centres concertats, de moment, 
no es plantegen modificar-lo.
D’altra banda, a l’INS La Ferre-
ria, on hi ha matriculats força 
alumnes de barris com Can 
Sant Joan, la Ribera, Can 
Cuiàs i Mas Rampinyo, aquest 
serà l’últim curs en què hi 
haurà transport escolar ja que 
el Consell Comarcal deixarà 
de sufragar el servei.

Pilar Abián | La redacció

Les baixes es cobriran 
a partir del desè dia i 
els substituts no faran 
l’horari complet

 Les escoles bressol, també afectades per la crisi, perden usuaris
Un total de 237 infants de 0 a 3 
anys va iniciar el 6 de setembre les 
classes a les quatre escoles bressol 
municipals de Montcada i Reixac. 
La inscripció ha estat inferior a cur-
sos anteriors a conseqüència de la 
conjuntura econòmica, un fet que 
ha obligat a eliminar dues aules a 
l’escola Camí del Bosc de Can Cuiàs, 
que compta enguany amb 55 alum-
nes. Pel que fa a la resta de centres, 
Font Freda en té 71 matriculats, 
Mitja Costa 39 i Can Casamada 72. 
Encara queden 11 places vacants i 
la novetat d’enguany és que la llista 
d’espera és comuna per a tots els 
centres. Les famílies seguiran pagant 
la mateixa quota que el curs passat, 
ja que l’Ajuntament n’assumeix la 

part que deixa d’ingressar la Ge-
neralitat. “L’Ajuntament ha de fer 
aquest esforç econòmic ja que la 
conjuntura actual fa que aquest 

suport sigui imprescindible per 
a moltes famílies”, ha manifestat 
la regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC)  | sA 

La classe de La pluja de l’escola Camí del Bosc ballen en el primer dia de classe, el dia 6 
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Cada dimecres, bona part dels professors de l’escola pública anirà a classe vestida amb la samarreta que defensa un ensenyament de qualitat
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TREBALLS DE MILLORA A LES ESCOLES

L’Ajuntament destina més de 70.000 euros
al manteniment dels centres escolars públics

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

ACTUACIONS TOT L’ANY 
Serveis Municipals fa treballs
de millora a les escoles durant
tot el curs i no només a l’estiu

COMPETÈNCIES
Molt sovint, el consistori acaba 
assumint obres que són
competència de la Generalitat

CARME PORRO 
PRESIDENTA DE L’ÀREA INTERNA

Prioritats
El manteniment i la millora dels 
equipaments i centres educatius 
públics de Montcada són una 
prioritat de l’equip de govern. Ho 
són perquè ho entenem com una 
peça més de l’engranatge que 
formen els serveis d’atenció a les 
persones. Però moltes vegades, 
assumir aquestes millores ens ha 
obligat a executar projectes que 
són competència de la Generalitat 
per no endarrerir-ne la seva solu-
ció. En uns moments de dificultats 
econòmiques com els actuals, el 
govern de Montcada estarà sem-
pre al costat dels veïns però cal 
que la Generalitat assumeixi les 
seves obligacions per no malmetre 
les finances municipals.

Coincidint amb l’inici del curs 
2012/2013, l’Ajuntament de 
Montcada ha finalitzat els tre-
balls de millora i manteniment 
de les escoles públiques de la 
ciutat. Al llarg del curs passat i 
també durant els mesos de juliol 
i agost, el consistori ha invertit 
gairebé 71.000 euros a adequar 
les instal·lacions dels centres 
públics.
La presidenta de l’Àrea Interna 
i regidora de Serveis Munici-
pals, M. Carmen Porro, remarca 
que la selecció dels treballs que 
es fan “es fa a partir del criteri 
d’atenció a les persones” malgrat 
que algunes vegades “això su-
posi haver d’assumir actuacions 
que són competència de la Gene-
ralitat”. En línies generals, la pri-
oritat de la Regidoria de Serveis 
Municipals és “el manteniment 
de les escoles i dels equipaments 
municipals al llarg de tot l’any”, 
explica Porro. I afegeix que a 
part del manteniment ordinari de 
les instal·lacions, s’actua també 
en les obres relacionades amb 
la seguretat i la salut pública, 
amb l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica, amb el compliment de 
les normatives d’accessibilitat i 
d’evacuació de persones, i amb 
aquelles actuacions considera-
des estructurals i que ajuden a 

millorar el funcionament diari de 
les escoles. Alguns dels treballs 
que es fan periòdicament són els 
relacionats amb les connexions 
de servei de l’aigua i les escome-
ses d’aigua, així com també el sa-
nejament  de cobertes i façanes.

Aquest estiu s’ha pintat 
l’escola El Viver i s’han 
fet obres de millora a 
l’Elvira Cuyàs

Durant els últims anys, la Re-
gidoria de Serveis Municipals 
ha modificat la seva manera de 
treballar i en lloc de concentrar 
totes les obres a l’estiu, ja fa 
uns cursos que, si no entorpeix 
el desenvolupament diari dels 
centres, els treballs s’executen 
a mesura que van apareixent.
Tot i això, hi ha treballs que in-
excusablement s’han de fer fora 
dels períodes lectius —Nadal, 
Setmana Santa o les vacances 
d’estiu—. I precisament aquest 
estiu, el consistori ha destinat 
la major part de la inversió dels 
treballs d’estiu a pintar l’escola 
El Viver i en diversos treballs 
a l’Elvira Cuyàs. A l’escola de 
Can Sant Joan s’han pintat les 
aules de les classes, així com 
les aules de suport, d’acollida, 
d’anglès, de música, d’audio-

visual. Els treballs també han 
renovat la pintura d’espais com 
el menjador, el gimnàs, l’aula de 
psicomotricitat, i també els pas-
sadíssos. El curs passat, l’Ajun-
tament va prioritzar els treballs 
de pintura de l’escola Font Fre-
da. A l’escola Elvira Cuyàs els 
treballs d’aquest estiu han servit 
per fer una nova rampa d’accés 
per a persones amb mobilitat 

reduïda, per a l’obertura de des-
guassos en un mur per afavorir 
la desaparició de tolls d’aigua, i 
per a la instal·lació d’una reixa 
col·lectora al pati per  evitar la 
pèrdua de sauló en èpoques de 
pluja.
Al llarg de tot el curs, l’Ajunta-
ment ha anat fent millores a to-
tes les escoles de la ciutat. Tot i 
això, també ha destinat part dels 

seus recursos a treballs de man-
teniment de les escoles bressol 
municipals Les Tres Bessones, 
Mitja Costa, Font Freda i Camí 
del Bosc.
Molts d’aquests treballs de man-
teniment els assumeix la brigada 
municipal, mentre que hi ha al-
tres feines que, per la seva espe-
cialització, les acaben executant 
empreses externes al consistori.

EL NOU CURS 2012/2013

S’incrementa la ràtio d’alumnes a les escoles
Una de les novetats del curs 
2012/2013 és l’increment de la 
ràtio d’alumnes d’educació in-
fantil i primària fixat pel Departa-
ment d’Ensenyament, que deixa 
sense efecte la ràtio actual de 25 
alumnes per aula. En el cas de 
les escoles públiques de Montca-
da la nova ràtio és de 27 alumnes 
a P3, 28 a P4 i P5, 29 a primer de 
primària i 28 de segon a sisè. Tot 
i la nova reglamentació, el Depar-
tament d’Ensenyament i l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac han 
acordat que alguns centres que-
din exclosos d’aquestes ràtios. És 
el cas de l’escola El Viver, on hi 
ha el compromís de mantenir la 
ràtio en 25 alumnes ja que és un 
Centre d’Atenció Educativa Pre-

ferent. A les escoles Font Freda 
i Turó es mantindrà la ràtio de 25 
a l’educació infantil i augmenta-
rà a 26 a primària ja que té un 
nombre elevat d’alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
I a l’escola Reixac, la voluntat és 
mantenir els 25 en infantil i fins 
a 27 en primària ja que té una 
Unitat de Suport Educatiu.
Aquest curs s’incorporen a les 
classes de P3 dels centres pú-
blics de la ciutat 285 alumnes, 
25 menys que el curs anterior. 
La reducció es deu, bàsicament, 
al descens de la natalitat. Totes 
les escoles públiques mantenen 
les mateixes línies de P3 menys 
la Font Freda i la Reixac, que en 
perden una cadascuna.

Actualitat
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Notícies pLAtAFOrMA trActE JUst
El col·lectiu planteja un parèntesi 
de la seva activitat davant l’actual 
conjuntura econòmica i social

pàg. 9

laveu.cat/noticies

nOUs nEgOcis 
Alguns aturats decideixen obrir 
una petita empresa davant la 
dificultat de trobar treball 

pàg. 11

ONZE DE SETEMBRE

La reivindicació del paper dels ajuntaments i 
de l’Estat català marquen els actes de la diada

La celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya ha estat enguany 
més reivindicativa que mai. 
D’una banda, l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va centrar 
el seu discurs en la demanda de 
més recursos per als ajuntaments 
entenent que són l’administració 
més propera a la ciutadania i la 
que està patint més directament 
les retallades econòmiques del 
govern de Madrid i de la Gene-
ralitat. Des d’un altre prisme, el 
moviment independentista va fer 
sentir també la seva veu amb un 
acte desvinculat de l’oficial en 
què va reclamar que Catalunya 
sigui un nou Estat d’Europa, fent-
se ressò de la manifestació que a 
la tarda va organitzar l’Assemblea 
Nacional de Catalunya (ANC) i 
que va aplegar un milió i mig de 
persones a Barcelona. 

Demandes i absències. L’alcaldes-
sa va incidir en el moment de crisi 
econòmica, financera, política i de 
valors que està vivint la societat 
catalana i va defensar el pacte 
fiscal com una eina per abordar 
aspectes com el finançament dels 
ajuntaments, “que sovint assu-
mim competències que no ens 
pertoquen per donar servei a 
la població”. 

Per acabar, va recordar la riuada 
del 1962 i l’heroica resposta de 
la població “que ha de ser un 
exemple per superar les difi-
cultats actuals”.

Durant l’acte, Pérez va estar 
acompanyada a l’escenari dels 
portaveus M. Carme Porro 
(PSC), Joan Maresma (CiU) i 
Josep M. González (ICV-EUiA). 
La resta de grups de l’oposició 
–PPC, Ciutadans i Esquerra– 
no hi va assistir. Ciutadans, en 
considerar que l’esperit de la 
jornada “ha estat segrestat per 
l’independentisme català” i Es-
querra, per tot el contrari, “per la 
manca de contingut reivindica-
tiu”, tal com afirmen en sengles 
comunicats. Enguany tampoc no 
hi va anar la portaveu del PPC, 
Eva García, argumentant que no 
se sent còmoda amb les interven-
cions que han fet l’alcaldessa i els 
representants civils en els últims 
anys. “Lamentem –ha dit– que 
alguns intentin donar un sentit 
diferent a aquesta festa, que és 
de tots els catalans; m’avergo-
nyeix que uns pocs intentin ma-
nipular el sentiment de molts”.

L’esperit dels Beatles. Els mem-
bres del grup Get Back, autor 
del programa del mateix nom de 
Montcada Ràdio, van ser els con-
vidats a fer el parlament que pro-
tagonitza cada any la societat civil. 
En una original posada en escena 
Jordi Grau, Toni Ventura, Jordi 
Salat i Jaume Casajuana van llegir 
missatges d’optimisme, amor, amis-
tat i unitat en nom dels components 
del mític grup The Beatles. Fent un 
homenatge a la cançó ‘Imagine’, de 
John Lennon, tots quatre van aca-
bar convidant el públic a imaginar 
un món “on tot sigui possible i 
on no hi hagi ni participacions 
preferents, ni bitllets, ni peatges”. 
Després dels parlaments, una qua-
rantena d’entitats i partits polítics 
va desar l’ofrena floral davant de 
l’escultura ‘La força de la terra’.

Laura Grau | Montcada
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La Comissió de l’Onze de setembre, 
impulsada per l’Assemblea Nacional 
de Catalunya (ANC) i altres entitats i 
partits com el Casal Popular El Brot, 
Arran Montcada, el Cercle Cultural, 
la CAL, la Coordinadora Obrera Sin-
dical, Esquerra, les JERC i la CUP, 
va organitzar al carrer Generalitat un 
acte commemoratiu de la Diada de 
Catalunya. L’esdeveniment va estar 
marcat per la presència d’estelades 
i consignes independentistes i es va 
presentar com una alternativa a l’ac-
te institucional “on moltes entitats 
i partits no ens sentim còmodes 
per la manca de contingut reivin-
dicatiu i objectius polítics”, va dir 
Laura Balcells, en nom de la Comis-
sió. L’acte va intercalar la lectura de 
manifestos i poemes amb temes del 
cantautor Carles Vilalta. En acabar hi 
va haver una degustació de begudes 
de la terra.

Altres actes. Mantenint la tradició 
que es va iniciar fa ja 31 anys, CDC 
a Montcada va pujar fins al turó de 

Moia per celebrar la Diada envoltat 
de militants i simpatitzants. “La con-
tinuïtat de Catalunya com a nació 
depèn de nosaltres mateixos i tots 
tenim una gran responsabilitat per 
seguir avançant com a nació”, ha 
dit el president de la formació na-
cionalista, Daniel Remesar, en un 
comunicat. 
D’altra banda, diverses forces políti-
ques de la ciutat van fer una crida 

a assistir a la manifestació que va 
convocar l’Assemblea Nacional de 
Catalunya a Barcelona. CDC va dir 
en roda de premsa “que hi haurà 
un abans i un després” de la marxa 
independentista, mentre que ICV-
EUiA va reclamar a través d’un co-
municat “el dret d’autodetermina-
ció i la possibilitat de decidir sobre 
la retallades socials aplicades per 
l’executiu central i català” | LG

El moviment independentista organitza un acte alternatiu al carrer Generalitat

Els components del grup Get Back van acabar el seu discurs amb la cançó ‘Love’, que el públic i les autoritats van cantar plegats

Tres dels grups de l’oposició, ppc, c’s i ERc, no van assistir a la celebració de l’ajuntament en què va participar una quarantena d’entitats

El grup local Get Back 
va fer el discurs en 
representació de la 
societat civil

Chaima Khella, d’Arran Montcada, llegint un dels manifestos de l’acte alternatiu
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El ple aprova una moció en contra 
de les retallades del govern central 
Tots els grups municipals, a excepció del ppc, consideren que les mesures atempten contra l’administració local 

Tots els grups municipals, a excep-
ció del PPC, van aprovar al Ple 
del passat 19 de juliol una moció 
en contra de les mesures aprova-
des per l’Estat. Els partits conside-
ren que les reformes que afecten 
els ajuntaments limiten les seves 
competències i atempten contra 
la pluralitat democràtica ja que la 
retallada de regidors perjudicarà 
especialment les formacions mi-
noritàries. També es mostren en 
contra del recent augment de l’IVA 
entenent que contribuirà a generar 
nous desajustos econòmics als ens 
locals en els seus pressupostos ge-
nerant un dèficit no previst. 

Arguments del govern. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va 
parlar del “gran retrocès demo-
cràtic” que suposa aquesta refor-
ma i va dir que precisament els 
ens locals són els que tenen un 
nivell d’endeutament més baix 
en comparació amb altres admi-
nistracions i que només suposa 
el 3% del dèficit que té l’Estat. 
“Són mesures que no tenen res 
a veure amb l’economia sinó 
amb la limitació de poders”, va 
afirmar l’edil. 

També Joan Maresma, el porta-
veu de  CiU i soci de govern, es 
va sumar a aquesta tesi: “El punt 
més feble de l’administració és 
el municipalisme i cada vega-
da ens afecten més normatives 

que dificulten la prestació dels 
serveis que fem a la població”.
Per part de l’oposició, qui més 
va participar en el debat va ser 
Alba de Lamo (ICV-EUiA), ac-
tuant com a portaveu de la coali-
ció en absència del titular, Josep 
M. González. La representant 
ecosocialista va denunciar que 
“sota l’excusa de la crisi s’estan 
reduint els drets socials i civils” 
i va afegir que les diferents refor-
mes que s’han fet fins ara no han 
servit per crear més llocs de feina 
sinó per perjudicar encara més la 
classe treballadora. 
Marta Aguilar (ERC) va votar a 
favor de la moció, tot i considerar 
que no passa de ser una “decla-
ració d’intencions”. La porta-
veu republicana es va posicionar, 

però, en contra dels punts 3 i 7. 
El primer rebutja que els funcio-
naris puguin prendre decisions 
que avui dia només corresponen 
als polítics, i el segon, defensa el 
model territorial i competencial 
de l’Estatut. “Nosaltres anem 
més enllà; el nostre objectiu és 
la independència”, va dir. 
La representant de C’s, Carmen 
Romero, va votar a favor de la 
moció, malgrat que en el seu 
parlament va dir que les mesu-
res del govern van enfocades a 
“aprimar l’administració i re-
duir despeses”.

Mesures justificades. L’únic grup 
que va votar en contra de l’escrit 
va ser el PPC. La seva portaveu, 
Eva García, va criticar durament 

els socialistes, als qui va culpar del 
dèficit de l’Estat. “Haurien d’estar 
avergonyits de com està el país 
en comptes de sortir a manifes-
tar-se al carrer”, va dir. García va 
qualificar les mesures com a “du-
res però imprescindibles” i va dir 
que donaran els seus fruits el més 
aviat possible. També es va sor-
prendre que el debat girés al vol-
tant de l’administració local i no de 
les decisions que afecten la ciuta-
dania, com ara la pujada de l’IVA. 
L’alcaldessa va tancar les interven-
cions posant en dubte que les reta-
llades aprovades vagin en benefici 
de la població, sinó més aviat de 
la banca. Respecte les crítiques al 
seu partit, va recordar que, quan el 
PSOE va deixar el govern, la pri-
ma de risc era molt més baixa. 

Pilar Abián | Montcada

PLE JULIOL

El Ple de l’Ajuntament va apro-
var el 19 de juliol el plec de con-
dicions per a la contractació de la 
prestació del servei de dinamitza-
ció dels equipaments sociocultu-
rals municipals i la convocatòria 
de procediment de contractació 
obert per a la seva adjudicació. 
A partir de la temporada vinent, 
els cursos i tallers que s’ofereixen 
als centres cívics La Ribera, Can 
Cuiàs i l’Alzina, al Kursaal i a la 
Casa de la Vila –a excepció dels 
que organitza l’Institut Munici-
pal d’Esports i Lleure (IME)– els 
coordinarà una única empresa, 
amb l’objectiu de regular la pro-
gramació. 

Objectius a assolir. “Amb el nou 
model de gestió volem homo-
geneïtzar els serveis per tal 
d’unificar propostes i preus”, 
va dir durant la sessió plenària 
el regidor de Participació Ciuta-
dana, Jonathan Martín (PSC). 
Tots els grups municipals van 
votar a favor, a excepció d’ICV-
EUiA, que va votar en contra. 
“Estem d’acord amb la idea 
d’unificar l’oferta, però creiem 
que s’hauria d’assumir direc-
tament des de l’Ajuntament”, 
va indicar l’edil ecosocialista Ós-
car Gil, qui opina que és una ma-
nera de garantir unes condicions 
laborals dignes. El pressupost de 
licitació és de 152.000 euros. El 
nou model entrarà en vigor a 
partir del 2013.

Sílvia Alquézar | Redacció

nou model de 
gestió dels 
equipaments 
municipals

La plantilla de l’Ajuntament han protagonitzat ja diverses protestes que han estat batejades com els ‘Divendres de 
dol’ com a mostra de rebuig a les retallades del govern central. Els treballadors, vestits de negre, es concentren 
cada divendres davant la porta de l’edifici consistorial amb l’objectiu de deixar constància del seu malestar davant 
la pèrdua de la paga extra de Nadal i la reducció dels dies d’assumptes propis, entre d’altres mesures. D’altra 
banda, empleats del consistori es desplaçaran en autocar a Madrid per participar el dia 15 en la concentració de 
protesta del funcionariat convocada a la capital d’Espanya pels sindicats majoritaris | sA
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> Els treballadors municipals se sumen als ‘divendres de dol’

Jonathan Martin, regidor de Participació

La majoria dels grups 
opina que les mesures 
del govern perjudiquen 
els ens locals
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La nova revisió cadastral s’avança 
dos anys i entrarà en vigor el 2014
La mesura pal·liarà l’augment del rebut de l’ibi que ha suposat la supressió de les bonificacions 

El Ministeri d’Hisenda i 
d’Administracions Públiques 
ha comunicat oficialment a 
l’Ajuntament que la revisió del 
cadastre de tots els béns immo-
bles de classe urbana del munici-
pi entrarà en vigor el 2014 i no al 
2016 com pertocaria per llei –les 
revisions es fan cada 10 anys i la 
darrera va ser al 2006. La Direc-
ció General del Cadastre dóna 
resposta així a la preocupació de 
l’Ajuntament de Montcada per 
la pujada de l’IBI que ha viscut 
la majoria de propietaris de vi-
vendes aquest any arran la su-
pressió de les bonificacions que 
s’aplicaven fins ara. 

Demanda municipal. El passat ju-
liol el president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU), es va 
reunir amb el gerent del Centre 
de Gestió Cadastral, Antonio 
Ripollés, per sol·licitar mesures 
que mitiguessin l’increment de 
l’impost. En la resposta oficial 
que ha tramés al consistori,  fa 
constar que la revisió del cadas-
tre s’avança en el calendari “atès 
que concorren les circumstàn-
cies de terminis i de diferències 
existents entre els valors cadas-
trals i els corresponents valors 
de mercat”. 
Hisenda encara no ha precisat 
quin serà el sistema que aplicarà 
per a la pròxima revisió cadas-

tral, però tot apunta que serà 
mitjançant un coeficient reductor 
únic per a tots els immobles.  
Maresma també ha anunciat que 
s’estan estudiant diferents mesu-
res per mitigar l’impacte de l’Ibi 
sobre l’economia de les famílies 
al 2013, “un any de transició 
fins que no s’apliqui la revisió”. 
La fórmula escollida quedarà re-
collida a les ordenances fiscals 
que el govern té previst aprovar 
a l’octubre de 2012. “Som cons-

cients que l’increment de l’Ibi 
ha afectat notablement moltes 
famílies i estem buscant fòr-
mules per pal·liar-ho”, ha dit 
l’alcaldessa María Elena Pérez 
(PSC), qui ha destacat la impor-
tància que la revisió s’avanci dos 
anys ja que la que està vigent 
actualment va coincidir amb uns 
valors del sòl i de les construc-
cions molt elevats, en ple boom 
immobiliari, que no s’ajusta a la 
realitat actual.

Laura Grau | Montcada

FISCALITAT

 

> Més vigilància als trens de rodalies
Rodalies ha augmentat la vigilància als seus trens i estacions per frenar el van-
dalisme, especialment durant els cap de setmana. Una de línies que ha estat 
més reforçada és la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, que compta 
amb tres parades a Montcada i Reixac: Santa Maria, Manresa i Bifurcació. Al 
tram entre Terrassa i Barcelona també s’ha potenciat la seguretat a tots els 
trens que circulen de matinada durant els cap de setmana i els dies festius, 
quan es produeixen més incidents. Només l’any passat els problemes de van-
dalisme als combois de Rodalies va suposar una despesa addicional de gaire-
bé tres milions d’euros i va ser la causa del 19% dels retards. Segons Renfe, 
les bretolades més habituals són l’accionament injustificat de les alarmes dels 
trens i les alteracions de l’ordre públic per comportaments incívics i violents, a 
més de robatoris. El pla costa prop de 2 milions d’euros | RJ
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> Un veí troba unes restes humanes a can cuiàs
Els Mossos d’Esquadra investiguen la troballa d’unes restes humanes que van 
aparèixer el 8 de setembre al parc forestal de Can Cuiàs. Els agents s’hi van 
desplaçar a primera hora de la tarda, després que un ciutadà que passava 
per la zona els alertés del que havia trobat. El cas ha passat a mans de l’Àrea 
d’Investigació Criminal. El jutge n’ha decretat el secret de sumari | sA

> Urbanització d’una plaça al carrer Barberà
L’Ajuntament ha aprovat inicialment en Junta de Govern Local les obres 
d’urbanització d’una nova plaça al carrer Barberà al barri de la Font Puden-
ta. El projecte, amb un pressupost de 72.200 euros, preveu la creació d’un 
nou espai verd i la millora de l’accessibilitat als habitatges del carrer Barberà. 
L’objectiu és salvar el desnivell existent entre aquest carrer i la plaça creant un 
talús amb un prat verd. També es farà una rampa de formigó per connectar 
el carrer amb les escales, generant un recorregut pel talús i es modificarà 
el traçat i l’amplada de les escales per donar el màxim d’amplitud a la zona 
verda, garantint l’accés als habitatges. Les escales es pavimentaran de nou 
i s’ampliarà la vorera del carrer a la zona del revolt per garantir la mateixa 
dimensió en tot l’àmbit del projecte | RJ

Hisenda ha acceptat la proposta de l’Ajuntament d’avançar la revisió dels valors cadastrals
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PROMOCIó ECONòMICA

Alguns aturats s’aventuren a obrir els seus 
negocis davant la dificultat de trobar feina

L’actual conjuntura econòmica 
ha deixat palès un fenòmen cada 
vegada més habitual entre el tei-
xit empresarial i comercial del 
municipi. Alguns negocis s’han 
vist abocats a tancar portes per-
què no poden aguantar durant 
més temps els balanços negatius. 
En canvi, alguns aturats han 
decidit tirar pel dret i aventurar-
se a muntar una empresa o un 
establiment comercial davant la 
dificultat de trobar un lloc de 
feina. Aquest és el cas de quatre 
emprenedors montcadencs que, 
després d’un temps a l’atur, han 
capitalitzat la prestació per deso-
cupació per posar en marxa les 
seves iniciatives empresarials. 
Yolanda Corzo, una advocada 
de 27 anys, ha obert el seu pro-
pi bufet al número 28 del carrer 
Santiago. 

“Era un projecte que tenia al 
cap des que em vaig llicenciar, 
però la conjuntura actual ha 
fet accelerar la meva decisió”, 
ha dit la nova empresària, qui 

confia poder fer-se amb una àm-
plia cartera de clients que li per-
meti viure del negoci. Al mateix 
carrer, però al número 2, Alejan-
dra Hernández ha inaugurat re-
centment una botiga de llegums, 
espècies, fruits secs i cuina pre-
parada. “És l’única sortida la-
boral digna que hem trobat la 
meva parella i jo, que estàvem 
els dos a l’atur”, explica tot afe-
gint  ha decidit posar aquest ti-
pus d’establiment “perquè no 
n’hi havia cap al municipi, són 
productes de primera necessi-
tat i ens agrada la cuina”. Juan 
Munné és un altre dels empre-
nedors que ha obert un negoci 
aquest estiu. Aquest home de 45 
anys i amb dues filles a la uni-
versitat s’ha fet càrrec d’un bar 
al carrer Bogatell, 44. “Tenia ex-
periència en l’hosteleria, però 
feia molts anys que no hi tre-
ballava” –explica– “ i arribes 
a la conclusió que, si ningú et 
vol donar una oportunitat, me 
la dono jo mateix”.  Això és el 
que també ha fet Ferran Vega, 
qui ha optat per comprar una lli-
cència de taxi. “M’he llançat al 
riu perquè tampoc hi ha més 
opcions en el mercat laboral 
en aquests moments”, comenta 
aquest home de 52 anys que fa 
un mig any que treballa de taxis-
ta a Barcelona.

Malgrat la conjuntura econò-
mica, la Yolanda, l’Alejandra, el 
Juan i el Ferran veuen el futur 
amb optimisme, tot i que coinci-
deixen a destacar que no serà fà-
cil aquesta nova etapa com a em-
prenedors d’un negoci. “Tenim 
ganes de lluitar perquè no som 
gens conformistes”, comenta 
Juan Munné. En aquest sentit, 
Alejandra Hernández opina que 
el més important de les vivències 
difícils a la vida “és adaptar-se 
als canvis per poder capgirar 
les experiències negatives”.

Sílvia Alquézar | Montcada
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La Regidoria de Promoció Econòmi-
ca, en col·laboració amb el Consorci 
d’Ocupació i Promoció Econòmica 
del Vallès Occidental (Copevo), ofe-
reix un servei de suport i acompa-
nyament a persones interessades a 
obrir el seu propi negoci. El depar-
tament municipal manté un primer 
contacte amb els futurs emprene-
dors, que reben sessions grupals 
d’informació i orientació, entrevistes 
individualitzades i cursos de for-
mació, a més d’accions de suport 
i seguiment una vegada constituïda 

l’empresa. Durant aquest any, hi ha 
prop de 90 persones que han sol-
licitat l’assessorament municipal, de 
les quals una setantena es trobaven 
a l’atur quan van fer la consulta.  
D’aquests, 6 han obert ja un negoci 
durant el primer semestre del 2012. 
Pel que fa al perfil dels emprene-
dors,  el percentatge entre homes i 
dones està molt igualat i gairebé el 
80% té estudis de batxillerat o for-
mació professional. La majoria de 
negocis oberts, el 96%, pertanyen 
al sector serveis | sA

Servei de suport i acompanyament a emprenedors

Alejandra Hernández ha obert a principi de setembre una botiga de llegums, pasta, espècies, farines, cuinats preparats al carrer Santiago

La fórmula més habitual per posar en marxa noves iniciatives empresarials és capitalitzar els diners de la prestació per desocupació

Els nous emprenedors 
es mostren il·lusionats, 
tot i que són conscients 
de la difícil situació
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan ha iniciat una 
campanya amb el lema ‘Com-
prar a Can Sant Joan té premi’ 
amb l’objectiu de promoure les 
botigues del barri. Els clients 
poden adquirir unes cartilles als 
establiments adherits a la iniciati-
va –al voltant d’una seixantena– 
que hauran d’emplenar amb el 
segell de vint botigues diferents 
que formin part de la campanya. 

Regal. Totes les butlletes comple-
tades podran entrar en el sorteig 
de tres vals de descompte per va-
lor de 1.000, 300 i 100 euros que 
es farà el 19 de gener. “Ho fem 
després de Nadal perquè el 
gener és un mes dolent en ven-
des”, ha indicat el president dels 
comerciants de Can Sant Joan, 
Rafael Domínguez. Les cartilles 
es poden lliurar als comerços par-
ticipants fins al 31 de desembre 
i, per cada butlleta correctament 
emplenada, el client rebrà una 
bossa multiusos de premi “com a 
agraïment a la seva fidelització 
a les botigues del barri”. 

campanya a 
can sant Joan 
per promoure el 
comerç del barri

promoció Econòmica ofereix un nou 
un cicle de formació per a empresaris 
Les sessions es duran a terme tots els dimecres de setembre, octubre i novembre

La Regidoria de Promoció Econò-
mica posa en marxa durant l’últim 
trimestre de l’any un nou cicle de 
formació adreçat a empresaris i em-
prenedors amb el nom de Dimecres 
empresarials, ja que les sessions es 
fan aquest dia de la setmana de 15 
a 17.30h. Ara es proposen tres te-
màtiques: tècniques de captació de 
clients, que s’impartirà el 19 i 26 
de setembre i el 3 i 10 d’octubre; la 
gestió del temps i la productivitat, 
que es farà el 17, 24 i 31 d’octubre; i 
el lideratge de projectes i motivació 
d’empresa, els dies 7, 14 21 i 28 de 
novembre. Les classes s’impartiran 
a la seu de Promoció Econòmi-
ca. Els Dimecres empresarials es 
van començar a fer ara fa un any 
i l’acollida ha estat molt positiva, 
segons fonts de Promoció Econò-
mica.

Altres propostes. La Regidoria tam-
bé ofereix altres cursos de formació 
empresarial com facebook nivell 2, 
com aconseguir més de 100 contac-
tes a nivell internacional a través 

d’Internet, fer negoci a les xarxes 
socials, incentius fiscals per a pimes 
i microempreses, estratègies per 
combatre la morositat, els mercats 
electrònics i el posicionament web i 
com posar els preus als productes, 
entre d’altres. A més, el departa-
ment també organitza un programa 
de millora de la competitivitat de 

l’empresa i una nova jornada de co-
operació empresarial Getting Con-
tacts, que es farà el 24 d’octubre a 
l’Hotel Ciutat de Montcada.
Per participar a qualsevol d’aquestes 
iniciatives, cal inscriure’s a través 
del telèfon 935 648 505 o bé via 
email a l’adreça electrònica promo-
cioeconomica@montcada.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

CURSOS

La jornada de cooperació empresarial Getting Contacts sempre aplega nombrosos assistents
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El percentatge de pimes que conti-
nuen tenint problemes de viabilitat 
per culpa de la restricció creditícia 
segueix sent molt alta. Aquesta és 
una de les conclusions de l’estudi 
de l’associació de micro, petita i 
mitjana empreses de Catalunya. 
Entre gener i juny d’aquest any, la 
patronal va assessorar en l’àmbit 
financer 235 empreses del Vallès 
Occidental. El grup d’assessors de 
Pimec es va centrar en l’optimitza-
ció del finançament de les pimes, 
que, segons indica la patronal en 
un comunicat, “és un dels punts 
crítics de gestió” | RJ  

problemes de 
finançament a 
les pimes

L’atur creix 
durant l’agost
L’atur ha tornat a créixer a Mont-
cada i Reixac durant el mes 
d’agost. Segons les dades del De-
partament de Treball de la Gene-
ralitat, a dia 31 hi havia registra-
des a les llistes de l’atur un total 
de 3.309 persones, 29 més que al 
mes de juliol. Les xifres negatives 
en desocupació també s’han repe-
tit a la comarca del Vallès Occi-
dental, amb 85.176 aturats | sA
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La plataforma planteja un parèntesi 
fins que la situació econòmica millori  
L’assemblea votarà la proposta del secretariat en la reunió prevista el 4 d’octubre a l’abi

El secretariat de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament To-
tal proposarà a l’assemblea del 
pròxim 4 d’octubre que l’entitat 
faci un parèntesi en la seva acti-
vitat fins que la situació econò-
mica millori. Així ho ha anunciat 
el president del col·lectiu, Jaume 
Relat, qui destaca que “no pro-
posarem que desaparegui, sinó 
que hiverni tenint en compte 
que ara hi ha altres prioritats 
socials”. Relat ha indicat que 
davant la conjuntura actual “és 
complicat convocar la ciuta-
dania per fer accions en favor 
del soterrament”, però ha re-
marcat que l’entitat romandrà a 
l’expectativa davant de l’evolució 
de la crisi.

Malestar. El diputat montcadenc 
Joan Josep Nuet, d’ICV-EUiA, 
ha manifestat el seu malestar 
davant la resposta que ha rebut 
per part del govern estatal arran 
d’unes preguntes que va formu-
lar al Congrés sobre la manca de 

dotació econòmica per al sote-
rrament de la línia de Rodalies. 
Segons el polític local, l’executiu 
central diu que una vegada s’hagi 
firmat un conveni de les sis fases 
en què s’ha dividit el projecte es 
podrà concretar el pressupost per 
incloure’l en els comptes generals 
de l’Estat en funció de les possibi-

litats pressupostàries. “El govern 
no vol adquirir cap compromís 
per escrit, puc entendre que di-
gui que no hi ha diners, però 
que no hi hagi cap projecte en 
concret, em sorprén”. La Plata-
forma també s’ha mostrat sorpre-
sa davant d’aquestes respostes de 
l’estat.

Sílvia Alquézar | Redacció

SOTERRAMENT LÍNIA DE FRANÇA

Les últimes manifestacions convocades per la Plataforma van ser el 19 i 21 de maig del 2011
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PROTESTES

La Favmir i Estafa Banca 
tornen a sortir al carrer
Els col·lectius fan les primeres accions després de l’estiu

El col.lectiu Estafa Banca, que 
reclama una solució a les parti-
cipacions preferents de les enti-
tats bancàries, han dut a terme 
ja les primeres accions de pro-
testa al carrer després de l’estiu. 
L’associació es va manifestar 
pels carrers de Can Sant Joan i 
Montcada centre els dies 4 i 12 
de setembre respectivament amb 
la idea de conscienciar la pobla-
ció de la problemàtica i demanar 
a les administracions una sortida 
per poder recuperar els diners. 
Estafa Banca té la intenció de 
compaginar les accions al ca-
rrer amb l’assessorament jurídic 
dels afectats per aquests produc-
tes financers. Segons fonts del 
col·lectiu, s’han iniciat negocia-
cions amb ‘la Caixa’ per arribar 
a un acord entre els implicats.

Urgències nocturnes. La Federa-
ció d’Associacions de Veïns de 
Montcada (Favmir) havia con-
vocat una assemblea el dia 13 
en el moment de tancar aquesta 

edició per elaborar el nou ca-
lendari de protestes fins a final 
d’any. L’entitat porta un any rei-
vindicant la recuperació de les 
urgències de 24 hores al Centre 
d’Atenció Primària del centre. El 
col·lectiu ha protagonitzat nom-
brosos actes al carrer, com ara 
manifestacions tots els dijous a la 
tarda i, en diverses ocasions, ha 
tallat el trànsit a la carretera C-17 
a l’alçada del barri de la Font Pu-
denta.  

Sílvia Alquézar | Montcada

Estafa Banca a la protesta del dia 12 al centre 
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crEix LA dEMAndA
L’Escola d’Adults augmenta 
l’oferta del graduat en ESO 
amb un curs més al matí

pàg. 14pàg. 15

EQUipAMEnt sOciAL
Can Miralpeix, a Vallençana, 
esdevindrà un centre 
d’acolliment per a menors

Montcada i Reixac commemora-
rà el 25 de setembre el 50è ani-
versari de la riuada de 1962, la 
tragèdia més significativa que ha 
viscut el municipi en la seva his-
tòria recent. La crescuda de les 
aigües del Ripoll va acabar ales-
hores amb la vida de prop d’un 
miler de persones al Vallès, una 
trentena de les quals vivien a la 
localitat. 
En record dels desapareguts, les 
banderes de l’Ajuntament oneja-
ran a mig pal en senyal de dol i 
es guardarà un minut de silenci a 
les 12h a la porta de l’edifici con-
sistorial. A les 23h, les campanes 
de l’església de Santa Engràcia 
tocaran a difunts i al dia següent 
hi haurà una missa en rècord 
dels desapareguts (19.30h). 

Acte central. El mateix dia en què 
van succeir els fets ara fa mig se-
gle es descobrirà també un mo-
nòlit al passatge Sant Joan Bap-
tista, al costat de la passarel·la 
sobre el riu Ripoll (19.30h). Tot 
seguit, hi ha prevista la inaugu-
ració a l’Auditori d’una exposició 

sobre els fets, amb fotografies i 
filmacions dels dies posteriors a 
la catàstrofe. Moltes d’aquestes 
imatges s’inclouen en un llibre 
i un reportatge que han produït 
l’Ajuntament, Montcada Comu-
nicació i Ema Publicacions.

Activitats conjuntes. La comme-
moració del 50è aniversari de la 
riuada inclou també una exposi-
ció sobre els rius 50 anys després 
de la tragèdia, que es podrà veu-
re del 15 de novembre al 15 de 
desembre a la Casa de la Vila. 
D’altra banda, els museus dels 
sis municipis que en van resultar 
afectats –Cerdanyola, Montcada 
i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell 
i Terrassa– han organitzat con-
juntament un cicle de conferènci-
es que aborda diferents aspectes 
de la catàstrofe. L’última, l’11 de 
desembre, la farà el Museu Les 
Maleses al Kursaal a càrrec de 
l’historiador Iván Bordetas, que 
parlarà sobre l’impacte de les ri-
uades en els moviments socials i 
veïnals. 
L’Ajuntament també ha creat un 
espai a Internet www.riuadamont-
cada1962.com que mostra tota la 
documentació i informació rela-
cionada amb la tragèdia. Un altre 
blog d’interès és el que han fet la 
Diputació i el Museu d’Història 
de Catalunya www.lanittragica.
wordpress.

50è ANIvERSARI

Sílvia Alquézar | Montcada

Montcada recordarà les víctimes de la riuada 
de 1962 amb diversos actes commemoratius
El mateix dia que es va produir la tragèdia, el 25 de setembre, es descobrirà un monòlit i es presentaran un llibre i un dvd sobre els fets

El pont de la línia de Portbou va actuar com una presa i, fins que no es va trencar, el nivell de les aigües no va baixar

L’Auditori acollirà una 
exposició amb imatges 
dels danys que va 
causar la catàstrofe
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 Un llibre i un audiovisual ajuden a reconstruir el que va passar aquella nit

Malgrat que han transcorregut 50 
anys, aquells que van sobreviure a 
la tragèdia recorden amb total niti-
desa el que va passar la nit del 25 
de setembre de 1962. Va estar plo-
vent gairebé tot el dia però res feia 
preveure que el Ripoll s’enduria 
cases senceres i, amb elles, els 
seus habitants. La gran quantitat 
d’aigua que va caure i el fet que 
les lleres dels rius no estiguessin 
netes van ser les causes que van 

propiciar la tragèdia. En plena nit, 
el Ripoll va esdevenir un mar em-
bravit que va anegar tota la banda 
de Terra Nostra propera a la riera, 
la Font Pudenta i, especialment, el 
sector avui conegut com Montca-
da Nova i Pla d’en Coll. Només allà 
hi van morir 27 persones. 
Testimonis directes de la tragèdia 
i familiars dels desapareguts han 
narrat la seva experiència en un au-
diovisual produït per l’Ajuntament, 

Montcada Comunicació i Ema 
Publicacions. El reportatge, d’una 
hora de durada, inclou també 
imatges que van filmar veïns del 
municipi l’endemà dels fets i que 
mostren les destrosses que hi va 
haver. L’audiovisual, que es titula 
‘Les veus de la tragèdia’, va acom-
panyat d’un llibre amb informació 
detallada sobre les conseqüències 
i afectacions del succés i es podrà 
adquirir al preu de 15 euros | PA
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vINCLES ENTRE MUNICIPIS

Una delegació local visita Águilas en 
el desè aniversari de l’agermanament

Les ciutats de Montcada i Reixac 
i Águilas van celebrar els dies 25 
i 26 d’agost els últims actes com-
memoratius del desè aniversari 
de l’agermanament entre amb-
dues localitats. Una delegació 
montcadenca, encapçalada per 
l’alcaldessa María Elena Pérez i 
el regidor de Participació Ciuta-
dana, Jonathan Martín, tots dos 
del PSC, van visitar Águilas, 
retornant la visita que l’alcalde 
d’aquesta localitat murciana, 
Bartolomé Hernández, va fer el 
passat mes de maig a Montcada.

Recepció. Els actes commemora-
tius es van iniciar dissabte amb 
una recepció oficial que Hernán-
dez, cap de l’executiu local, i la 
resta de regidors de la corporació 
municipal murciana, van oferir 
a la comitiva de Montcada. Du-
rant l’acte, María Elena Pérez 
va signar en el llibre d’honor 
del consistori aguileny. Poste-
riorment, les primeres autoritats 
d’ambdues ciutats van participar 

en el lliurament de premis de la 
XXX Carrera Noctura Interna-
cional Alcalde de Águilas.
El programa d’activitats va fi-
nalitzar la nit de diumenge amb 
la celebració d’un acte institu-
cional en què van intervenir els 
dos alcaldes i el president del 
Centro Aguileño de Montcada 
i Reixac, José María Hernán-
dez. Com a punt final dels actes 

d’agermanament, el grup mont-
cadenc a capella Ocumé va oferir 
un concert. L’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac va valorar molt 
positivament aquesta trobada 
“amb la que seguim enfortint 
els lligams que ens uneixen. 
L’agermanament entre Mont-
cada i Águilas ha arribat al 
desè aniversari molt consoli-
dat”.

Els alcaldes fan un balanç positiu dels lligams que uneixen ambdues localitats

L’alcaldessa i el regidor Jonathan Martín amb els edils i l’alcalde d’Àguilas durant la recepció oficial
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Rafa Jiménez | Redacció

Montcada ràdio inicia la 
nova temporada el dia 17 
La informació local i els espais de col·laboradors, protagonistes 

Montcada Ràdio iniciarà el 17 
de setembre la programació de la 
nova temporada, en què un any 
més la informació local i els espais 
de col·laboradors són els protago-
nistes de la graella de l’emissora 
municipal. La programació espe-
cialitzada s’emet de les 19.30h fins 
a mitjanit de dilluns a divendres, 
amb una vintena de programes. 
Les novetats d’enguany són l’espai 
‘A foc viu’, de la cuinera montca-
denca Àngels Puntas, i ‘El vuelo 
del Fénix’, que tracta de ciència 
ficció i jocs de rol.  

Més oferta. També hi ha dos 
programes de la plataforma ‘La 
xarxa’: ‘Empenta’, que parla dels 
nous emprenedors i ‘L’internauta’, 
un espai sobre internet i les noves 
tecnologies amb Vicent Partal. 
D’altra banda, el programa ‘Dan-
ce energy’ es transforma en ‘El 
gran reserva’ amb la millor músi-
ca i ‘En escena’ retorna a la ràdio 
amb el teatre, la cultura i les arts. 
Tots els programes es repetiran 

dissabte i diumenge al vespre. Els 
espais d’informació local s’emeten 
a dos quarts entre les 9 i les 19h 
i, la novetat d’aquest any, és que 
també es podran escoltar de mati-
nada entre la 1 i les 5h.
Montcada Ràdio està preparant 
conjuntament amb els components 
del programa Get Back una festa a 
la discoteca Cactus per celebrar el 
25è aniversari de l’emissora mun-
cipal, que se celebra enguany.

Sílvia Alquézar | Redacció

Àngels Puntas farà ‘A foc viu’ als 104.6 fm
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NOU EQUIPAMENT

La finca can Miralpeix serà un 
centre d’acolliment per a menors

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 
19 de juliol, va donar llum verda 
a l’adequació de la casa Can Miral-
peix, a la Serralada de Marina, com 
un centre d’acolliment de menors. 
El consistori va aprovar el projecte 
d’actuació específica que permet 
transformar l’edifici –situat en una 
zona no urbanitzable– en un equi-
pament d’interès públic, tal com 
regula la legislació urbanística cata-
lana en aquests casos. El promotor 
de la iniciativa és la cooperativa 
Gestió i Disseny i l’equipament 
estarà sota la tutela de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i 
Adolescència. L’edifici acollirà 24 
infants i joves entre els 12 i els 18 
anys. La finca està inclosa dins el 
Catàleg del Patrimoni Històric i 
Arquitectònic del Parc de la Serra-
lada de Marina. 
El Ple va donar suport a la inicia-
tiva amb els vots a favor de totes 
les forces polítiques –PSC, CiU, 
ICV-EUiA, Ciutadans i Esque-
rra– a excepció del Partit Popular, 
que es va abstenir en considerar 

que “no sabem si l’equipament 
podria generar algun conficte 
de convivència i seguretat a la 
ciutat”, va argumentar la portaveu 
popular, Eva García. En resposta al 
grup municipal del PP, el president 
de l’Àrea Territorial, Juan Parra 
(PSC), va indicar que “el permís 
està més que justificat perquè es 
tracta d’un bé d’interès públic”. 

En aquest sentit, la portaveu de 
Ciutadans, Carmen Romero, va 
explicar que “el centre és necessa-
ri perquè cada vegada hi ha més 
famílies desestructurades”. Per 
la seva banda, la regidora d’ICV-
EUiA, Alba de Lamo, va indicar 
durant el debat que “l’equipament 
pot ser un projecte interessant 
per a Montcada”.  

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

La finca de Can Miralpeix, a la Serralada de Marina, acollirà un centre d’atenció a menors

Sílvia Alquézar | La redacció
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> L’Agrupament Escolta el turó obre inscripcions 
L’Agrupament Escolta el Turó ha obert les inscripcions per a la nova tem-
porada. Les famílies interessades poden apuntar els seus fills i filles d’entre 
6 i 18 anys els dies 19 i 20 de setembre a l’Abi entre les 17.30h i 19.30h. 
Les activitats es fan els dissabtes de 16.30h a 18.30h. Les propostes in-
clouen excursions a la muntanya, jocs al carrer, escalada i, una vegada al 
trimestre, una sortida de cap de setmana. El Cau també organitza campa-
ments d’estiu a final de juliol  | sA

L’Oficina d’Atenció a les Dones (OAD) i la Creu Roja de Montcada i Reixac 
organitzen al mes d’octubre un taller adreçat a dones sense feina destinat 
a donar a les usuàries formació bàsica en informàtica enfocada a la recer-
ca de feina. Les classes es faran els dies 2, 4, 9 i 11 en horari de matí, de 
9.30 a 12h, a l’Espai Kursaal. Les interessades es poden inscriure a l’ OAD 
(tel. 935 651 122) i o bé a la Creu Roja (tel. 934 451 888) | sA

> taller per ajudar dones en atur a cercar feina

Els casals infantils de La Ribera i Can Sant Joan van iniciar el 12 de set-
embre un nou curs amb una quarantena d’infants entre 6 i 12 anys. La 
iniciativa, coordinada des de la Regidoria de Serveis Socials, és un recurs 
educatiu destinat a donar resposta a una part de les necessitats infantils 
amb un acompanyament educatiu i una proposta d’activitats que va més 
enllà de l’educació en el lleure. Hi ha dos grups: els més petits, fins a 9 
anys, assisteixen els dilluns i dimecres, mentre que el torn dels grans és 
dimarts i dijous. L’horari és de 17 a 20h al centre cívic de La Ribera | sA

> nou curs del casal de La ribera i can sant Joan

> Mor el president del patronat de la infantesa 
El 10 de setembre va morir el montcadenc Josep Maria Vallespinós, vinculat 
al Patronat de la Infantesa Escolar de Montcada des dels anys 60 fins als 90, 
primer com a secretari i, més tard, com a president. Vallespinós, que va ser 
directiu d’Aismalibar, va morir als 79 anys després d’un llarga malaltia. Al fune-
ral va assistir una àmplia representació de la comunitat religiosa de La Salle. El 
nou president del Patronat és el montcadenc Alfred Canals | LG
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FORMACIó

L’Escola d’Adults amplia l’oferta del 
graduat en EsO amb un curs al matí

L’Escola d’Adults de Montcada 
i Reixac ofereix aquest curs una 
aula de Graduat d’Educació Se-
cundària (GES) en horari de matí 
a causa de l’actual conjuntura 
econòmica amb moltes persones 
sense feina. De fet, el grup de pri-
mera hora del dia ha tingut més 
demanda que els dos de tarda que 
ja es venen ofertant en anys an-
teriors. “Ens estem plantejant la 
possibilitat d’ampliar l’oferta al 
matí perquè hi ha molta gent a 
l’atur que prefereix aquest ho-
rari”, ha avançat la directora del 
centre, Adela Gràcia, qui també 
ha constatat que moltes inscrip-
cions es fan fora de termini. 
Fins ara no hi havia problema per 
anar absorbint el degoteig de matri-
culació al llarg del curs, però amb 
la nova normativa “això no serà 
tan fàcil perquè ens deriven per-
sones en llista d’espera d’altres 
municipis del voltant com Cer-
danyola o Ripollet, quedant fora 
gent de Montcada que vingui 
amb el curs començat”.

Altres cursos. L’Escola d’Adults 
també oferta classes d’iniciació 
i perfeccionament d’anglès i in-
formàtica, que ja estan plenes, 
i de llengua catalana en el nivell 
inicial i bàsic, als quals encara hi 
ha places lliures. El centre també 
oferta grups de llengua castellana 
i de preparació per a les proves 
d’accés als cicles formatius de 

grau mitjà i superior, a més de ta-
llers d’acolliments lingüístics per a 
nouvinguts. Cara al pròxim curs, 
que començarà el 19 de setembre, 
el centre no està afectat per la re-
ducció de personal docent. 
L’Escola d’Adults es troba al ca-
rrer Reixagó de Can Sant Joan i 
el seu horari és de dilluns a diven-
dres 9.30 a 13h i de 15 a 21h.  

El centre es planteja l’opció d’oferir més classes en horari matinal per la conjuntura actual

Uns joves fent les proves d’accés a secundària a un aula de l’Escola d’Adults, a Can Sant Joan

Sílvia Alquézar | La redacció

creu roja reparteix 30 lots de roba 
esportiva entre famílies desafavorides
La iniciativa s’emmarca dins una campanya perquè els infants comencin els curs amb normalitat

L’Assemblea Local de Creu Roja 
de Montcada, Cerdanyola i Ripo-
llet ha distribuït 30 lots de roba es-
portiva entre infants de la ciutat en 
el marc del programa d’ajudes a la 
infància en situació de vulnerabili-
tat, subvencionat pel Departament 
de Benestar Social i Família, el su-
port d’algunes empreses i Serveis 

Socials de l’Ajuntament.  Els ajuts 
s’adrecen a les llars amb fills d’entre 
3 i 12 anys amb ingressos inferiors 
o iguals a 500 euros mensuals. 

Cursos. A banda de les campanyes 
solidàries, Creu Roja inicia ara la 
nova programació formativa, que 
s’allargarà fins al maig de l’any 
vinent. L’organització humanitària 

ofereix quatre cursos: d’assistència 
sanitària immediata, primers auxi-
lis, socorrisme aquàtic i desfibrila-
dor automàtic. Els interessats es 
poden inscriure a l’oficina de Creu 
Roja, ubicada a l’avinguda de la 
Creu Roja, 25-29, de Cerdanyola, 
o bé a través del telèfon 936 916 
161 o de l’adreça electrònica infor-
macio.cerdanyola@creuroja.org. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El síndic dóna 
suport a un 
cas d’educació 
inclusiva

El síndic de greuges ha donat su-
port a la família de la nena Laura 
Ballesta Fernández, que va presen-
tar una denúncia perquè no havia 
rebut encara la resolució a la seva 
petició d’escolarització compartida 
de la seva filla entre l’escola CEE 
Fàsia-Sarrià –per a nens amb neces-
sitats educatives especials– i l’insti-
tut Montserrat Miró per al curs 
vinent. El defensor de les persones 
va traslladar tota la documentació 
a la Generalitat posant èmfasi en el 
dret de les persones discapacitades 
a disposar de les mateixes oportu-
nitats per formar part del sistema 
educatiu de la seva comunitat i 
amb el suport necessari. Així, en 
una reunió mantinguda el dia 7 
a l’institut, la família va rebre la 
confirmació de la continuïtat del  
projecte d’educació compartida de 
la Laura i de la concessió de l’ajut 
humà a l’aula. “Estem molt con-
tents perquè la nostra filla podrà 
seguir escolaritzada al seu poble, 
però lamentem que s’hagi de 
lluitar tant per aconseguir un 
dret de tots els infants”, remarca 
la mare de la Laura, Ana Ballesta.

Sílvia Alquézar | Redacció

taller sobre 
com presentar 
projectes per 
a subvencions

La Regidoria de Participació 
Ciutadana de l’Ajuntament or-
ganitzarà els pròxims dies 20, 25 
i 27 de setembre un curs sobre 
com presentar projectes per ob-
tenir subvencions adreçat a les 
entitats i associacions del muni-
cipi. Durant les tres sessions es 
donaran pautes  per elaborar un 
programa d’activitats i la seva 
justificació una vegada realitza-
da. 
El curs s’emmarca en el Pla de 
formació per a entitats, que no 
s’havia tornat a fer des del 2009. 
Les entitats interessades a assistir-
hi poden fer la inscripció trucant 
al telèfon 935 726 474 (extensió 
1410), a través del correu elec-
trònic del departament muncipal 
participaciociutadana@montcada.org 
o via fax enviant la reserva de la 
plaça al número 935 726 493.
Les classes es faran a l’Espai 
Kursaal de Can Sant Joan entre 
les 19 i les 21h. La inscripció ro-
mandrà oberta fins que hi hagi 
places lliures, segons han indicat 
fonts de la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana.

Sílvia Alquézar | Redacció



16 Setembre 2012Opinió

la bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Silvia Díaz, Laura Grau i Rafa Jiménez. Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül Rivas. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: DEBARRIS SCCL. Tel. 932 174 
410. Disseny: Martí Riba. Impressió: Indugraf Offset, SA. Distribució: KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: María Elena Pérez. Consell d’Administració: Elisa Riera, Antonio Pérez, Nuria Berbería, Antoni Orihuela i 
Flora Vázquez. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
diada nacional

El proper número, el 28 de setembre

el clic Fil directe amb l’ajuntament

L’esquerra i Catalunya
Molt sovint sentim que des de CiU, 
fins i tot més que des del PP, a la 
gent d’Iniciativa ens denominen 
despectivament “els comunistes”. 
Cal dir que no totes les persones que 
som d’ICV provenim del PSUC, però 
sí ens identifiquem amb la seva his-
tòria i trajectòria i, per a nosaltres, és 
un motiu d’orgull i d’identitat nacio-
nal, ja que sense el PSUC Catalunya 
no seria el que és. Quan tots aquests 
convergents i socioconvergents esta-
ven callats sota la tirania franquista 
les úniques veus que s’aixecaven 
eren la del PSUC i la de CCOO. No 
volem desmerèixer la valentia del 
president Pujol en els fets del Palau 
de la Música però, així com aquesta 
acció es reconeix i es recorda, mai 
es parla dels militants del PSUC 
que van morir per defensar els seu 
ideals i la seva catalanitat com ara 
Joaquim Puig i Pidemunt, director 
del diari Treball. La Pirenaica també 
va tenir emissions en català. 
Com veieu, cal recordar que “els 
comunistes” hem estat els primers 
sempre, a l’hora de defensar el fet 
nacional. Això li fa mal a la dreta del 
nostre país, ja que necessita de la ca-
talanitat per a emmascarar els seus 
objectius de negoci i la seva manca 
de polítiques socials. Prova d’això és 
la instrumentalització partidista de 
CiU del pacte fiscal i del dret a deci-
dir. I no diguem ja dels socialistes ca-
talans, incapaços d’admetre la iden-
titat catalana però pactant amb els 
nacionalistes a canvi de poltrones. 
El PSC de Montcada, abans amb 
César Arrizabalaga i ara amb Maria 
Elena Pérez, no pot dir-se d’esquer-
res en renovar el pacte amb Joan 
Maresma, el sempitern regidor de 
CiU, un partit que redueix, privatitza 
i mercantilitza la sanitat, l’educació 
i els serveis socials sota l’excusa de 

la mala gestió del tripartit. El verita-
ble catalanisme està en l’esquerra. 
Per tot això, “els comunistes” d’ICV 
seguirem treballant perquè la nostra 
Catalunya sigui la dels que hi vivim 
i treballem, i no només la dels mer-
cats i dels governs.

Mercedes Paredes Durán
Presidenta d’ICV de Montcada

Falta de pluralidad
Hay una parte de la sociedad cata-
lana que va refunfuñando contra los 
nacionalistas, hecho que refleja el 
pensamiento de una parte de la so-
ciedad catalana. Una parte que ma-
nifiesta su cabreo no por la agobiante 
presencia del quehacer cotidiano del 
mundo nacionalista, soberanistas, 
independentista de estos días si no 
porque los medios de comunicación 
no quieren reflejar la pluralidad de la 
sociedad catalana sobre este tema y 
sobre otros. Una rabia interior corre 
por una parte de la sociedad catalana 
a la que niegan su existencia unos 
medios de comunicacion que se di-
cen independientes. Una rabia que 
mal canalizada puede dar lugar a un 
apoyo a colectivos que rompan aún 
más la cohesión social. 
Es momento de reflexionar, porque se 
quiere transmitir esta vision de socie-
dad homogeneizada, sin discrepancia, 
sin opiniones contrapuestas. Es un gra-
ve error no dar voz y presencia a todos 
los sectores. El agravio y la marginacion 
interior son causa de conflicto social.

Juan García
Montcada

Agradecimiento
El 2 de agosto, estando yo sentado 
en los bancos junto a los contene-
dores en la plaza Lluís Companys se 
acercó una señora mayor y depositó 
en ellos las bolsas de basura que 
llevaba. Al momento, se puso muy 

nerviosa porque, junto con las bol-
sas, había tirado las llaves del piso 
de su hija. Me acerqué para ayudarla 
y justo en ese momento pasaron dos 
coches de la patrulla de la Policía 
Local a los que les pedí ayuda. 
Un policía del coche C1 se brindó a 
hacerlo, abrió el contenedor y bajó al 
interior para recuperar las llaves perdi-
das. Cuando las encontró se las entre-
gó a su dueña que agradeció mucho 
el gesto, especialmente al agente que 
se metió en el contenedor. Como ciu-
dadano, agradezco la voluntad y pro-
fesionalidad de la policía que en este 
caso ha ayudado y solucionado el pro-
blema que tenía esta señora.  

José Nadal
Montcada

Normativa sobre gossos
Soc propietària d’un gos que està cen-
sat, vacunat, esterilitzat, desparasitat i 
amb tots els papers en regla. Malgrat el 
seu perfecte estat de salut i el fet que el 
tinc ensinistrat amb el propòsit que no 
faci mal a ningú, existeix una normati-
va que em prohibeix portar-lo deslligat i 
puc ser sancionada amb una multa de 
200 euros en el cas que la incomplís.
Un divendres de juliol, com cada tarda, 
ens trobàvem al parc un grup d’amics 
amants dels gossos per poder-los pas-
sejar tranquil·lament i deixar que es 
relacionin entre ells, cosa que fa que 
siguin més sociables i carinyosos. De 
cop i volta, va aparèixer un gos abando-
nat i va començar a molestar-los amb 
atacs i amenaces. Aquest gos suposa-
va un perill per la canalla que jugava 
al parc ja que no tenia propietari que 
el vigilés ni tenia un aspecte gaire sa 
i per això vam trucar a la gossera però, 
com estava tancada, vam avisar la Po-
licia Local. La resposta que vam rebre 
va ser que, el fet que un gos anés sense 
amo no era el seu problema i que, si 
tant preocupats estàvem, el portéssim 

a l’Ajuntament, que allà el retindrien. 
En conclusió, que si el gos no mossega-
va, ells no tenien cap responsabilitat ni 
cap obligació de fer res.
Així, si jo porto el gos deslligat em po-
den multar amb 200 euros que he de 
pagar, però si un gos va pel carrer sense 
vacunar, sense documentar i, a sobre, 
sent un perill per als ciutadans, la Poli-
cia Local “no pot fer res”. Aleshores, si 
algun dia jo porto el gos deslligat, com 
està ensinistrat i no suposa cap perill, si 
em volen multar, al·legaré textualment 
“El gos no es meu”. Us convido a què 
tots units fem popular aquest crit per-
què la normativa s’actualitzi fent així 
que els propietaris de gossos que no 
són perillosos puguin estar deslligats en 
certs llocs on no comporten cap perill 
ni a ells ni a la gent del voltant. I també 
incloure que hi ha d’haver algun tipus 
de servei que cobreixi aquests inci-
dents, ja que si la gossera està tancada 
i no hi ha ningú que reculli els gossos 
abandonats, aquests poden suposar un 
perill per als ciutadans.

Margarita Roca
Montcada

Escola inclusiva
Encara que hem hagut que lluitar 
molt per aconseguir allò que, per 
llei, ens pertoca, finalment la nostra 
filla Laura podrà continuar aquest 
nou curs el seu projecte d’educa-
ció compartida a l’INS Montserrat 
Miró. Volem agrair molt sincerament 
aquest gir en la filosofia del depar-
tament d’Ensenyament apostant per 
la normalització dels nens amb ne-
cessitats especials i per una escola 
inclusiva, així com el suport rebut de 
l’alcaldessa, de tots els grups mu-
nicipals i de la ciutadania. Accions 
d’aquest tipus ens fan creure que 
una societat diversa és possible.

Ana Ballesta i Manuel Fernández
Pla d’en Coll

Des que va començar l’estiu, cada nit els veïns dels carrers propers al 
riu Besòs hem de suportar una intensa pudor provinent de la depurado-
ra d’aigües residuals del Besòs. Tinc entès que aquest tipus d’instal·-
lacions utilitzen desodorants. si durant el dia no fa pudor, què passa a 
la nit? És que no en posen per estalviar-se diners? d. p. Montcada

L’Ajuntament ja ha traslladat la seva queixa a l’Empresa Metropolita-
na de Sanejament de l’ÀMB, organisme que té les competències en 
matèria de sanejament de les aigües. Podria ser que, a causa de les 
altes temperatures que s’han produït al llarg de l’estiu, s’hagin agreujat 
els processos microbiològics i ambientals que causen aquestes males 
olors. D’altra banda, des de l’Ajuntament ja fa temps que treballem per 
minimitzar altres focus d’olors que durant l’estiu repunten, com ara els 
dels contenidors | Judith Mojeda (PsC), Regidora de Medi Ambient 

Enguany la celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya a 
Montcada i Reixac ha trencat 
amb la línia que s’havia mantin-
gut des del 2000 en què es va 
començar a fer l’acte institucio-
nal organitzat per l’Ajuntament 
a la plaça de l’Esglèsia amb par-
laments oficials i ofrena floral. 
Si bé la participació d’entitats 
i ciutadans no ha minvat, si ho 
ha fet la dels grups municipals. 
Enguany tres dels de l’oposició 
PPC, C’s i ERC no hi han assistit 
paradoxalment per  motius ben 
oposats. Els populars, que sem-
pre hi havien anat, opinen que 
amb el pas del temps tant els 
parlaments de l’alcaldessa com 
els dels representants de la so-
cietat civil han acabat tenint un 
caire excloent que no promouen 
la unió dels catalans. Ciutadans 
no ha participat a l’acte des que 
va entrar a l’Ajuntament argu-
mentant que la Diada està ‘se-
grestada’ per l’independentisme 
català  i, contràriament, Esquerra 
fa temps que va deixar d’anar-hi 
en considerar que l’acte és més 
folklòric que no pas reivindica-
tiu. Des d’aquest convenciment, 
juntament amb altres partits i 
entitats, ha decidit convocar un 
acte alternatiu reclamant sense 
embuts la independència de Ca-
talunya.
Està clar que la unitat amb què 
es va iniciar la celebració de la 
jornada a l’any 2000, amb la 
participació de tots els portaveus, 
s’ha anat esquerdant amb el pas 
del temps i que, davant de po-
sicionaments polítics completa-
ment oposats, és gairebé impos-
sible plantejar un acte on tothom 
s’hi senti còmode. Així que, men-
tre es faci des del respecte, que 
cadascú visqui la Diada d’acord 
amb les seves conviccions.

El ripoll, completament sec 

L’onada de calor d’aquest estiu ens ha deixat una 
estampa ben curiosa de la llera del Ripoll al seu 
pas per Montcada i Reixac. En aquesta imatge 
que ens ha facilitat Jaume Aregall, corresponent  
al passat 21 d’agost, s’aprecia com el cabal del 
riu al seu pas pel pont de La Salle i tot just abans 
d’arribar a la desembocadura amb el Besòs era 
gairebé inexistent. Aquest fet no s’havia vist en les 
tres últimes dècades. 
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. Carmen Porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

Carmen Romero, portaveu de C’s Marta Aguilar, portaveu d’ERC

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

La Diada Nacional de Catalunya ha de ser un moment de reivin-
dicació i posada en valor de les administracions locals, per a les 
quals reclamem també l’atenció de la més alta magistratura del 
país, especialment important i transcendent en aquests moments 
de crisi i incerteses. Durant els més de trenta anys de democràcia 
local, els ajuntaments –sovint amb més enginy que finançament– 
hem creat una extensa xarxa de serveis de proximitat, base sobre 
la que se sustenta el model de cohesió social i convivència del 
nostre país. Catalunya no seria el que és avui sense la feina ingent 
que s’ha dut a terme des de les corporacions locals. I el que és 
encara més important, el seu futur com a nació no reeixirà sense 
uns ajuntaments democràticament i econòmicament forts.
Volem i necessitem una Generalitat que cregui en els ajunta-
ments i que ens tracti com un element vertebrador del país. Els 
ajuntaments també som Generalitat i Catalunya es construeix des 
dels municipis. Que confiï en la capacitat i provada experiència 
de les corporacions locals per prestar serveis de proximitat que, 
garantint l’equitat, generin alhora igualtat d’oportunitats i noves 
fonts de riquesa. Que es comprometi a dotar les administracions 
locals d’un sistema de finançament just i equitatiu amb el que 
es puguin garantir els serveis essencials que eviten l’exclusió i 
l’esclat social en una època de severa crisi econòmica. Que es 
comprometi de manera inequívoca amb la democràcia local i que 
lluiti colze a colze amb els alcaldes i les entitats municipalistes 
contra la proposta de reduir les competències municipals. Lleial 
amb els ajuntaments complint amb les obligacions adquirides i 
solidària amb els seus problemes, que són els reals del país. Dei-
xar-los sense solució contribueix a generar major desafecció dels 
ciutadans en els seves institucions i desesperança en el futur.

Volem una Diada on ningú se senti exclòs

Jo també hi era! Aquesta és potser la frase que molts montca-
dencs recordaran en molt de temps. Perquè molts ciutadans i 
ciutadanes de la nostra ciutat també hi va ser i van participar 
activament en la gran manifestació de la Diada Nacional de Ca-
talunya. Un milió i mig de persones en la concentració més gran 
de la història del nostre país. Sens dubte, aquesta marxa massiva 
i cívica marcarà el futur de la relació entre Catalunya i Espanya. 
Tot i que l’entitat convocant de la manifestació, l’ANC, ha ressaltat 
que els assistents han de sumar-se com independentistes no és 
menys cert que molts ciutadans i ciutadanes van sortir al carrer 
per expresar la voluntat (i necessitat) d’un nou marc fiscal i d’una 
soberania més àmplia. Aquests dies alguns estan intentant casti-
gar al Govern de la Generalitat amb grans discursos polítics i amb 
manifestacions en contra de les retallades; però molta gent sap 
que és el govern de l’Estat el que està ofegant Catalunya i al Go-
vern de la Generalitat. Se’ns exigeix massa als montcadencs i als 
catalans. No hi ha límit per a la solidaritat econòmica com tenen 
per exemple a Alemanya, on està previst constitucionalment que 
un land no pugui empobrir-se en benefici de la fraternitat naci-
onal. Ofegada Catalunya pel govern de l’Estat de torn, la quota 
de solidaritat que se li exigeix a Catalunya envers Espanya l’està 
empobrint fins al punt que no li queda cap altre remei que plan-
tar-se. La Diada viscuda no és una anècdota mès, que ningú no 
s’enganyi. El missatge del carrer no ofereix cap mena de dubte. 
El sentit de la responsabilitat obliga a moure’s. És l’hora de la po-
lítica en majúscules, perquè la societat s’ha expressat clarament 
i vol respostes, no copets a l’esquena. Res no serà fàcil, però 
estic convençut que el Govern de la Generalitat estarà a l‘alçada 
política del moment històric que ens pertoca viure.

Montcada i la Diada Nacional

Els nens i les nenes tornen a unes escoles més plenes i amb 
menys professors, i els adults, a unes empreses ofegades per la 
recessió econòmica i amb menys garanties laborals. Sí l’estiu va 
començar amb la pujada dels medicaments, l’euro per recepta 
i el copagament, la tardor la comencem amb més aturats i amb 
un important increment de preus, per la pujada de l’IVA, sobre-
tot en material escolar, la cultura i fins i tot morir-se serà molt 
més car. Hem passat l’estiu escoltant parlar de la Prima de Risc 
i de Rescats, sempre amb un enfoc econòmic: “Puja la prima 
de risc”, “Cal rescatar els bancs”, “L’Estat necessita un rescat”, 
“La Generalitat ha demanat un rescat”, i quan s’ha sentit parlar 
de persones és per dir-nos que els bancs no poden retornar els 
diners de les Participacions Preferents a aquells que han estat 
enganyats. El que cal rescatar són les persones i els serveis que 
se li han de prestar des de l’administració: Sanitat (urgències 24 
h, eliminar llistes d’espera, medicaments), Educació (6a hora, 
ràtio alumnes/professors, equipaments), Treball (polítiques d’ocu-
pació, prestacions d’aturats, incorporació juvenil), Serveis Socials 
(gent gran, inclusió social, desnonats), etc. Ara, més que mai, no 
podem quedar-nos de braços plegats veient com l’administració 
Estatal (PP) i de la Generalitat (CiU) continuen retallant drets i ser-
veis als montcadencs, sense que l’Ajuntament governat pel PSC-
CIU defensi els interessos de la ciutadania. Tenim els governs que 
hem votat, però no les polítiques que ells van prometre i nosaltres 
continuem amb els problemes, com a persones i com a poble, sen-
se resoldre: Servei d’urgències 24 h, INS Montserrat Miró, crema 
de residus a Lafarge, soterrament de la línia de Portbou, etc. Ens cal 
defensar-nos d’aquestes injustícies i tornar a estudiar la lluita obrera 
i democràtica dels anys 60 i 70. Hem de dir: Ja n’hi ha prou!

Tornem al ‘cole’

La fiesta de Catalunya ha sido este año más sectaria y excluyente 
también en Montcada. Unos cuantos políticos hacen de nuestra 
fiesta un día que excluye a todo aquel catalán que no es inde-
pendentista o nacionalista, nos excluyen de la calle y no permi-
ten que podamos disfrutar de este día con libertad. Este año los 
independentistas reunieron algo más de un millón de personas 
en su manifestación. Fueron los mismos que otros años en toda 
Catalunya, sólo que esta vez se concentraron todos en Barcelona. 
Teniendo en cuenta la campaña de apoyo mediático, autobuses y 
trenes gratuitos, no han sido capaces de movilizar más que otros 
años. Y el resultado real es que más de 6 millones de catalanes, 
la gran mayoría, nos quedamos en casa porque no comparti-
mos esas posturas radicales, provincianas y retrógradas. Cuatro 
de cada cinco catalanes no participamos porque nos sentimos 
profundamente españoles y catalanes. Pero lo más triste es que 
algunos políticos irresponsables han conseguido que la bandera 
más visible no fuese la que nos une a todos, la senyera, sino la 
bandera estelada azul, fascista en su origen y en su uso, una ban-
dera que margina. Lo que deberían hacer es repasar la historia 
para saber qué celebran el 11 de septiembre ya que la ignorancia 
es atrevida y a veces peligrosa. Ya está bien de engañar a la gente, 
ya está bien de despistarnos para ocultar la nefasta gestión del go-
bierno catalán gastando millones de euros en potenciar la imagen 
soberanista de Catalunya mientras tenemos quirófanos cerrados, 
niños que estudian en barracones y más de 700.000 parados. El 
verdadero sentido de la responsabilidad se debe demostrar tra-
bajando para que este país, España, y esta gran tierra, Catalunya, 
tire hacia adelante y salgamos antes de la crisis. Menos cortinas 
de humo, menos delirios y más responsabilidad.

¡Por una Diada de todos!
Dejamos atrás el verano y volvemos con las pilas cargadas para 
afrontar un nuevo curso político que se presenta pleno de retos. 
Atrás también dejamos la Diada en la que, como ya anunciamos y 
venimos haciendo desde el nacimiento de nuestro partido, no he-
mos participado en ningún acto oficial, ni en Montcada i Reixac ni 
en los organizados por la Generalitat. Y no participamos porque 
esta Diada no es de todos los catalanes, desde hace mucho tiem-
po tristemente este día que debería ser festivo está secuestrado 
por el independentismo catalán y ahí no nos van a encontrar. Ciu-
tadans (C’s) no está por la confrontación ni por alimentar ningún 
odio hacía el resto de España, estamos por la convivencia, no por 
la independencia. Tenemos claro que de esta galopante crisis 
económica saldremos todos juntos y no levantando fronteras en 
pleno siglo XXI. Aprovechando esta coyuntura nos ha “sorpren-
dido” que nuestra alcaldesa firmará el otro día un documento 
exigiendo al presidente Mas más compromiso con los ayunta-
mientos y más financiación para los mismos. Esto vuelve a dejar 
bien a las claras que el bipartito PSC-CiU no funciona, porque 
bien estaría que Sra. Pérez exigiera explicaciones al Sr. Joan Ma-
resma como miembro de CiU. Pero es evidente que el “sarao” en 
el que se ha convertido el PSC es mayúsculo, sólo hay que ver el 
“show” que han formado con la manifestación independentista 
en Barcelona. El PSC va nítidamente a la deriva y especialmente 
lo vemos y lo padecemos en Montcada i Reixac, donde gobierna 
en coalición con CiU y a su vez nuestra alcaldesa dirige una carta 
a Artur Mas para pedir mayor implicación con nuestro Ayuntami-
ento. Como pueden comprobar, todo muy “coherente”. Desde 
C’s nos comprometemos a seguir tratando de dar voz y solucio-
nes a los ciudadanos, para eso ellos pagan mi sueldo.

El desgobierno continua

No puc amagar la meva emoció davant l’èxit de la manifestació 
de la Diada. Posava la pell de gallina sentir milers de veus al-
hora clamant independència. I se’m tornava a posar la pell de 
gallina quan enmig del bullici anònim descobria a montcadencs 
i montcadenques que mai hagués imaginat enmig d’aquell 
escenari. I a la nit, gaudint amb les notícies de les xifres, del 
caràcter cívic de la manifestació, vaig veure clar que ja no hi 
havia marxa enrere i que la utopia començava a fer-se realitat. 
Una realitat, si voleu, esdevinguda de la necessitat. Avui,molts 
veiem  la independència com la millor recepta per a solucionar 
els problemes econòmics i socials que viu el nostre país. Amb  
800.000 aturats, 300.000 persones sense ingressos, més d’un 
51% d’atur juvenil, una elevada destrucció del nostre teixit em-
presarial i unes taxes de pobresa impròpies d’un país com el 
nostre, no hi ha temps a perdre. 
Continuar dins l’estat espanyol equival a condemnar a les ge-
neracions més joves a un futur sense opcions i un país que es 
resigna a això és, senzillament, un país que no val la pena. I no 
és el nostre cas. Tenir un estat propi ens permetrà decidir el 
nostre model productiu, distribuir els nostres recursos en funció 
de les necessitats reals de la nostra gent i de la nostra econo-
mia.... I això beneficiarà a tothom, es digui com es digui, parli 
la llengua que parli i tingui parents on els tingui. Catalunya és 
un projecte de tots i per a tots, ningú s’hi ha de sentir exclòs. 
L’anhel del poble català va quedar clar, ara la pilota està a la 
teulada de qui el governa.

Incommensurable
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Taller d’anellament
científic d’ocells
Organitza: Regidoria de Medi Ambient

15 dE sEtEMbRE, 9.30h
LLERA dEL bEsòs

19 dE sEtEMbRE, dE 16h A 20.30h
CAsA dE LA viLA

14 l divendres
Inauguració. De la festa major de Can 
Cuiàs amb cercavila, animació infantil i 
correfoc. Hora: 18h. Organitza: Comis-
sió de Festes de Can Cuiàs (veure la 
resta d’actes a la pàgina 22).

Hora del conte. ‘Granotes, gripaus i al-
tres trifulgues’, a càrrec de Cesc Serrat. 
Hora: 18h. Lloc: Sala institucional de la 
Biblioteca Elisenda de Montcada. 

Concert. A càrrec dels professors de 
l’àrea de música de la Regidoria de 
Cultura. Hora: 19h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

Teatre. ‘Políticament incorrecte’, de 
Tea345. Hora: 22h. Lloc: Gran Casino 
de Terra Nostra.

15 l dissabte
Taller. D’anellament científic d’ocells, 
a càrrec d’ornitòlegs professionals. 
Hora: 9.30h. Lloc: Riu Besòs (entre la 
passarel·la de vianants i la depuradora). 
Organitza: Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament.

Trobada. 5è Mercat d’Intercanvi. Hora: 
12h. Lloc: Davant del Centre Cívic de 
Can Cuiàs.

18 l dimarts
Taller. D’arqueologia. Hora: 17h. Lloc: Da-

vant del Centre Cívic de la Ribera. Orga-

nitza: Xarxa d’Equipaments i Participació 

Ciutadana.

Inauguració. De l’exposició de pintura 

d’Ángel García. Hora: 19.30h. Lloc: Sala 

Sebastià Heredia del Kursaal.

19 l dimecres
Jornada. De donacions de sang. Horari: 

De 16h a 20.30h. Lloc: Casa de la Vila.

20 l dijous
Jornades. Taula rodona sobre experièn-

cies d’emprenedoria a càrrec de tres do-

nes. Hora: 15.45h. Lloc: Sala Institucio-

nal de la Casa de la Vila. Preu: 5 euros. 

Organitza: Asdem.

21 l divendres
Teatre. ‘Políticament incorrecte’, del 

grup Tea345. Hora: 22h. Lloc: Gran Ca-

sino de Terra Nostra: Organitza: AV de 

Terra Nostra.

22 l dissabte
Visita. Les clavegueres de Barcelona. 
Hora: 11.15h. Lloc: Passeig de Sant 
Joan/Diagonal. Places limitades. Telèfon 
d’inscripció: 932 743 476. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada

25 l dimarts
Inauguració. De l’exposició del 50è 
aniversari de la riuada. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal (veure la resta 
d’actes a la pàgina 12).

27 l dijous
Xerrada. De Ramon Pardina sobre el 
conte i presentació del seu llibre ‘L’home 
més feliç del món’. Hora: 19h. Lloc: Sala 
institucional de la Biblioteca Elisenda.

Visita. Les Fonts de Montjuïc. Hora: 
19.30h. Lloc: Plaça Espanya (Torres Ve-
necianes). Organitza: Fundació Cultural 
Montcada.

28 l divendres
Inici. Del cicle Poeticae amb la cercavila 
poètica i recitat ‘A cau d’orella’. Hora: 
20h. Punt de sortida: c. Àngel Guimerà.

donacions de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.

EXPOSICIó
50è aniversari 
de la riuada  

25 de setembre, 19.30h

sala 
principal

ExpOsiciÓ 
piNtuRES D’ÁNGEl GaRcÍa
18 de setembre, 19.30h
Sala Sebastià Heredia

DANSA FAMILIAR
EMbROSSa’t, d’addaura Dansa
30 de setembre, 12h
Sala Joan Dalmau

‘Una mirada 
del sàhara’, 
de Mayte 
torres
fins al 6 d’octubre

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

14 15 16

21 22 2318 19 2017

24

Duran J.Vila J.Vila

Rivas Duran DuranRecasens V.Nieto J.RelatGuix

J.RelatGuix Recasens V.Nietopardo

26 2827
Rivas Rivas

29 30

setembre
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ÁngEL gArcíA, AL KUrsAAL
Per al pintor, veí de Can Sant Joan, 
és la seva primera exposició

NOvA TEMPORADA

pàg. 21

nOvA EdiciÓ dEL pOEticAE
Una cercavila poètica i un espectacle 
sobre Brossa obren el programa
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Els professors de guitarra elèctrica i altres instruments protagonitzaran el concert de presentació de la programació de la nova temporada

La presentació oficial serà el 14 de setembre amb un concert a la plaça de l’Església a càrrec dels professors de l’àrea musical

La xarxa d’Equipaments socioculturals 
obre les inscripcions als cursos i tallers

El 17 de setembre s’obre el ter-
mini d’inscripció a la nova ofer-
ta de cursos i tallers de la Xarxa 
d’Equipaments Socioculturals 
que es desenvolupen a la Casa 
de la Vila i a l’Espai Cultural 
Kursaal. Segons la coordina-
dora dels cursos, Teresa Silva, 
“s’ha fet un esforç per man-
tenir la mateixa programa-
ció de l’any passat”. Una de 
les novetats és que els alumnes 
que estiguin apuntats a qualse-
vol instrument musical i hagin 
fet com a mínim un curs d’ini-
ciació, tindran dret –pel mateix 
preu– a participar al taller de 
rock que dirigeix el professor 
Luis García al Kursaal. 

Actuació de luxe. L’altra novetat 
és que enguany s’ha progra-
mat un acte de presentació de 
la nova programació de cursos 
que consistirà en un concert 
a càrrec de cinc professors de 
l’àrea d’expressió musical. 
L’actuació tindrà lloc el 14 de 
setembre a la plaça de l’Esglé-
sia (19h) i comptarà amb Luis 
García i Albert Faz a la guitarra 

elèctrica, Eduardo Palomares 
al baix, Tomàs Izquierdo a la 
bateria i Abel Lombraña a la 
veu i els teclats. “L’objectiu és 
divulgar els cursos de música 
que ofertem i alhora mostrar 
al públic la professionalitat 
dels nostres docents”, ha ex-
plicat Silva. A més dels cursos 
de música –que inclouen clas-
ses d’iniciació per nens a partir 
de 6 anys i per a joves i adults 
a partir de 12–, l’oferta abasta 
les arts plàstiques i visuals, amb 
pintura per a nens i adults; fo-
tografia, a càrrec de l’Afotmir 
a les antigues escoles de Mas 
Rampinyo; retoc digital i edició 
de vídeo i escultura –a l’Escola 
Municipal de Talla i Escultura 
que Luis Barbosa dirigeix a 
Can Sant Joan. En l’àmbit de la 
salut i el creixement personal, 
s’ofereix ioga, tai-txí i pilates 
–novetat que s’ha programat al 
Kursaal– i en l’àmbit de la crea-
ció teatral, cursos per a neòfits 
i iniciats. 
Els preus oscil·len entre els 67 
i els 95 euros trimestrals. Es 
mantenen els preus de l’any 
passat i s’apliquen els matei-
xos descomptes, un 20%  per 
als pensionistes, els jubilats i 
les persones en atur. També 
s’ofereixen quotes mixtes –de 
dos o més cursos en l’àrea mu-
sical– per tal d’abaratir el rebut 
trimestral.  

Laura Grau | Redacció

Els centres cívics de Can Cuiàs,  
Terra Nostra i la Ribera, inclo-
sos en la Xarxa d’Equipaments 
Socioculturals, també han pro-
gramat cursos i tallers per a la 
nova temporada. L’oferta es 
ca  racteritza per la diversitat de 
propostes i la implicació de di-
verses entitats de cada barri. 
L’equipament amb més varietat 
és el de Can Cuiàs (Geranis, 
s/n), amb tallers de Bollywood, 
salsa llatina, batuka, sevillanes, 
ball modern, guitarra espanyo-
la, pintura, manualitats i tres 
novetats: Photoshop, edició de 

vídeo i càmera reflex inicial. 
També hi ha teatre infantil, pi-
lates, ioga kundalini, gimnàstica 
de manteniment, patinatge en 
línia, tennis taula i monogrà-
fics de cuina. A Terra Nostra el 
Gran Casino acollirà cursos de 
sevillanes, dansa orien tal, balls 
deBollywood, de festa major i 
moderns, sardanes i zumba. 
El centre cívic L’Alzina (Núria, 
73), proposa monogràfics de 
manualitats i pintura, un taller 
de puntes de coixí, un curs de 
patchwork,  pilates, ginmnàs-
tica de manteniment, anglès i 

repàs escolar, entre d’altres. Al 
centre cívic la Ribera (Llevant, 
10) l’oferta inclou guitarra per 
a a dults, sessions de batuka-
da, manualitats infantils, nivell 
bàsic d’informàtica i monogrà-
fics de cuina, a més d’un espai 
d’estudi on els infants podran 
fer els deures amb el suport 
d’una persona adulta. Els preus 
i l’oferta completa de cursos 
i tallers es poden consultar al 
web equipamentsmir.cat, on 
també  s’inclouen  les activitats 
que programa el Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina | LG

> Els centres cívics de la xarxa completen el programa    Es mantenen els 
mateixos preus i 
descomptes de la 
temporada anterior 
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L’ajuntament ha decidit no repercutir en el preu de les entrades l’augment de l’iVa

La 3a edició del cicle poeticae obre 
el programa de la nova temporada 

ESPECTACLES

La programació d’espectacles 
de la nova temporada arrencarà 
el 28 de setembre amb una cer-
cavila poètica i el recital ‘A cau 
d’orella’, primera proposta del 
cicle Poeticae que organitza per 
tercer any consecutiu la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni. El 
programa, que s’allargarà fins 
al desembre, inclou com a plats 
forts dos espectacles de teatre 
poè tic, el de Rosa i Queco Novell 
(el 5 d’octubre, al Kursaal), i el de 
Lluís Soler, que porta a l’escenari 
el poema ‘Canigó’, de Jacint Ver-
daguer (21 de desembre, al Kur-
saal). També destaca l’espectacle 
familiar ‘Embrossa’t’, inspirat en 

la poesia visual de Joan Brossa 
(30 de setembre, a les 12h). La 
principal novetat és una sessió 
de cinema, amb la projecció del 
curtmetratge ‘La soleà’ –inspirat 
en un poema de García Lorca–, 
dirigit per la directora montca-
denca Miriam Cañamares (21 
d’octubre, a l’Auditori). 
 
Preus. L’inici de la temporada co-
incideix amb l’augment de l’IVA 
als productes culturals. L’Ajunta-
ment ha decidit no repercutir en 
el preu de les entrades aquest 
increment i assumir-ne el cost 
per altres vies que s’estan estudi-
ant. El regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly (CiU), ha 

criticat la mesura “perquè posa 
en perill el món de la cultura, 
entesa com la gran riquesa 
que pot tenir un país”. L’únic 
canvi respecte la temporada 
anterior és que les entrades per 
als espectacles d’adults costaran 
només 8 euros si es compren de 
manera anticipada –l’Auditori 
serà el punt de venda i, mentre 
no s’obre, la Casa de la Vila. A 
taquilla el preu serà de 10 euros. 
“És una forma d’acostumar 
la gent a reservar i preveure 
quin aforament tindrem”, ha 
afegit Moly, qui ha anunciat la 
posada en marxa d’una pàgina 
web on en un futur es podran 
adquirir les entrades. 

Laura Grau | Redacció

Rosa i Queco Novell, en una imatge de promoció de l’obra que protagonitzaran dins del Poeticae

Un dels antics professors del Servei Local de Català, Josep Dorca, fent classe l’any 1995
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El Servei Local de Català 
(SLC) està preparant la cele-
bració del seu 25è aniversari, 
que oficialment va ser el passat 
mes de juliol. L’acte central de 
l’efemèride tindrà lloc el el 9 
de novembre a l’Auditori (19h). 
L’organisme fa una crida entre 
alumnes, exalumnes i volunta-
ris per la llengua perquè partici-

pin a la trobada. L’SLC també 
organitzarà un concurs en col-
laboració amb la Regidoria de 
Comerç i el Museu Municipal i 
en que participen els comerços 
adherits al programa Voluntaris 
per la llengua, els quals reparti-
ran butlletes amb preguntes so-
bre Montcada. La responsable 
del SLC, Marta Lluís, ha des-
tacat que l’acte “no només ser-

virà per celebrar l’aniversari 
sinó també per divulgar el 
servei”. D’altra banda, del 17 
al 20 de setembre s’hauran de 
formalitzar les inscripcions per 
als diferents cursos que ofereix 
l’SLC. Un dels cursos de nivell 
bàsic s’organitza conjuntament 
amb el departament d’Integra-
ció de la Regidoria de Serveis 
Socials.

EFEMèRIDE

Laura Grau | Redacció

El sLc prepara el seu 25è aniversari
L’organisme fa una crida entre els exalumnes perquè participin en l’acte commemoratiu
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Malgrat la reducció de la sub-
venció municipal, la Comissió 
de festes de Can Cuiàs, amb 
l’AV al capdavant, ha bastit un 
programa de festes similar al 
d’anys anteriors i que tindrà lloc 
els dies 14, 15 i 16 de setembre. 
“El que hem fet –explica José 
Antonio Aguayo, de l’AV– és 
implicar al màxim les entitats 
del barri i fer menys contrac-

tacions”. Aguayo també reco-
neix que ha estat vital poder 
diposar d’un remanent de l’any 
passat. El programa arrencarà el 
14 amb una cercavila, una sessió 
d’animació infantil, un correfoc i 
una discoteca mòbil. El dia 15 la 
Xarxa d’Intercanvi de Coneixe-
ments (Xic) organitza el cinquè 
Mercat d’Intercanvi davant del 
centre cívic (de 12h a 14h). Al 
migdia hi haurà paella popular i 

a la tarda la festa de playbacks. 
A partir de les 23 h la pista del 
Turó Blau acollirà el ball de nit 
amb una orquestra en directe. 
L’últim dia, el 16, s’iniciarà amb 
una xocolatada popular, jocs in-
flables i un dinar de germanor. 
A la tarda els diferents cursos de 
ball del Grup de Dones de Can 
Cuiàs faran una exhibició. La 
festa clourà amb un espectacle 
de varietats i un correfoc.

FESTA MAJOR DE CAN CUIàS

Laura Grau | Montcada

L’Av aposta per entitats del barri
El programa es desenvoluparà els dies 14, 15 i 16 i inclou activitats per a tots els públics

L’elecció de ca n’Oller 
com a escenari central 
genera debat al veïnat
L’aV considera que l’espai és més adequat que la plaça del poble

FESTA MAJOR DE TERRA NOSTRA

Les festes de Terra Nostra clou-
ran el 14 de setembre amb l’obra 
‘Políticament incorrecte’, que 
el grup Tea345 representarà al 
Gran Casino. El gruix de les acti-
vitats del programa es va concen-
trar entre els dies 7 i 11 de setem-
bre. El president de l’AV, Miguel 
Blandino, creu que ha anat prou 
bé, tot i ser conscient que alguns 
els canvis introduïts en el progra-
ma no han agradat tothom. 

Altres. El tema que ha creat més 
divisió d’opinions és l’elecció del 
Parc de Ca N’Oller com a centre 
neuràlgic dels actes, en lloc de la 
plaça del Poble. “Creiem que és 
un espai idoni perquè és més 
gran, té  zona  d’aparcament i 
també és més pràctic el mun-
tatge d’infrastructures”, ha ex-
plicat Blandino, que ha destacat 
el nombrós públic que ha passat 
per activitats com la Nit Boja, la 

cinquena edició de la Baixada de 
carretons i el II Festival d’Skate 
i Esports d’inèrcia. “Cada any 
augmenta la gent del barri 
que s’engresca amb aquestes 
propostes, especialment públic 
jove”, ha remarcat. També ha 
rebut crítiques el fet que algunes 
activitats com la paella, la sar-
dinada i el sopar de germanor 
s’eliminessin del programa. “Ja 
sabem que no costa tant or-
ganitzar aquest tipus d’actes, 
però som pocs i no arribem 
a tot”, ha dit Blandino, qui ha 
destacat la iniciativa d’uns veïns  
que van muntar el sopar de ger-
manor pel seu compte a la pla-
ça del poble. El líder veïnal ha 
animat la gent a participar en la 
pròxima assemblea i incorpo-
rar-se a la junta per mantenir i 
ampliar les activitats que es fan 
al llarg de l’any. “Necessitem 
gent nova amb noves idees”, 
ha conclós.

Laura Grau | Redacció

Un grup de nens esperen amb fanalets i xiulets l’arribada del tren a l’estació de Terra Nostra per saludar els passatgers com és tradició

Un dels números musicals de la 29a edició de la Nit Boja La baixada de carretons al parc de Ca N’Oller té cada anys més participants 
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> carretera vella viu una festa ‘reduïda’
“Amb els recursos que tenim i la gent que som, hem fet el que hem 
pogut”. Així ha valorat la festa de Carretera Vella, feta el 8 de setembre, 
el president de l’AV, Adolfo de Dios. Escuma (a la foto), inflables, hava-
neres i orquestra van ser els actes del programa, reduït a un sol dia | LR
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Ángel garcía exposa per primera 
vegada a l’Espai cultural Kursaal

Ángel García (Granada, 1959) 
va mostrar facilitat pel dibuix i la 
pintura des de ben petit. A l’esco-
la guanyava tots els concursos i 
als 14 anys va superar les proves 
d’accés a l’Escola Massana de 
Barcelona. Va preferir seguir tre-
ballant en el ram del metall, però 
no va abandonar la seva afició, 
que compagina amb la feina de 
taxista des de fa 18 anys. És un 
admirador dels grans mestres 
de la pintura, però no suporta 
visitar sales d’art, “perquè em 
sento desbordat per l’emoció 
i la tècnica creativa que des-
cobreixo en les obres que con-
templo”, explica. Prefereix les 
reproduccions  i els llibres d’art 
per apropar-se a l’art.

simbolisme. La mostra que inau-
gura al Kursaal el 12 de setembre 
és només una selecció de les mol-
tes obres que ha pintat al llarg de 
la seva vida. “Totes són figura-

tives, però estan carregades de 
simbolisme i d’històries que 

em volten pel cap”, explica el 
pintor, veí de Can Sant Joan.

Angel García dóna els últims retocs a una de les seves obres ‘El paraíso de Adán y Eva’
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De formació autodidacta i taxista de professió, dibuixa i pinta des de la infantesa

La Casa de la Vila acollirà 
fins al 6 d’octubre l’exposició 
de fotografies ‘Una mirada 
del Sàhara’ de Mayte Torres, 
artista d’origen eivissenc, que 
combina la seva activitat com 
a fotoperiodista amb la tasca 
de professora dels cursos de 
retoc digital de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni de l’Ajunta-
ment. L’exposició –inau gurada 
en el moment de tancar aques-
ta edició– està formada per una 
vintena d’imatges en color que 
va fer al 2011 al campament 
de refugiats sahrauís d’Smara, 
prop de Tinduf, com alumna 
becada de l’organització Repor-
ter Academy. “A la mostra in-
tento reflectir com és la vida 
quotidiana en un lloc no gaire 
llunyà de nosaltres, el desert 

d’Algèria, però tan diferent al 
que estem acostumats”, expli-
ca l’autora. Torres, de 30 anys 
d’edat, va estudiar periodisme 
a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i fotografia a la Tha-
mes Valley University de Lon-
dres, ciutat on va fer les seves 
primeres exposicions. La de 
Montcada és la primera que fa 
a Catalunya. 

Evolució. Ha treballat com a free-
lance per a diverses publicacions,  
però el que més l’interessa és el 
fotoperiodisme.  Reconeix que 
el viatge al Sàhara i l’anterior, 
als Balcans –on va poder cop-
sar les ferides del conflicte bèl-
lic dels noranta–, “han exercit 
una gran influència sobre el 
meu estil i la meva forma de 
veure el món”.

FOTOGRAFIA

Laura Grau | Redacció

Laura Grau | Redacció

Mayte torres ofereix 
una mirada personal 
sobre el poble sahrauí
L’exposició romandrà a la casa de la Vila fins al 6 d’octubre

Torres amb un alumne de l’escola d’Smara, el campament que va visitar durant 10 dies
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‘India, un camí només d’anada’ 
és el títol de l’exposició que obre 
la nova temporada d’activitats 
de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 
La mostra, que es pot veure al 
Centre Cívic Antigues Esco-
les de Mas Rampinyo, és obra 
de l’antropòloga i fotògrafa 
Ruth Estellers, cofundadora de 
l’agència Artisal, especialitzada 
en viatges fotogràfics. L’Afotmir 
està preparant una exposició 
sobre els rius de Montcada 50 
anys després de la riuada | LG

Mostra de ruth 
Estellers a la 
seu de l’Afotmir
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El músic montcadenc col·labora amb pep Sala i forma part de les bandes Òxid i Martina

rubén Alcázar: ‘Les discogràfiques 
ja no aposten per ningú avui dia’

MúSICA

Des de fa gairebé tres anys el 
jove montcadenc Rubén Alcázar 
acompanya el músic Pep Sala en 
els seus concerts elèctrics amb 
banda. També forma part de dos 
projectes independents: Òxid, 
una banda de rock-grunge que 
va ser seleccionada per participar 
al Sona9 d’aquest any; i Martina, 
un grup fundat pel músic Xavi 
Reija. És un currículum força 
vistós tenint en compte que va 
començar a estudiar música als 
22 anys. “Potser és massa tard 
per algú que s’hi vol dedicar 
professionalment, però crec 
que els anys com autodidacta i 
tocant amb amics em van ser-

vir molt per treballar la intuï-
ció, l’oïda i el so” –explica Alcá-
zar. Fa quatre anys es va graduar 
a l’Aula de Música Moderna del 
Liceu i actualment, amb 30 anys, 
està estudiant el Grau Superior 
al Taller de Músics amb Miquel 
Àngel Cordero. 

Inicis. Va estudiar primària a 
l’escola Mitja Costa de Terra 
Nostra, barri on ha viscut la 
major part de la seva vida, i va 
fer secundària a l’institut de la 
Ferre ria. Va començar a tocar 
amb grups de Montcada com 
El niño salvaje (cantautor-rock) 
i Reward (country-rock). “El 
country no m’agradava gaire 

però em resultava divertit de 
tocar i vaig aprendre molt so-
bre el treball en equip”, recor-
da. Un dels primers concerts que 
va fer va ser al festival de Les 
8 hores de Rock de Montcada. 
És conscient que en el context 
actual hi ha poques oportunitats 
per als grups emergents: “Les 
discogràfiques ja no aposten 
per ningú i prou tenen per 
ser solvents amb artistes que, 
en teoria, són un bon produc-
te”. Per això, Alcázar creu que 
els músics “no només hem de 
créixer artísticament, sinó 
adaptar-nos a la nova realitat 
i conèixer a fons el negoci de 
la música”.

Laura Grau | Redacció

Rubén Alcázar, de 30 anys, actuarà amb el grup Martina el 17 d’octubre al City Hall de Barcelona
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La cantaora Anna Casado acompanyada de Bea Martín a la guitarra, en un moment del concert
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Anna casado o la passió pel ‘cante’
Filla de Montcada, viu a Granada on ha fundat el seu propi grup amb el nom Synkaí

CONCERT

Synkaí vol dir ‘esperit vital’ en 
caló i és el nom que ha escollit 
la cantaora montcadenca Anna 
Casado per batejar el seu grup, 
una banda fundada fa dos anys 
a Granada que beu de la músi-
ca i el ball flamenc, però també 
d’altres cultures lligades a aquest 
art, amb l’ús de les taules índies 
i la percusió àrab. Formada per 
tres dones –Casado, a la veu, 

Bea Martín, a la guitarra, i Ce-
lia Gónzález, a la percusió– i un 
home –el bailaor  Iván Hervás ‘El 
Chiveria’–, el conjunt és bastant 
insòlit. “No és habitual que la 
part musical recaigui en dones 
i el ballarí sigui un home”, ha 
indicat la jove, de 27 anys d’edat. 
Casado va viure a Can Sant Joan 
fins al 2007, any en què va mar-
xar a Granada per estudiar cant 
flamenc i on va conèixer la resta 

d’integrants del grup, provinents 
d’altres punts de l’estat espanyol. 
La formació ha fet concerts per 
diferents ciutats de la geografia 
espanyola i catalana i també a 
l’estranger, amb una exitosa gira 
per Grècia l’any passat. El 8 de 
setembre la cantaora va actuar 
al celler Montcata Vins davant 
de familiars, amics i gent de Can 
Sant Joan, on ha viscut la major 
part de la seva vida.

Laura Grau | Can Sant Joan
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Ocasió. Es lloga plaça d’aparcament àmplia 
al carrer Balmes, amb porta automàtica. 70 
euros al mes. Tel. 630 605 022.
se alquila. Nave industrial en Lliçà de Vall, 
polígono industrial Els Xops.Con superficie 
en planta de 441 m2 y dotada de dos puen-
tes grua.Tel. 935 643 116. Preguntar por 
Tere.

se vende. Plaza de párquing en av. Catalun-
ya. Apropiada para coche pequeño, 4 mo-
tos, coche sin carnet o remolque. A buen 
precio. Tels. 691 077 039/ 935 643 116.
En venta o alquiler. Plaza de párquing en 
av. Catalunya (Mas Rampinyo) para vehículo 
pequeño, motos o remolque. Tel. 93 575 04 
29. Preguntar por M. Teresa.

se traspasa. Rostisería en Montcada i 
Reixac por jubilación. Tel. 647 506 934.
Es ven. Material de depilació professional i 
material d’estètica. 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.

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

el retro-visor
ricard ramos
xavier colomé

Des dels anys quaranta fins a mit-
jans dels vuitanta l’oci dels caps 
de setmana tenien un referent per 
a molts montcadecs: el cinema 
Coliseum –conegut com el cinema 
Nou i ubicat en ple carrer Major. 
En la seva última etapa –des del 
1972 fins al 1985–, hi va treballar 
com a projectista Josep Noguer (el 
Masnou, 1919). Actualment viu a 
Barcelona i, tot i la seva avançada 
edat –92 anys– encara recorda 
amb gran detall les seves expe-
riències com a reponsable de les 
projeccions. No només s’ocupava 
de canviar i empalmar les diferens 
bobines de la pel·lícula, sinó tam-
bé de la neteja de la sala. 
El cinema, propietat de Joan Sar-
rà, disposava de 500 butaques 
a platea i 200 més al primer pis. 
Recorda com si fos avui l’èxit d’es-
trenes com ‘Allò que el vent s’en-
dugué’ o ‘Els déu manaments’ i, 
més endavant ‘Tiburón’ o ‘Roky’. 
En ocasions havia d’acudir la 
guàrdia urbana per posar ordre 
a la cua “perquè sempre hi ha-
via algú que es volia colar”, diu 
Noguer, que passa moltes hores 
repassant les pel·lícules abans 

de la projecció. En una ocasió va 
patir un gran ensurt perquè va 
canviar per error l’ordre de les bo-
bines i el públic, que no entenia 
res, va començar a xiular. “sort 
que la taquillera em va avisar i 
vaig tenir temps de reaccionar”. 
Noguer també era molt aficionat 
a fer filmacions, no només d’es-
deveniments familiars sinó també 
de fets històrics com la riuada de 
1962 i la inauguració d’infrastruc-
tures del municipi.

records d’un projectista de cinema
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El Coliseum, que la gent anomenava cinema Nou, en una imatge de final dels anys setanta

Josep Noguer va treballar a la sala Coliseum que hi havia al carrer Major entre 1972 i 1985

L’escriptor i guionista d’El Ter-
rat, Ramon Pardina (Barce lo-
na,1977) visitarà la Biblioteca 
Elisenda el 27 de setembre (19h) 
per parlar de L’home més feliç del 
món, llibre amb què va guanyar 
el premi Joaquim Ruyra de nar-
rativa 2010. Es tracta de nou 
relats farcits d’ironia sobre la re-
cerca de la felicitat que aborden 
temes com el procés de fer-se 
gran, les relacions de parella, la 
paternitat, entre d’altres. Pardi-
na, que ha publicat tres reculls 
de contes, també farà una xer-
rada sobre el conte com a gène-
re literari | LG

L’escriptor 
ramon pardina, 
a la Biblioteca 
Elisenda Finalment la Coordinadora de 

Grups de Rock de Montcada i 
Reixac ha decidit suspendre la 
21a edició de Les 8 hores de 
rock per manca de pressupost. 
L’entitat ha assegurat que el 
festival es tornarà a fer l’any vi-
nent en el seu escenari originari, 
el Parc de les Aigües. Aquesta 
nova temporada vol potenciar 
la nova sala polivalent del seu 
local –al carrer Romaní de Ter-
ra Nostra– amb l’organització 
de concerts i altres propostes 
musicals | LG

se suspenen 
Les 8 Hores 
de rock

tarda de tallers 
divulgatius
a la ribera
La Xarxa d’Equipaments i la 
Regidoria de Participació Ciu-
tadana organitzen una sessió 
de tallers divulgatius el 18 de 
setembre davant del Centre Cí-
vic la Ribera (de 17h a 20h). La 
proposta consistirà en un tas-
tet d’arqueologia, on els nens 
descobriran què són els fòssils 
amagats en un sorral, i un taller 
per fer espases i escuts de l’èpo-
ca medieval | LR

Ramon Pardina és guionista d’El Terrat

Josep Noguer té actualment 92 anys
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Estimada Eva, 
benvinguda al món!
26 de juliol de 2012

Felicitats als papis
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cH LA sALLE
El sènior masculí inicia un nou 
projecte a la Primera Estatal 
amb Jaume Puig a la banqueta

FUtBOL sALA
L’AE Can Cuiàs, que ha creat un nou 
equip juvenil, aconsegueix pujar de 
categoria i jugarà a Preferent 

pàg. 28 pàg. 29

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

Un cd Montcada sense sort debuta amb 
una derrota a l’últim sospir contra l’Avià
Tot i avançar-se amb un 2 a 0, l’equip verd no va poder mantenir el seu avantatge, i amb dos jugadors menys, va rebre l’últim gol al minut 85’
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La sort no va acompanyar el CD 
Montcada en el primer partit del 
seu nou projecte a la Primera Ca-
talana. El 9 de setembre, l’Unió 
Esportiva Avià, el primer visitant 
de la temporada a l’estadi de la 
Ferreria, es va emportar els tres 
punts després de guanyar per 2 a 
3 un partit ple de moviments en 
el marcador i amb protagonisme 
per a l’àrbitre, el tarragoní Gurre-
ra Farnós. En els primers minuts, 
els homes de Jordi Salvanyà van 
dominar el partit, mostrant un 
bon nivell de joc i compenetra-
ció, factors que els van permetre 
situar-se per davant en el marca-
dor amb dos gols, aconseguits 
per Ángel Cuéllar i Sergi Arranz 
abans del minut 10. Els d’Avià 
van reaccionar ràpidament i en-
cara a la primera part van acon-
seguir empatar. El primer gol 
dels visitants, amb unes possibles 
mans, va encendre els ànims del 
públic contra l’àrbitre, que també 
va expulsar el defensa verd Raúl 
Pociello abans del descans. 
A deu minuts del final, l’equip 
de Jordi Salvanyà va perdre un 
altre jugador amb l’expulsió 
d’Edu Alliaume, que va originar 
més tensió a les grades i entre 
els jugadors. Amb dos homes 
menys, el CD Montcada ho va 
continuar intentat, però un error 
en defensa va propiciar el gol de 
la victòria visitant al minut 85. 

En la roda de premsa posterior, 
Salvanyà va valorar l’esforç dels 
seus jugadors i la seva implica-
ció: “Ho han donat tot des del 
principi fins al final. L’única 
pilota que no hem defensat bé 
ens ha costat la derrota”. Tot i 
no sumar cap punt, l’afició va es-
tar al costat de l’equip en tot mo-
ment i va acomidar els jugadors 
amb una ovació com a premi al 
seu esforç. A les properes dues 
jornades, els montcadencs juga-
ran al camp del San Cristóbal i 
rebran la visita del Granollers.  

Fitxatges il·lusionants. Els dos 
primers expulsats del CD Mont-
cada van ser Raúl Pociello i 
Edu Alliaume, precisament dos 
dels nous fitxatges que el club 
va realitzar durant l’estiu. Ge-
rard Pujol, Sergi Arranz, David 
Bermúdez, Joan Morera, Dani 
Lladó, Sergi Carmona i Dani 
Martínez completen la llista de 
reforços del primer equip verd, 
que aspira a estar a la part alta de 
la taula, oblidant els problemes 
de les últimes temporades per 
evitar el descens. Aquest és el 
missatge que es va donar durant 
la presentació dels tres equips del 
club (el primer, el B i el juvenil) 
que es va fer l’1 de setembre amb 
la presència de l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, i el president de 
la Federació Catalana, Andreu 
Subies. L’equip de Salvanyà va 

començar la pretemporada el 
6 d’agost i va jugar un total de 
cinc amistosos. Va perdre contra 
r com la UE Llagostera (0-9), la 
Muntayesa (0-1) i l’Espanyol B 
(2-1); i va guanyar els dos partits 
contra equips de Primera Cata-
lana com el Viladecans (4-1) i 
l’Unificació Llefià (1-0), en el dia 
de la presentació.

Acord entre clubs. Els socis del 
CD Montcada només hauran 
de pagar 5 euros si volen veure 
els partits com a locals del San 
Cristóbal, Mollet, Granollers, 
Ripollet, Cerdanyola, Sant Quir-
ze i Horta.

Una acció del primer partit oficial del CD Montcada a l’estadi de la Ferreria que va finalitzar amb una derrota per la mínima (2-3) 

> Èxit de la campanya de màrqueting del club
Sota el lema ‘#Juegas?’, el CD Montcada ha llançat una campanya de màr-
queting al seu web (www.montcadacd.com) i a les xarxes socials, que in-
clou diversos vídeos que promocionen el club i que han estat obra del crea-
tiu montcadenc Alberto Busquets. En els tres primers dies de llançament, 
l’espot oficial va rebre la visita de 14.000 persones | sA   

Laura Grau/Rafa Jiménez  | Redacció
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No hi haurà derbi entre el club de Terra Nostra i el nou equip creat pel cD Montcada

El Santa Maria, que no va poder 
mantenir la categoria la tempo-
rada passada, afronta a partir 
del 7 d’octubre un nou projecte a 
l’escalafó més baix del futbol fede-
rat, la Quarta Catalana. L’equip 
de Terra Nostra ho farà amb un 
entrenador nou, Juan Meca. En-
cara en ple procés de formació de 
la seva plantilla, Meca ho té molt 
clar: “Tingui l’equip que tingui, 
només hi ha un objectiu: pujar”. 
El Santa Maria va iniciar la pre-
temporada el 3 de setembre amb el 
gruix de jugadors de la temporada 
passada i alguns fitxatges com el 

de David Nieto o Jordi Moreno, 
exjugadors del juvenil del CD 
Montcada. El club de Terra Nos-
tra estarà el grup 15, només amb 
14 equips, i haurà de jugar contra 
alguns dels conjunts més conflic-
tius de la categoria. Durant la pre-
temporada, va guanyar a Polinyà 
per un clar 0 a 3 i va perdre contra 
la UE Sant Joan (1-5). El dia 23, 
jugarà un últim amistós a casa 
contra el Pajaril-Ripollet B. 

Montcada B. El sorteig fet a la Fe-
deració Catalana va determinar 
que no hi haurà derbi montca-
denc en aquesta categoria, ja que 

el segon equip del CD Montca-
da jugarà al grup 5. El Montcada 
B, que comença a la categoria 
més baixa del futbol català, és 
un equip de nova formació que 
s’ha creat “per donar cabuda a 
aquells jugadors que després 
de la seva fase de formació 
com a juvenils no tenen lloc al 
primer equip verd”, segons ex-
plica el president del CD Mont-
cada, Modesto ‘Tato’ Sanchís. El 
conjunt, entrenat pel tàndem for-
mat per Jonathan Àvila i Óscar 
Pérez, debutará a la lliga el 23 de 
setembre i jugarà els diumenges 
al migdia a l’estadi de la Ferreria. 

FUTBOL. QUARTA CATALANA

santa Maria i Montcada B no 
compartiran el mateix grup 
Rafa Jiménez  | Redacció

El Montcada B, durant la seva presentació de l’1 de setembre a l’estadi de la Ferreria
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FUTBOL FEMENÍ

Rafa Jiménez  | Redacció

Mati, principal 
baixa del nou 
projecte de  
l’EF Montcada

Antonio Moya continuarà por-
tant les regnes del sènior femení 
de l’EF Montcada, que conti-
nuarà una temporada més a la 
Primera Divisió Catalana. La 
marxa de Mati, una de les re-
ferències de l’equip que ha fitxat 
pel CE Sabadell, és una de les 
baixes més destacades del nou 
projecte de l’equip, que també ha 
perdut Eva i Yolanda. Andrea 
Rius, amb una lesió al genoll, 
tornarà als entrenaments a finals 
d’octubre. Keila, Nerea Talavera 
i Ana són, de moment, els tres 
fitxatges del sènior femení que 
encara està a l’espera de poder 
fer més contractacions. 
El sènior femení debutarà a la 
lliga el 23 de setembre, rebent la 
visita a casa del Seagull, el filial 
del Badalona. Abans d’aquest 
primer partit oficial, les noies 
d’Antonio Moya van quedar 
terceres en un torneig de futbol-7 
que es va fer a Santa Bàrbara 
(Tarragona) i disputaran un 
amistós el 16 de setembre a casa 
contra la Barceloneta (12h). 
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El debut de la UE Sant Joan Atl. 
a la Segona Catalana al camp 
de l’Escola de Futbol Mataró va 
finalitzar amb derrota (2-1) i va 
posar en evidència la fluixa pre-
temporada que van fer els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’, 
que van tornar a la feina el 20 
d’agost. Després de la derrota per 
la mínima a Mataró, el tècnic va 
reconèixer que els entrenaments 
van començar massa tard i sen-
se la plantilla al complet, factors 
determinants en el primer partit 
oficial de la temporada que es va 
jugar el 9 de setembre. “Hem co-
mençat bé, però els últims 25 
minuts els jugadors han acusat 
la falta de forma física i els de 
Mataró ens ha passat pel da-
munt, de fet podria haver es-
tar un resultat molt pitjor”, va 
explicar ‘Pinti’, que confia que els 
seus homes estiguin al cent per 
cent a final de mes. A les prope-
res jornades, l’equip jugarà el seu 
primer partit a l’estadi de Can 

Sant Joan contra el Sant Ignasi i 
viatjarà a Barberà per jugar con-
tra l’Andalucia. 

Presentació. La UE Sant Joan, 
que juga aquest any a la Se-
gona Catalana després del 
seu ascens, es va presentar 
davant la seva afició l’1 de  
setembre amb deu fitxatges: el 
porter Quim Porqueres; el cen-

tral Francisco de Xabier ‘Vasco’; 
el migcampista José González; els 
interiors Àlex Santander, Santiago 
López, Marcos Fernández i Xavi 
Muñoz; i els davanters Cristian 
Díaz, Marc Pérez i Emmanuelle 
Yeboah. De moment, el club no 
sap res d’Adbul, que no ha donat 
senyals de vida des del final de la 
temporada. L’acte de presentació 
va comptar amb la presència de 

Juan Parra, president de l’Àrea 
de Política Territorial. L’equip de 
Can Sant Joan es va emportar el 
seu torneig després de guanyar el 
Sabadell Nord (1-0) i el Poble Sec 
(1-0). Durant la pretemporada, 
els homes de ‘Pinti’ també van 
empatar contra l’Atlàntic (1-1), 
van perdre a Sant Celoni (2-1) i 
van superar el Santa Maria (1-5) 
en el derbi de l’11 de setembre.

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE sant Joan acusa la manca de 
pretemporada i perd en el seu debut
Després de caure a Mataró (2-1), l’entrenador José Manuel Martín ‘pinti’ creu que l’equip encara no està al 100%

La UE Sant Joan At. es va presentar davant la seva afició l’1 de setembre a l’estadi del barri abans de disputar el seu propi torneig 

Juan Meca, en primer terme, durant el primer entrenament de la temporada del Santa Maria
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El sènior masculí del Club 
Handbol La Salle, que tindrà 
a Jaume Puig a la banqueta, ja 
està preparat per començar el 
seu segon projecte a la Prime-
ra Estatal. L’equip montcadenc 
farà el seu debut oficial el 22 
de setembre a la pista del Sant 
Martí-Adrianenc. Amb la idea 
de potenciar més el treball amb 
gent de la casa, el primer equip 
masculí només ha fet dos fitxat-
ges: el porter Alberto ‘Turu’ 
García i el pivot Oriol Farrés. 
De moment, durant aquesta 
pretemporada que va començar 
el 20 d’agost, els lassal·lians han 
jugat un total de quatre amis-

tosos amb un balanç de dues 
derrotes i dues victòries. En 
aquesta preparació els montca-
dencs ja s’han pogut veure les 
caras contra equips que també 
estaran al grup 1 de la Primera 
Estatal. El duel contra l’H. Sant 
Esteve de Sesrovires va finalit-
zar amb derrota, però si va po-
der guanyar l’H. Esplugues al 
pavelló Miquel Poblet. Abans 
del debut oficial, l’equip encara 
jugarà un altre amistós el 14 de 
setembre contra el Granollers, 
un altre rival del mateix grup. 
“La nostra filosofia és tre-
ballar amb gent de la casa i 
l’objectiu per aquesta tempo-
rada no pot ser un altre que 

la permanència”, ha comentat 
Puig, que tindrà com a segon 
entrenador i preparador físic 
David Moratona, exjugador 
del primer equip.  Puig espera 

recuperar a temps per a l’inici 
de lliga al capità Xavi Benítez, 
que no ha pogut jugar cap par-
tit de la pretemporada per pro-
blemes físics. 

HANDBOL. CH LA SALLE

El projecte de Jaume puig, 
preparat per al debut
El primer matx serà el 22S contra el Sant Martí-adrianenc

Rafa Jiménez  |  Redacció
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Compte enrere per al nou Bron-
cesval Montcada, pensant en el 
seu debut a la tercera màxima 
categoria del futbol sala nacional, 
la Segona Divisió B, després del 
brillant ascens de la temporada 
passada. El primer partit dels 
montcadencs serà el 15 de se-
tembre a la pista del Premià de 
Mar, un dels equips més forts de 
la categoria i que està a la llista 
de favorits a l’ascens. Els de Jordi 
Rozas, que tindrà com a nou se-
gon entrenador a Renato, manté 
la base del curs passat amb tres 
reforços de luxe: Carlos Riquel-
me, Manel Muñoz i Sergi Ruiz. 
De cara a la nova temporada, 
Rozas, tot i reconèixer tenir una 
gran plantilla, no creu que el 
seu equip sigui un dels favorits 
per aconseguir tornar a pujar: 
“El club no m’exigeix res més 
que la permanència. Som 
uns nouvinguts a la categoria 
i volem anar partit a partit, 
però tampoc puc negar que la 
il·lusió és estar el més amunt 
possible”. 
Durant el seu camí de prepara-
ció, els montcadencs han  prota-
gonitzat una pretemporada molt 
irregular. En total, han disputat 
cinc amistosos amb una balanç 
d’una única victoria, contra el 
Blanes (3-7), de Tercera Divisió, 

i quatre derrotes contra l’Escola 
Pia (0-3), el Toulouse francès 
(1-2), el FC Barcelona B (3-4) i 
el Manresa (3-7). Aquesta últi-
ma derrota contra un rival de la 
matexia categoria, dies després 
d’oferir una molt bona imatge 
davant el filial del FC Barcelona, 
que juga a Segona, va generar 
dubtes a una setmana del debut. 
“Aquest últim amistós va ser 
un desastre. No ens va sortir 
res i ens ha de servir com un 
toc d’atenció. Tenim una bona 
plantilla, però no farem res si 
no treballem units i amb un 
bon grau de motivació”, ha ex-
plicat el tècnic Jordi Rozas. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA. SEGONA DIvISIó B

dubtes al Broncesval Montcada 
després d’una pretemporada irregular
L’equip de Jordi Rozas debuta a la Segona B el 15 de setembre a premià de Mar, un dels favorits a l’ascens

Carlos Riquelme, Sergi Ruiz i Manel Muñoz són els tres fitxatges de la temporada

  Broncesval, nou patrocinador de l’FS Montcada per una temporada

Broncesval, empresa valenciana 
dedicada a la distribució de me-
talls no fèrrics, és el nou patro-
cinador de l’FS Montcada. L’acte 
de signatura de l’acord es va fer 
el 26 de juliol a l’Ajuntament, 
amb la presència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i del regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez. Tots 
dos van rebre el president de l’FS 
Montcada, Pedro Litrán, i una re-
presentació del patrocinador for-
mada per Natalio i Javier Bayo, 
president i gerent de l’empresa 
respectivament | RJ D’esquerra a dreta, Marc Rodríguez, Pedro Litrán, Natalio Bayo i María Elena Pérez

BàSQUET. CB MONTCADA

Rafa Jiménez  | Redacció

sí dels socis 
a la moció de 
censura contra 
el president 

El 100% dels socis i sòcies del 
Club Bàsquet Montcada que es 
va apropar el 12 de setembre a 
la Casa de la Vila va votar a 
favor de fer fora Luis Miguel 
Rodríguez, que havia estat 
president de l’entitat durant els 
últims tres anys. Dels 99 socis 
que té l’entitat, van anar a vo-
tar 31, el que suposa més del 
25% necessari perquè la vota-
ció, vigilada per una delegació 
de la Federació Catalana de 
Bàsquet que va venir a Mont-
cada, fos vàlida. 
Abans de l’estiu, una part de 
la directiva havia presentat 
una moció de censura contra 
el seu president ja que estava 
en desacord amb la seva gestió 
econòmica i esportiva que ha 
generat la pèrdua de fins a qua-
tre equips del club, que a partir 
d’aquesta temporada només es 
dedicarà a la formació de joves 
jugadors. 
Des de l’inici, el president, que  
no va estar present durant la 
votació, es va negar a dimitir 
i el conflicte s’ha hagut de re-
soldre amb aquesta moció de 
censura. Ara, aquest resultat 
permet que la junta gestora, 
que fins ara treballava amb les 
mans lligades, pugui convocar 
una assemblea de socis per 
iniciar el procés d’elecció d’un 
nou president.  

El pivot Oriol Farrés i el porter Alberto ‘Turu’ García han estat els únics fitxatges d’aquesta temporada 
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   El femení, a punt

El sènior femení del CH La Sa-
lle afronta una nova tempora-
da en una categoria superior 
després de l’ascens a Lliga 
Catalana. Esperanza Hoyos 
es manté a la banqueta d’un 
equip que, com a gran novetat, 
presenta el retorn de la porte-
ra Begoña Iglesias, exjuga-
dora de l’antic BM Montcada 
que té experiència en Divisió 
d’Honor. També s’han incor-
porat Naroa Hidalgo, Clara 
Forns, Raquel Vázquez, Marta 
Toribio i Marta Bernaus. No 
segueixen Rosi Álvarez, Mar-
ta Casajoana i Sonia Broc. La 
continuïtat de Simona Serban 
està encara en dubte per mo-
tius personals. El debut oficial 
a la nova categoria serà el 29 
de setembre a la pista del Gra-
nollers. “No ens marquen cap 
objectiu. som novelles i el 
que volem es donar guerra”, 
ha dit Esperanza Hoyos | RJ
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L’equip de Matías Ruiz debutarà el 20 d’octubre contra el Santvicentí

FUTBOL SALA

L’AE can cuiàs puja  
i jugarà a preferent 

El sènior de l’AE Can Cuiàs, que 
la temporada passada va finalit-
zar quart al grup 1 de la Primera 
Catalana, ha aconseguit final-
ment el seu objectiu de pujar de 
categoria i jugarà a la Preferent. 
L’equip montcadenc formarà 
part del grup 1, “un grup molt 
dur, amb només 14 equips, 
però intentarem adaptar-nos 
a la nova categoria i donar 

guerra”. Ruiz manté la plantilla 
de la temporada passada amb la 
incorporació de quatre jugadors. 
“Jugarem com sempre, sense 
por i amb l’objectiu de passar 
una bona estona durant tots 
els partits de la lliga”, explica 
el seu entrenador. 
L’AE Can Cuiàs començarà 
la lliga el 20 d’octubre, a casa, 
contra el CFS Santvicentí-IES 
Montserrat.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA
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El Broncesval Montcada no 
comptarà la propera temporada 
amb un sènior B dins de la seva 
estructura esportiva. Segons el 
coordinador del club, Manolo 
Rodríguez, “aquest equip no 
ha pogut continuar degut a la 
manca d’implicació dels seus 

jugadors”. El segon equip sènior 
del club que presideix Pedro Li-
trán va jugar la temporada pas-
sada a la Primera Divisió Cata-
lana, al mateix grup que l’AE 
Can Cuiàs, i va finalitzar la lliga 
a la vuitena posició amb una 
balanç irregular de 10 victòries, 
cinc empats i 11 derrotes.

Rafa Jiménez |  Redacció

desapareix l’equip B 
de l’Fs Montcada

Els jugadors de l’AE Can Cuiàs, en l’últim partit de la temporada passada

El sènior de 
l’EF Montcada 
aspira a 
mantenir-se 

El primer equip de la secció de 
futbol sala de l’EF Montcada 
continuarà una temporada més 
a la Segona Territorial. “La 
mateixa competició ens anirà 
marcant els objectius, no sor-
tim amb pressió de cap tipus”, 
explica José Luis Carrasco, que 
manté un 70% de la plantilla de 
la temporada passada. L’equip ja 
ha iniciat els entrenaments, tot i 
que la lliga no començarà fins al 
21 d’octubre, quan rebrà la visita 
de la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens. 

Rafa Jiménez | Redacció

Una imatge d’un partit de l’FS Montcada B durant la passada temporada

FUTBOL SALA

> La lliga de Futbol-7 encara admet equips
Els que estiguin interessats encara poden fer, abans del 21 de setembre, la 
seva inscripció per disputar la Lliga de futbol 7. Els equips hauran d’abonar 
1.320 euros, quantitat que es podrà fer efectiva en dues quotes (en el moment 
de fer la inscripció i a principis de desembre). Els partits es jugaran els dime-
cres, de 19 a 21h, i els divendres, de 19 a 22h. Els quatre millors classificats 
rebran un trofeu i el sis primers, una bonificació per a la següent edició. Les 
inscripcions s’han de fer de forma presencial a la seu de l’IME, de dilluns a 
divendres, de 9 a 13h, i dimarts i dijous, de 17 a 19h | RJ 

> El cEB can sant Joan no tindrà sènior B
El CEB Can Sant Joan no tindrà aquesta temporada un sènior B ja que, 
segons el president del club, Jordi Álvarez, els jugadors no estaven amb 
motivació per continuar jugant. El club sí manté el sènior masculí i el fe-
mení. D’altra banda, l’Elvira-La Salle manté la línia de continuïtat de la 
temporada passada i seguirà amb dos sèniors masculins i un femení  | RJ 
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El tt La Unió  
ja ha format  
un equip per  
a competir

Tot i les vacances d’estiu, els 
responsables del Tennis Taula 
La Unió han continuat treba-
llant i ja s’ha creat un grup amb 
una desena d’inscrits que volen 
practicar aquest esport amb 
edats compreses entre els 5 i els 
60 anys. Aquesta temporada 
l’equip ja començarà a competir 
en la tercera categoria provin-
cial, on els equips estan barre-
jats entre infantils i adults. A les 
instal·lacions de la Unió aquells 
que vulguin podran iniciar-se o 
practicar aquest esport en dife-
rents horaris durant els dimarts i 
dijous.  Per a més informació, es 
pot trucar al telèfon 685 971 923 
o enviar un e-mail a ttlaunio@
gmail.com. 

TT Can Cuiàs. Qui també parti-
ciparà a la tercera provicial és 
un equip del Club Tennis Tau-
la Can Cuiàs, que ja porta més 
d’un any oferint la possibilitat 
de practicar aquest esport al 
Centre Cívic del barri. Per a 
més informació: 639 992 804.

Rafa Jiménez | Redacció

TENNIS TAULA

La montcadenca no va tenir tanta sort al campionat del Món d’austria 

MOUNTAIN BIKE

Anna villar, doble 
campiona d’Espanya

Anna Villar es va proclamar 
campiona d’Espanya de Moun-
tain Bike XC, en categoria elit 
femenina, després de guanyar la 
cursa que es va disputar el 21 i 
22 de juliol a Lorca (Múrcia). Vi-
llar, que corre amb l’equip Tomàs 
Bellès-Cannondale, es va mostrar 
molt superior en la seva prova. La 
montcadenca també es va procla-
mar campiona d’Espanya amb 
la selecció catalana en la prova 
Team Relay (relleus amb quatre 
corredors), juntament amb els 
sots-23 Cristofer Bosque, el júnior 
Jordi Quintanas i Ismael Ventura. 
El company d’Anna Villar, el tam-

bé montcadenc Pau Egeda, no va 
tenir tanta sort a la seva prova, en 
categoria Màster-30, tot i que va 
poder acabar en tercera posició. 
Després de l’èxit a Múrcia, Villar 
va participar al Campionat del 
Món que es va disputar a Saal-
defen (Austria) entre el 31 d’agost 
i el 9 de setembre. A la prova de 
relleus, l’equip espanyol va ser des-
qualificat a la part final de la cursa. 
Anna Villar formava part d’aquest 
equip conjuntament amb el sub-23 
Cristofer Bosque, el júnior Javier 
Cerdeno i l’olímpic José Antonio 
Hermida. A la prova individual, 
Villar només va poder acabar a la 
posició número 40. 

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca Anna Villar, competint en una de les proves del calendari internacional
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> tercera caminada popular vila de Montcada
El Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV) organitza el 
proper 30 de setembre la 
tercera edició de la Cami-
nada Popular Vila de Mont-
cada que farà un recorregut 
pel Parc Natural de Collse-
rola. La prova començarà a 
les 8 del matí amb sortida i 
arribada al Centre Cívic Can 
Cuiàs, a la plaça del Turó 
Blau. El preu de la prova és 
de nou euros, sis pels que 
estiguin federats o siguin 
socis del CEAV. El mateix 
dia de la caminada els que 
estiguin interessats també 
podran fer la seva inscripció 
al preu de 12 euros | RJ

El sènior de l’EF Montcada, en acció
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L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ha 
obert les inscripcions per 
als seus tallers i cursos es-
portius. Entre el ventall de 
propostes, es pot trobar tai-
txí, aeròbic, tonificació, gim-
nàstica de manteniment, 
balls en parella, marxa 
amb bastons, pilates i ioga. 
Aquesta relació d’activitats 
esportives es faran a quatre 
equipaments municipals: el 
Kursaal de Can Sant Joan, 
la Casa de la Vila, la Zona 
Esportiva Centre i el pavelló 
Miquel Poblet. 
El gruix dels cursos comen-
çaran el 17 de setembre i 
s’allargarà fins al juny i juliol 
de 2013. Els preus oscil·len 
entre els 45 i els 95 euros tri-
mestrals, amb descomptes 
especials per a residents al 
municipi que siguin majors 
de 65 anys, facin el paga-
ment anual o formin part 

d’una unitat familiar amb 
dues o més persones inscri-
tes. La matrícula s’ha de fer 
a les instal·lacions de l’IME, 
carrer Tarragona, 32, en 
horari de matí i tarda, de di-
lluns a dijous. 

Cursets de natació. Montca-
da Aqua també ha obert les 
inscripcions per als cursets 
de natació que, en diferents 
nivells, ofereix per a nens i 
adults. Els interessats poden 
passar per les oficines del 

Aqua, de dilluns a dissabte, 
en horari de matí i tarda, per 
fer la seva inscripció, que ha 
de ser presencial. Els cursos 
son anuals, dividits en tres 
trimestres, i es faran entre l’1 
d’octubre i el 22 de juny. 

NOvA TEMPORADA

Les activitats d’ioga es fan a una de les sales del pavelló Miquel Poblet tots els dimarts i dijous per la tarda

Rafa Jiménez | Redacció

El gruix de les activitats començarà el 17 de setembre i s’allargarà fins al juny i juliol de 2013

L’iME i l’Aqua ja ofereixen el seu 
programa de tallers i cursets 
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El CH La Salle tindrà 
aquesta temporada equips 
a totes les categories feme-
nines, destacant la creació 
d’un nou juvenil femení. 
Aquest equip serà entrenat 
per Pep Vives, que ha arri-
bat aquest estiu al club per 
reforçar el cos tècnic. Vives, 
actual seleccionador català 
juvenil i segon a l’absoluta 
femenina, també dirigirà el 

cadet femení i l’infantil mas-
culí. Al marge d’entrenar el 
juvenil masculí, Álex Expó-
sito serà el nou coordinador 
de la secció femenina, que 
també comptarà amb un 
infantil, dirigit per Pere Ar-
bona.
La secció masculina tindrà  
dos infantils i un juvenil. El 
club continua sense tenir un 
cadet masculí, que ja es va 
perdre fa dues temporades.

El club potencia els 
equips femenins

HANDBOL. CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada manté la quantitat d’equips 
i prepara canvis en la seva coordinació

Època de canvis a l’EF 
Montcada. Després de la 
marxa del president Manel 
Trias, substituït per Anto-
ni Sánchez, el següent que 
ha hagut d’agafar la porta 
de sortida ha estat el coor-
dinador Carlos Depares. 
Per problemes amb la fei-
na, Depares ha deixat el 
càrrec i ara el club treballa 
en reestructurar un nou 
sistema de coordinació de 
tots els equips de la base, 
que s’aprovarà a la propera 
reunió de la junta directiva, 
prevista per al 17 de setem-
bre. “El treball de Depares 
ha estat excepcional. Es 
mereix un reconeixement 
molt gran perquè ha fet 
una feina que anava més 
enllà del su càrrec”, co-
menta el director esportiu 
del club, José Manuel Jura-

do. Els responsables espor-
tius van tornar a la feina el 
27 d’agost i els equips han 
reprès els entrenaments de 
forma progressiva. A man-
ca de tancar definitivamen-
te totes les plantilles, el club 
manté el gruix de jugadors 
i equips de la temporada 
passada. “L’Escola ha do-
nat un salt qualitatiu en 
aquests últims anys i ara 
el que volem és donar un 
altre pas endavant perquè 
no baixi el nivell”, explica 
jurado.

Juvenil A. El mateix Jurado 
es farà càrrec també del 
juvenil A de l’Escola. “Al 
marge del treball de l’an-
terior entrenador, volíem 
fer un canvi en aquest 
equip perquè ens interes-
sava mantenir els juga-
dors”, explica Jurado que 

considera molt positiu jugar 
al mateix grup que el juve-
nil del CD Montcada. “És 
un atractiu veure l’enfron-
tament entre dos equips 

de Montcada. És una pro-
va de foc per mesurar el 
nostre comportament en 
aquests tipus de partits”, 
comenta Jurado. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

La marxa de carlos Depares, per motius professionals, ha obligat el club a modificar la seva organització 

El juvenil de l’EF Montcada inicia una nova etapa amb Jurado com a tècnic
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Un renovat juvenil s’ha marcat el repte de tornar a pujar a Preferent

L’equip juvenil del CD 
Montcada, que no va po-
der mantenir la tempo-
rada passada un lloc a la 
Preferent, inicia un nou 
projecte a Primera Divisió 
amb l’objectiu de recupe-
rar “una categoria que 
no s’hauria d’haver per-
dut”, segons explica el pre-
sident del club, Modesto 
‘Tato’ Sanchís. Per assolir 
l’ascens, s’ha confiat en un 
nou entrenador, Jordi Gar-

cía, que ha renovat profun-
dament l’equip amb juga-
dors que provenen en gran 
part de l’EF Montcada. 
En el retorn a Primera, el 
juvenil verd jugarà al grup  
7 i coincidirà amb el juve-
nil de l’EF Montcada. Per 
veure el primer derbi no 
s’hauran d’esperar molts 
partits ja que aquest arri-
barà a la primera jornada 
de la lliga. Serà el dissabte 
6 d’octubre, a les 16h, a 
l’estadi de la Ferreria.

Un juvenil renovat 
lluitarà per pujar

FUTBOL. CD MONTCADA

Rafa Jiménez | Redacció

inscripcions obertes
per als Jocs Escolars

CDEM

Amb l’arribada del nou curs 
escolar, també comença a 
escalfar motors una nova 
edició dels Jocs Escolars, ac-
tivitat destinada als alumnes 
d’educació infantil, primària 
i secundària. Les inscripcions 
per als Jocs Escolars ja estan 
obertes i els alumnes que 
estiguin interessats en parti-
cipar s’han d’apuntar en els 
seus centres educatius. Els 

Jocs Escolars és una activitat 
que organizta el Consell de 
l’Esport Escolar de Montca-
da i Reixac (CDEM) amb la 
col·laboració de les AMPAS 
dels col·legis que hi partici-
pen. 

Àrbitres. Les persones que 
estiguin interessades en xiu-
lar partits dels Jocs Escolars 
s’han de passar per les ofici-
nes de l’IME.

Rafa Jiménez | Redacció
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El cB Montcada comença de zero 
amb l’Escola i set equips de la base

El CB Montcada inicia 
aquesta temporada una 
nova etapa de la seva his-
tòria. La formació i el tre-
ball amb els jugadors més 
joves serà a partir d’ara la 
seva única filosofia després 
de perdre quatre equips 
per problemes econòmics. 
Els jugadors en edat cadet 
passen a ser ara els de ma-
jor edat després d’haver 
perdut el sènior, un sots-21 
i dos júniors. 
Tot i els problemes viscuts 
entre el president Luis 
Miguel Rodríguez i la 
seva junta directiva, que 
li va presentar una mo-
ció de censura que ja ha 
estat aprovada pels socis, 
el club ha pogut formar 
set equips, al marge de 
l’Escola. Es tracta de dos 
preminis (un masculí i un 

altre mixt), un mini, un 
preinfantil, un infantil i 
dos cadets. 
Fernando Flores, amb una 
llarga experiència al món 
del bàsquet i que la tem-
porada passada va ser di-
rector esportiu de la Unió 
Bàsquet Llefià de Badalo-
na, serà el nou coordina-
dor del club. “En aquests 
primers dies que estic a 
Montcada, m’he trobat 
un projecte per fer, gaire-
bé hem de començar de 
zero. Hem de treballar 
per mantenir el que ara 
tenim, amb l’aspiració 
de que en el futur tin-
guem més equips. El CB 
Montcada té molta tra-
dició i és dur veure com 
altres clubs del munici-
pi tenen ara més equips 
que nosaltres”, ha expli-
cat Flores. 

Rafa Jiménez | Redacció

BàSQUET

Degut als seus problemes econòmics i esportius, el club ha perdut el sènior, un sots-21 i dos júniors

Imatge de la temporada passada de l’infantil del CB Montcada
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L’Fs Montcada crea 
un nou cadet masculí

La formació d’un nou cadet 
masculí és la gran novetat 
en la planificació de l’FS 
Montcada en el seu treball 
de formació de cara a la 
propera temporada. Per 
segon any consecutiu, Ma-
nolo ‘Lolo’ Rodríguez con-
tinuarà sent el coordinador 
de tota la base, que comp-
tarà amb onze equips. Així, 
l’estructura de formació del 
FS Montcada estarà inte-

grada per un prebenjamí, 
dos benjamí, dos alevins, 
dos infantils, dos cadets, 
un juvenil i un cadet-juvenil 
femení. La intenció del club 
es fer la presentació de tota 
la base el 22 de setembre al 
pavelló Miquel Poblet. La 
propera temporada el club 
tindrà tots els seus equips 
A a la màxima categoria i 
mantenir aquest nivell es el 
princicipal objectiu dels seus 
responsables esportius. 

Rafa Jiménez | Redacció

La base estarà formada per un total d’onze equips

La formació continua sent un dels punts forts de la filosofia de l’FS Montcada
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L’Elvira-La Salle creix res-
pecte a la temporada passa-
da i aquest any tindrà nou 
equips. Al marge dels tres 
sèniors que ja tenia, el club 
creix en el seu treball de 
formació i tindrà dos nous 
equips en categoria masculi-
na: un sots-21 i un júnior. La 
resta de conjunts de l’entitat 
seran un sots-25 masculí, 
un júnior femení i un altre 
masculí i un mini mixt. Els 
responsables de l’entitat no 
volen negar que s’han vist 
beneficiats per l’arribada de 
gent nova que han deixat 
el CB Montcada pels seus 
problemes, però neguen que 
hagin anat a buscar cap juga-

dor. “Nosaltres tenim sem-
pre les portes obertes, tant 
per entrar com per sortir 
del club. No hem anat a 
buscar ningú, en tot cas ha 
estat un grup de pares els 
que van trucar a la nostra 
porta”, explica la coordina-
dora Raquel Fernández. 
L’augment del nombre 
d’equips també ha com-
portat problemes al club 
per encabir tots els horaris 
d’entrenaments i partits. Fi-
nalment, l’Elvira-La Salle ha  
negociat amb l’Ajuntament 
l’ús de la pista del gimnàs 
de la Zona Esportiva Centre 
per poder fer alguns entrena-
ments i la disputa d’alguns 
partits a la pista coberta.

L’Elvira-La salle creix i 
arriba als nou conjunts

BàSQUET

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE can cuiàs 
tindrà un equip 
juvenil

FUTBOL SALA

Al marge de gaudir de 
veure el seu primer equip 
a una categoria superior, la 
Preferent, els responsables 
de l’AE Can Cuiàs tenen 
un altre motiu per espe-
rar amb ganes l’arribada 
d’aquesta nova temporada: 
la creació d’un juvenil. Inte-
grat en el grup 4 de Tercera 
Divisó, el nou juvenil, que 
entrenarà José Antonio Or-
tega, començarà la lliga el 
22 de setembre, visitant la 
pista del Castellar. Els res-
ponsables del club es mar-
quen l’objectiu de recuperar 
en els propers anys alguns 
dels equips de formació que 
tenien fa algunes tempora-
des. “Vam perdre molts 
jugadors que es van anar 
a practicar futbol 11 a 
Ciutat Meridiana. Amb 
el temps, els volem re-
cuperar”, explica Matías 
Ruiz.

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada 
manté el juvenil 
i el cadet

La secció de futbol sala de 
l’EF Montcada inicia una 
nova temporada, mantenint 
els dos equips de la base, el 
juvenil i el cadet, que ja te-
nia. José Luis Carrasco, tèc-
nic del primer equip, conti-
nuarà sent el coordinador 
de la secció que manté la 
seva confiança en els entre-
nadors que ja van treballar 
la temporada passada: José 
Luis Carrasco Alcáraz, en 
el juvenil, i Aleix Ruiz, en el 
cadet. “Mantenim la base 
de la temporada passada, 
sense renunciar a ampliar 
el nombre de jugadors i 
equips, tot i que som cons-
cients de la competència 
que tenim amb els ma-
teixos equips de futbol de 
l’Escola o d’altres clubs del 
municipi que treballamen 
en la formació de jugadors 
de futbol sala”, explica Ca-
rrasco.

Rafa Jiménez | Redacció El CEB Can Sant Joan inicia 
la temporada amb ganes de 
fer canvis en la seva imatge. 
El negre continuarà sent el 
color principal a les samarre-
tes de tots els equips, però les 
bandes laterals passen a ser 
vermelles, substituint el groc. 
Respecte a l’estructura espor-
tiva, pocs canvis. El club no-
més ha perdut un sènior B i 
a la base continua amb dos 
equips masculins (un júnior 
i un preinfantil, que abans 
pertanyia al col·legi El Viver 
i que ara passa a ser íntegra-

ment del club) i dos feme-
nins (un cadet i un infantil). 
Els dies 15 i 16 de setembre, 
l’entitat ha organitzat jorna-
des de competició amb tots 
els seus equips que es faran 
a les instal·lacions del Viver 
durant el matí i la tarda, tot 
i que encara no es podran 
veure les noves samarre-
tes del club. “L’objectiu és 
mantenir l’estructura per 
aconseguir que els nois i 
noies del barri puguin con-
tinuar jugant al bàsquet”, 
ha explicat Jordi Álvarez, 
president del club.

El cEB can sant Joan 
renova la seva imatge

BàSQUET

Rafa Jiménez | Redacció

El CEB Can Sant Joan canvia les seves samarretes, d’on desapareixerà el groc

El júnior femení continua a l’estructura esportiva de l’Elvira-La Salle
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Conxita Roca
Educació socioemocional. Els alumnes de l’escola El Viver creixen amb la Tortuga Sàvia i la 
Tortugueta, dos peluixos que els ensenyen a parar quan es produeix una situació conflictiva, analit-
zar com se senten i mirar de solucionar el problema de manera que tothom sigui més feliç. Conxita 
Roca lidera des de fa quatre anys l’aplicació a tot el centre d’un projecte educatiu innovador basat 
en la identificació de les emocions amb l’objectiu de controlar la conducta. Totes les aules tenen el 
racó de la pau, un espai on els alumnes –des de P4 a sisè– aprenen a posar paurales a les emoci-
ons i, d’aquesta manera, ser capaços de gestionar millor les seves reaccions a la tristesa, l’enuig, 
l’alegria o la por. Ja des de ben petits els infants s’endinsen en aquest món a través de jocs, contes 
i cançons amb la idea que vagin incorporant de mica en mica les tècniques d’autocontrol que els 
permeti sentir-se bé amb si mateixos i el seu entorn.

“Hem de reconèixer l’emoció 
per controlar la conducta”

Què és l’educació socioemocio-
nal?
És una filosofia de vida. Davant d’un 
conflicte a l’escola, abans crèiem 
que el pensament era qui recon-
duïa la conducta, però ara pensem 
que s’han de treballar les emocions 
perquè els infants sàpiguen com se 
senten i, depenent d’això, tinguin 
una reacció o una altra. Com més 
et coneixes, més et controles. 
Em pot posar un exemple pràctic?
Sí. Quan es produeix una situació 
conflictiva, per exemple que un 
nen pega un altre, va al racó de la 
pau i fa la tortuga, és a dir, es fica 
en si mateix per saber identificar 
l’emoció. Una vegada fet aquest 
procés, l’ajudem  a buscar solucions 
diferents per resoldre el problema, 
buscar solucions en què ell se senti 
més feliç i també faci més feliç als 
altres. Li diem: Què haguessis po-
gut fer abans de pegar-li? Les emo-
cions no són dolentes, el que volem 

transmetre és que la conducta no 
s’ha de desajustar malgrat sentir 
emocions com la ràbia o la por, per 
exemple.
I com està funcionant aquest 
mètode al centre?
Molt bé, la veritat. Els conflictes han 
baixat molt i també la seva intensi-
tat. L’objectiu és que tots siguem 
capaços de tenir una conducta més 
cordial, de sentir-se més bé, de tenir 
un pensament més positiu. Estem 
molt contents del projecte perquè 
ha ajudat a millorar la convivència. 
El clima de l’escola ha baixat per-
què tothom està més receptiu.
Com ho apliquen això a les dife-
rents edats?
En infantil i cicle inicial utilitzem la 
tècnica de les tortugues, els ensen-
yem a ficar-se a la closca per cal-
mar-se davant d’un conflicte. I amb 
els més grans fem servir el semàfor, 
és la mateixa idea però cada vegada 
anem introduint nous conceptes.

Com quins?
Al cicle mitjà fem el treball de les 
cares. A les emocions bàsiques 
com l’alegria, la tristesa o la por 
anem introduint matisos. Cada in-
fant té una bosseta al seu calaix 
amb diferents cares i el primer que 
fa cada dia és enganxar damunt la 
taula com se sent. Al cicle superior 

ja es treballen l’autoestima, el pen-
sament positiu i l’empatia. Ho fem a 
través de tècniques de rol-play, és a 
dir, els alumnes simulen una situa-
ció i cadascú representa un paper 
diferent. És una manera d’obrir la 
ment a diferents percepcions.

Exercicis per posar-se en la pell de 
l’altre.
Sí, l’empatia és molt important, així 
com aprendre a dir coses positives 
als companys. Nosaltres li diem els 
fils de l’amistat. Els infants es fan 
regals no materials per fer sentir bé 
els altres i a un mateix.
I quan tota una classe està molt 
esverada, què fan?
Parem, tanquem la llum, posem 
música i fem massatges. A banda 
de la part emocional, també treba-
llem molt el cos i la relaxació. I ho 
fem a l’aula mateix, sense estirar-se 
a terra perquè han d’aprendre a 
relaxar-se en qualsevol situació.
El seu projecte va aparèixer a un 
dels capítols del programa ‘Mes-
tres’ de TV3. Per què?
Perquè hi ha poques escoles a 
Catalunya que ho posin en pràc-
tica a tot el centre, des dels més 
petits als més grans. Sí és cert que 
l’educació socioemocional comença 

a tenir presència a les escoles, però 
es fan actuacions més puntuals i, 
de vegades, depenent de la sensibi-
litat de cada mestre cap a aquesta 
qüestió.
Què li diria als professors que 
diuen que no tenen temps per por-
tar això a la pràctica?
Que no et dóna més feina, sim-
plement és una manera diferent 
d’enfocar el tema. Es perd el ma-
teix o més temps expulsant un nen 
fora de classe que portant-lo al racó 
de la pau perquè reconegui què li 
està passant. En realitat, es guanya 
temps perquè cada vegada hi ha 
menys conflictes.
I les retallades afectaran la conti-
nuïtat d’aquest projecte?
Nosaltres ho seguirem fent, però 
em consta que hi ha professors 
d’altres centres que han demanat la 
formació específica per aplicar-ho a 
la seva escola i els han denegat per 
les retallades pressupostàries. 

“Hem constatat que 
els conflictes a la 
nostra escola han 
disminuït molt, així 
com la seva intensitat”

dirctora de l’escola El Viver
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