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El Ministeri de Foment ja ha con-
firmat a l’Ajuntament que no des-
tinarà cap partida del pressupost 
de l’any vinent al projecte de so-
terrament de la línia de rodalies 
de Portbou. El govern local, però, 
no es resigna a perdre aquest tren 
i tampoc no vol sentir a parlar 
d’estudiar altres solucions alter-
natives més econòmiques tal com 
van suggerir el director general de 
Ferrocarrils, Manuel Niño, i l’as-
sessor de la Ministra de Foment, 
Jorge Andreu, durant la reunió 
mantinguda l’11 d’octubre a Ma-
drid amb l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), i el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC). “Montcada i Reixac 
s’oposa rotundament a aquesta 
opció; el soterrament és priorita-
ri i continuarem lluitant perquè 
sigui una realitat”, ha dit l’alcal-
dessa, qui va proposar al Ministeri 
obtenir finançament a través de la 
implicació d’altres administraci-
ons, com ara la UE o la Generali-
tat, idea que Foment s’ha compro-
més a estudiar i que la portaveu 
del PPC al municipi i diputada 
al Parlament, Eva García,també 
subscriu. “Això podria ajudar a 
sufragar el cost previst, que és 
de 400 milions d’euros”, ha dit. 

CiU, en desacord. Qui no està 
d’acord amb què es demani la 
participació del govern autonòmic 
és CiU, soci en el govern local del 
PSC. El portaveu de la coalició, 
Joan Maresma, ha expressat el seu 

suport a l’alcaldessa en les seves 
iniciatives però s’ha mostrat molt 
crític amb l’actuació de l’Estat. 
“Estem tips i farts del govern de 
Madrid, sigui el que sigui”, ha dit 
l’edil tot recordant que el Ministeri 
ha incomplert de manera reiterada 
els convenis signats no només pel 
que fa al soterrament sinó també 
a l’adequació d’un aparcament a la 
plaça de la Pedra i al soterrament i 
desdoblament de la línia de Vic al 
seu pas per Mas Rampinyo. CiU 
considera que cal fer servir totes 
les eines legals possibles en defensa 
dels interessos de la ciutat. 
ICV-EUiA recorda, però, que la 
Generalitat també va signar el con-
veni i no s’ha implicat en el pro-
jecte. “El que està passant amb 
el soterrament és una presa de 
pèl”, ha dit el portaveu del grup, 
Josep M. González.

Decepció. Sis anys després de la 
seva constitució i després d’haver 
liderat diferents d’accions pel so-
terrament de la línia de Portbou al 
seu pas pel nucli urbà, la Platafor-
ma Tracte Just-Soterrament Total 
ha decidit deixar la via de la mobi-
lització i traspassar tota la respon-
sabilitat a l’Ajuntament. La manca 
de resultats i la notícia que el Pla 
d’Inversions del govern espanyol 
fins al 2024 no preveu cap so-
terrament a Catalunya han estat 
decisius. “Ens sentim decebuts 
perquè després de tants esforços 
i d’estar a prop de fer realitat 
el projecte, tot se n’ha anat en 
orris”, ha dit el portaveu del col-
lectiu, Jaume Relat, qui ha criticat 
la falta de voluntat política del go-
vern central per assumir les obres. 
El col·lectiu instarà l’Ajuntament a 
que, si hi ha un atropellament a les 
vies, demani responsabilitats civils 
o penals, si s’escau, al Ministeri.
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pAS ENRERE DE LA pLATAFORMA
El col·lectiu acorda deixar les mobilitzacions, 
decebut en considerar que no hi ha voluntat 
política per part del govern central per dur 
a terme el projecte del soterrament

L’alcaldessa diu que la ciutat no renuncia al projecte i CiU parla de reclamar per via legal el compliment del conveni signat amb el Ministeri

L’Ajuntament proposa a l’Estat que impliqui 
altres administracions en el soterrament

LÍNIA DE PORTBOU

Pilar Abián | Montcada

El Pla d’inversions de 
l’Estat fins al 2024 no 
preveu cap actuació  
de soterrament

Montcada paga un elevat peatge per ser una de les entrades a Barcelona amb el pas tres línies de tren en superfície i ara també la de la LAV
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Liciten la construcció d’un pou de 
ventilació al pàrquing de l’ambulatori 
Les obres es faran l’any vinent i estan pressupostades en més de 8 milions d’euros

L’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) ha iniciat 
el procés per licitar les obres de 
construcció d’un pou de ventilació 
i sortida d’emergència de la Línia 
d’Alta Velocitat al carrer Jaume I, 
concretament a l’espai que ocupa 
l’aparcament de vehicles del CAP 
de la plaça Lluís Companys. Les 
empreses interessades a executar el 
projecte han de presentar la docu-
mentació abans del 20 de novem-
bre. Una vegada s’adjudiquin, les 
obres s’hauran de dur a terme en 
el termini d’un any. 
El pou del carrer Jaume I es farà 
amb una tuneladora vertical i 
costarà més de 8 milions d’euros. 
Tindrà un diàmetre interior de 9 

metres i una profunditat aproxi-
mada de 40.

Recta final. Aquest pou de venti-
lació és l’últim que resta pendent 
dels quatre que corresponen a les 
obres del túnel de la LAV en el 
tram entre Montcada i Reixac i 

Vallbona. N’hi ha un a l’entrada 
i un altre a la sortida del túnel i 
un tercer al Parc de les Aigües. 
Precisament a principi de mes es 
va obrir l’espai adjacent a la pla-
ça de la Ribera que es va tancar 
el març de 2009 a causa de les 
obres d’aquest pou de la LAV.

LÍNIA DE L’ALTA VELOCITAT

Pilar Abián | Montcada

L’últim pou de ventilació que resta pendent de la LAV a Montcada es farà en aquest espai

pi
la

R
 a

bi
ÁN



4 2a quinzena | Octubre 2012Notícies

Notícies CONTAMINACIÓ
Montcada va superar els límits 
legals de partícules durant el 2011 
segons Ecologistes en Acció
pàg. 7

laveu.cat/noticies

SANITAT pÚBLICA
Entren en funcionament 
nous serveis mèdics als
dos CAP del municipi
pàg. 8

GETTING TALENTS

L’Ajuntament engega un projecte pioner per 
promoure l’accés d’aturats a llocs de treball

El departament de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament ha posat 
en marxa una nova iniciativa pio-
nera a Catalunya, batejada com 
a Getting Talent,  amb l’objectiu 
de promoure l’accés de persones 
aturades a llocs de treball. La jor-
nada es va fer el 16 d’octubre a 
l’Hotel Ciutat de Montcada i va 
ser un èxit de participació amb 
prop d’un centenar d’assistents 
entre treballadors i empresaris. 
“La idea és impulsar una nova 
activitat que treballa noves 
possibilitats d’inserció laboral 
a través de la creació d’una 
xarxa de contactes de mane-
ra informal i directa entre els 
desocupats, els empresaris i les 
institucions”, va explicar el re-
gidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU), du-
rant la presentació de la jornada. 

Per la seva banda, l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va 
remarcar el caràcter pioner del 
projecte i va animar els partici-
pants “a aprofitar al màxim 
aquesta experiència que segur 

que tindrà noves edicions al 
municipi”.
El Getting Talent va constar 
d’una part formativa, que va in-
cloure dues xerrades. La primera 
va ser a càrrec d’Albert Climent, 
director de l’empresa Job and 
Talent, qui va parlar de les noves 
eines dels caps de recursos hu-
mans per seleccionar personal. 
A la segona conferència, Pilar 
Perea emprenedora i coach, va fer 
una ponència titulada ‘Víctima o 
protagonista? Amb quina actitud 
busques feina?’. 

Contactes. El Getting Talent tam-
bé va dedicar un espai a l’inter-
canvi d’experiències i a la creació 
d’una xarxa de contactes i coo-
peració entre els empresaris i els 
treballadors participants a la ini-
ciativa. “La idea és integrar-me 
en una xarxa de contactes per 
trobar feina”, va explicar Gabriel 
García, a qui li agradaria ampliar 
la seva jornada laboral, que ara 
és a temps parcial. Pel que fa als 
empresaris, l’objectiu també va 
ser conèixer personalment pos-
sibles candidats a ocupar alguns 
llocs de feina de la seva empresa. 
Aquest és el cas de Rustiguet, 
una factoria que es dedica a la 
fabricació de pa al polígon Foin-
vasa. “Estem planificant el fu-
tur i potser necessitem gent”, 
va indicar un dels seus gerents, 
Sergi García. 

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

sÍ
lV

ia
 a

lQ
u

ÉZ
aR

L’objectiu és impulsar noves possibilitats d’inserció laboral a través d’una xarxa de contactes entre empresaris, candidats i institucions

Promoció Econòmica 
va organitzar la 
jornada el dia 16 amb 
l’assistència d’un 
centenar de persones 

L’Hotel Ciutat de Montcada també 
serà l’escenari el pròxim 24 d’octu-
bre de la quarta edició del Getting 
Contacts, una trobada per oferir al 
teixit empresarial un espai per fer 
contactes i trobar futurs clients. La 
jornada, organitzada per la Regido-
ria de Promoció Econòmica, tindrà 
lloc de 9 a 13h i, per assistir-hi, 
s’ha de fer la inscripció a través 
del correu promocioeconomica@
montcada.org o bé trucant al telè-
fon 935 648 505.
D’altra banda, el departament 

municipal també promou altres 
cursos fins a final d’any. El dia 26, 
hi ha previst un taller de tres ho-
res de durada sobre oportunitats i 
reptes per a dones emprenedores. 
L’objectiu de la sessió és identifi-
car l’emprenedoria professional i 
la creació d’empreses com a op-
cions reals d’ocupació i millora del 
mercat de treball. El curs s’adreça 
a dones en procés de reorienta-
ció laboral i en projecte de definir 
els seus objectius professionals. 
La jornada tindrà lloc a la seu de 

Promoció Econòmica –Alt de Sant 
Pere, 73– de 9.30 a 12.30h. Les 
persones interessades poden re-
servar plaça al departament mu-
nicipal o bé a la Regidoria de la 
Dona, ubicada a la Casa de la Vila. 
També durant aquest mes, l’Ajun-
tament oferta un curs per donar a 
conèixer les possibilitats que les 
xarxes socials ofereixen a empre-
ses i negocis. Serà el dia 25, de 
15 a 19h, a Promoció Econòmica, 
on també s’han de fer les inscrip-
cions corresponents  | SA

> La quarta edició del getting Contacts es farà el 24 d’octubre 

L’alcadessa i el regidor de Promoció Econòmica durant la presentació del Getting Talent, una iniciativa pionera a Catalunya
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PETICIó DELS COmERCIANTS

L’MCC insisteix en l’obertura del carrer Major 
al trànsit per dinamitzar el comerç del centre
El govern encarregarà un estudi a la Cambra de Comerç de Sabadell i debatrà la proposta amb els sectors implicats a la recerca de consens

“Aquesta crisi ens ha posat en 
una situació molt difícil i ne-
cessitem que l’Ajuntament ens 
ajudi amb una revisió i actua-
lització de les ordenances fiscals 
i obrint el carrer Major al tràn-
sit també en horari de tarda”. 
Aquesta és la doble demanda que 
el president de l’MCC, Manuel 
Moreno, ha expressat novament 
al govern municipal. “Han pas-
sat vuit mesos des que vam pre-
sentar una instància en aquests 
termes i necessitem una respos-
ta”, va afegir després de reunir-se 
amb l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC) i el regidor de Comerç 
i Turisme, Joan Maresma (CiU), 
el passat 9 d’octubre. 
Moreno compta amb l’aval de 
74 signatures de comerciants que 
demanen la circulació de vehi-
cles pel carrer major de 17 a 20h, 
d’octubre a març, convençuts 
que aquesta mesura afavorirà 
l’increment de les vendes. A la 

trobada també va assistir Ferran 
Solsona, vicepresident de l’AV de 
Montcada Centre. La junta de 
l’entitat veïnal és una altra de les 
parts implicades en aquest debat 
i la seva principal demanda és 
informació sobre la decisió que 
prendrà l’Ajuntament. “Des del 
mes de març que reclamem 
una reunió amb l’alcaldessa 
i els responsables de Comerç, 
Via Pública i Participació Ciu-
tadana per saber quines són les 
seves intencions i poder infor-
mar els nostres associats per-
què es puguin posicionar amb 
coneixement de causa”, ha dit 
Solsona tot lamentant que la tro-
bada encara no s’hagi fet.

Compromís. Malgrat la insistència 
dels comerciants, el govern no es 
vol precipitar ni prendre cap de-
cisió que pugui generar conflicte 
social. El regidor de Comerç i 
Turisme recorda que l’obertura 
del carrer Major al trànsit no-

més al matí es va pactar fa 20 
anys i que qualsevol canvi al res-
pecte haurà de comptar amb el 
màxim de consens. “Entenem 
que la realitat actual és molt 
negativa per al comerç local 
però hi ha molts agents impli-

cats en aquesta qüestió a més 
dels botiguers; hem de comp-
tar amb els veïns i les famílies 
amb fills matriculats al col·legi 
Sagrat Cor”, al·lega Maresma. 
Per disposar d’arguments sòlids, 
abans de prendre una decisió 

l’Ajuntament ha sol·licitat un es-
tudi a la Cambra de Comerç de 
Sabadell perquè valori els pros i 
contres de la proposta que també 
caldrà consultar amb l’empresa 
concessionària de les zones blaves 
del centre.

Pilar Abián | Redacció
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El carrer Major es van tancar al trànsit a la tarda fa 20 anys quan es va urbanitzar per primer cop com a passeig de vianants

En temps de crisi, res millor que 
obrir nous mercats. Això és el 
que han fet dos montcadencs 
emprenedors, Juan Rodríguez 
i Bernat Gayà, que han posat 
en marxa una oficina comercial 
per assessorar i ajudar les em-
preses espanyoles a invertir a 
Moçambic, un país que, segons 
asseguren, ofereix enormes pos-
sibilitats de negoci en els sectors 
turístic, agropecuari i alimentari. 
“L’objectiu de l’oficina comer-

cial és incentivar empreses 
espanyoles a expandir el seu 
mercat i donar el salt al país 
africà, donant suport en tot el 
procés des del punt de vista so-
cioeconòmic i legal”, ha indicat 
Rodríguez. 
L’Oficina Comercial i Promoció 
de Moçambic va organitzar el 4 
d’octubre la primera missió co-
mercial a aquest país de l’Àfrica, 
que va ser colònia portuguesa, 
amb nou agències de viatge es-
panyoles.

PROJECTE EmPRENEDOR

Dos montcadencs obren 
nous mercats a Moçambic
Juan Rodríguez i Bernat Gayà fan missions comercials a l’Àfrica

Sílvia Alquézar | Redacció
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Juan Rodríguez, a l’esquerra, i Bernat Gayà van presentar l’Oficina a final de setembre
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PLE DE SETEmBRE

Tots els grups, a excepció del ppC, en 
contra dels canvis a la funció pública
L’alcaldessa i quatre regidors amb dedicació exclusiva, tres del PSC i un de CiU, renuncien a la paga extra de Nadal

El Ple ordinari del mes de setem-
bre, celebrat el 27 de setembre a la 
Casa de la Vila, va aprovar, amb 
els vots en contra del PPC, una 
moció presentada pels treballadors 
de l’Ajuntament i assumida per la 
resta de grups municipals que ins-
ta la Generalitat a presentar una 
recurs d’inconstitucionalitat con-
tra el decret del Govern central 
que modifica les condicions dels 
treballadors de la funció pública. 
En absència d’Eva García, que es-
tava a la sessió del Parlament, va 
actuar com a portaveu del grup 
popular, Cristino García, qui va 
considerar que la proposta és in-
necesària atès que la Generalitat 
passa a estar en “funcions” a cau-
sa de la convocatòria d’eleccions 
autonòmiques. “El decret del 
Govern central que es posa en 
qüestió també intenta posar fre 
a la dualitat de salaris que co-
bren alguns representants polí-
tics”, va afegir García. 

Crítiques. El representat d’ICV-
EUiA, Josep M. González, va 
criticar el camí que tant el govern 
central com el de la Generalitat 
han seguit per sortir de la crisi: 
“Ho fan per la part més dèbil 
de la societat, els treballadors i, 
en aquest cas, els funcionaris; la 
gent amb rendes altes de capi-
tal no es veuen tan afectada”. El 
portaveu de CiU, que va ser Joan 
Carles Paredes davant  l’absència 
de Joan Maresma per malaltia, va 
destacar que el decret “envaeix 
competències del nostre govern 
que, a través de la comissió bi-
lateral, ja ha començat a nego-
ciar els drets que, com a nació, 
hem de defensar”. D’altra ban-

da, la representant del PSC, M. 
Carme Porro, va incidir en el fet 
que les mesures van en contra de 
l’Estatut de Catalunya i provo-
quen que “els treballadors del 
sector públic tornin a les condi-
cions de fa 30 anys enrera”.     

Paga de Nadal. L’alcaldessa de 
Montcada, María Elena Pérez 

(PSC), i els quatre regidors de 
l’Ajuntament amb dedicació ex-
clusiva –tres del PSC i un de 
CiU– han anunciat que no co-
braran la paga extra de Nadal 
en desacord amb la decisió del 
govern estatal d’eliminar-la tam-
bé per als treballadors públics, 
ja que el decret de l’Estat no 
afecta els càrrecs polítics. Aquest 

gest ha estat qualificat per part 
de la coalició ICV-EUiA com a 
“oportunista”. “El sou dels edils 
no és equiparable als dels tre-
balladors, que són els que estan 
fent veritables sacrificis ja que 
el seu poder adquisitiu ha dis-
minuït en un 30% en els últims 
tres anys”, ha indicat la formació 
d’esquerres en un comunicat. 

Rafa Jiménez | Montcada

El Centre 
Comercial El 
punt canvia de 
propietaris
El Ple de setembre va aprovar 
la transmissió de la concessió 
del Centre Comercial El Punt a 
l’empresa Nictalia amb els vots 
favorables de l’equip de govern, 
PSC i CiU, i d’ICV-EUiA, i les 
abstencions d’Esquerra, Ciuta-
dans i Partit Popular. Al novem-
bre de 2004, l’Ajuntament va 
subscriure amb l’empresa adjudi-
catària Sociedad Explotadora del 
Centro Montcada el contracte de 
concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació del centre 
lúdic. Aquesta empresa va entrar 
en fallida i la concessió va passar 
a mans de la societat bancària 
ING Lease al març de l’any pas-
sat. Ara, s’autoritza un nou canvi 
de propietari que passa a ser una 
empresa especialitzada en la ges-
tió de centres comercials | Rj

No hi haurà un 
dia específic de 
reconeixement a 
la policia Local

Montcada i Reixac no tindrà un 
acte institucional que serveixi 
per reconèixer la tasca que fa 
la Policia Local. La moció la va 
presentar el PPC al Ple de set-
embre i va ser rebutjada per la 
resta de grups que, tot i destacar 
la bona feina del cos policial, 
considera que no cal instaurar 
un acte de reconeixement. El re-
gidor popular Cristino García va 
demanar que l’homenatge es fes 
el 2 d’octubre, festa de la Policia 
Nacional. 

Opinió dels grups. Per a Marta 
Aguilar (ERC), és contradictori 
que el PP local plantegi aques-
ta qüestió quan, des del govern 
central s’està rebaixant els salaris 
del funcionariat. Carmen Rome-
ro (C’s) també es va manifestar 
en la mateixa línia, dient que la 
valoració de la feina policial s’ha 
de fer en el dia a dia i amb bons 
sous. Igualment, el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. Gonzá-
lez, va abogar per no baixar els 
salaris dels policies ni augmentar 
la seva jornada laboral. 
Per part del govern, Joan Carles 
Paredes (CiU) i M. Carmen Po-
rro (PSC), van destacar la feina 
que fa la Policia Local però van 
dir que no són partidaris home-
natges. “Això s’ha de fer durant 
els 365 dies de l’any”, van argu-
mentar, tot afegint que la moció 
dels populars s’havia redactat al 
marge dels sindicats policials.

Rafa Jiménez | Montcada

Els treballadors de l’Ajuntament 
han iniciat una protesta que con-
sisteix a portar una mascareta du-
rant la jornada laboral per mostrar 
el seu rebuig al decret de l’execu-
tiu de Madrid sobre les baixes per 
malalties comunes,  segons el qual 
ja no cobraran el cent per cent del 
sou durant els primers dies, tal com 
estipulava el conveni col·lectiu. La 
mesura va causar desconcert els 
primers dies entre els ciutadans, 
alguns dels quals la van vincular er-
ròniament a un nou episodi de con-
taminació, fet que el govern local va 
desmentir en la web municipal. 
A partir d’ara, els treballadors cobra-

ran el 50% durant els tres primers 
dies de baixa per malaltia comuna, 
el 75% del quart fins al 20è dia i, a 
partir del dia 21, el 100%. En el cas 
d’un accident laboral, es percebrà 
el 100% des del primer dia. 
La normativa s’aplicarà amb els 
màxims de cada tram. No obstant 
això la Coordinadora de Personal, 
ha expressat el seu malestar per-
què l’Ajuntament no ha acceptat 
la seva proposta d’assumir el cost 
de la baixa en la seva totalitat.  “Ha 
quedat clar que l’equip de govern 
no té cap voluntat de minimitzar 
l’impacte de les retallades”, ha 
indicat la Coordinadora. Per aquest 

motiu es va decidir en assemblea 
pujar el to de les protestes. L’ac-
ció dels divendres de dol, en què 
la plantilla es vesteix de negre i es 
manifesta davant del consistori, 
s’ha ampliat també als dimecres. 
La presidenta de l’Àrea Interna, 
Carmen Porro (PSC), en nom del 
govern municipal, ha expressat la 
voluntat de continuar negociant so-
bre les altres qüestions del decret, 
encara que, en el que afecta a les 
baixes, no hi haurà marxa enrere. 
“No tenim més remei que aplicar 
la llei, ja que les propostes que van 
presentar a la Coordinadora també 
van ser rebutjades”, ha dit | lR

> Mascaretes de protesta ‘per no posar-se malalts’
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CONTAmINACIó ATmOSFÈRICA

Montcada és la ciutat que més dies 
ha superat el límit legal de pM10
així es recull en un informe del 2011 fet per l’associació Ecologistes en acció

Segons l’informe de 2011 sobre 
la qualitat de l’aire elaborat per 
Ecologistas en Acció, Montcada i 
Reixac és el municipi de Catalunya 
que més dies va superar el límit 
legal de partícules en suspensió 
PM10, generades principalment 
per la combustió d’energies fòs-
sils com el petroli. La Unió Eu-
ropea només permet excedir els 
40 micrograms per metre cúbic 
d’aquestes partícules durant un 
màxim de 35 dies a l’any, mentre 
que a Montcada això es va supe-
rar en 64 ocasions. D’altra banda, 
el municipi també va traspassar els 
límits de diòxid de nitrogen (NO2) 
42 vegades durant el 2011. Segons 
els experts, les causes de la conta-
minació atmosfèrica són l’elevada 
intensitat de trànsit rodat i la forta 
activitat industrial. 
L’Ajuntament ha demanat als go-
verns de la Generalitat i de l’Estat 
que aprovin els plans de millora de 
la qualitat de l’aire. “Creiem que 
són essencials per definir les ac-
tuacions i concretar les mesures 

correctores”, ha indicat la regido-
ra de Medi Ambient, Judith Moje-
da (PSC), qui ha matisat les dades 
d’Ecologistes en Acció “perquè 
no coincideixen del tot amb 
l’informe de la Generalitat”. 
Segons el departament municipal, 
l’informe de l’entitat ecologista 
hauria de tenir en compte altres 
medicions i no només els resultats 
obtinguts a l’estació situada a la 
plaça Lluís Companys “que cap-
ta les emissions causades pels 
vehicles aturats al pas a nivell, 
on hi ha moltes retencions”, 
ha manifestat Mojeda. L’edil ha 
recordat que l’Ajuntament ja està 
elaborant el Pla de Mobilitat Ur-
bana per disposar d’una eina que 
tindrà, entre d’altres objectius, re-
duir la contaminació atmosfèrica i 
acústica a la ciutat.

Un altre estudi. L’AV de Can Sant 
Joan també ha tret les seves con-
clusions sobre el nivell de conta-
minació atmosfèrica. L’entitat fa 
dos anys i mig aproximadament 
que recull diàriament els mesu-

raments de l’estació ubicada al 
carrer Reixagó del barri. L’AV 
afirma que el límit legal de PM10 
s’ha superat en 3.126 vegades en 
842 dies. Per a l’associació veïnal, 
la principal causant de la contami-
nació atmosfèrica és la cimentera 
Lafarge. “Hi ha 755 vegades que 
s’ha sobrepassat el llindar del 
60 micrograms per metre cú-
bic i creiem que això és degut 
a emissions no controlades per 
part de la fàbrica”, ha comentat 
el president de l’AV, José Luis Co-
nejero, qui ha afegit que aquests 
punts màxims es registren entre 
les 8 i les 11h “per encobrir-ho 
amb la contaminació dels vehi-
cles”. Segons l’entitat, els dies que 
la cimentera està aturada coinci-
deixen amb les jornades amb el 
PM10 més baix.
“Nosaltres seguim denunciant 
que l’empresa s’ha convertit 
en una incineradora perquè la 
producció de ciment s’ha reduït 
i la fàbrica segueix treballant 
al màxim rendiment”, destaca 
Conejero.  

Sílvia Alquézar | Montcada

 
Una vintena de membres de la Pla-
taforma Antiincineració de Montca-
da i Reixac participaran els dies 2, 3 
i 4 de novembre a la IV Trobada de 
la coordinadora estatal contra la in-
cineració de residus en cimenteres
que se farà a Altsasu (Navarra). L’or-
ganització va a càrrec de la platafor-

ma Hirumugak bateria que aglutina 
persones i col·lectius en contra de 
la incineració de residus a la cimen-
tera Portland Valderribas ubicada a 
la localitat navarresa d’Olazti. L’any 
passat la Trobada es va fer a Mont-
cada i Reixac i va estar organitzada 
per la Plataforma local | SA

Presència local a la IV Trobada estatal antiincineració
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Per a l’AV de Can Sant Joan, la fàbrica Lafarge és el focus principal de la contaminació al barri
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El grup municipal d’ICV-EUiA presentarà al Ple de l’Ajuntament una moció per 
instar l’equip de govern a elaborar la campanya ‘A Montcada no es llença 
el menjar’. La coalició d’esquerres vol que els establiments d’alimentació no 
llencin a les escombraries els productes que estan a punt de caducar. La 
proposta consisteix a establir convenis de col·laboració amb els supermercats 
perquè venguin aquests aliments a preu simbòlic dins la mateixa botiga. La 
moció també proposa aplicar una discriminació positiva en la taxa de residus 
que paguen els supermercats que s’acullin al conveni amb el consistori | SA

> Moció d’ICV-EUiA perquè no es llenci menjar

La Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP) va presentar el 29 de 
setem bre el nucli local de la for-
mació política en un acte fet al 
Casal Popular el Brot en el qual 
van intervenir Marcos Cereceda, 
de la CUP de Montcada i Reixac; 
Roser Alcázar, de l’organització 
juvenil Arran; i Lídia Molano, de 
la Coordinadora Obrera Sindical 
(COS). “Som un partit que es 
fonamenta en la democràcia 
participativa, que s’organitza en 
nuclis assemblearis i que aposta 
pel socialisme”, va explicar Ce-
receda. La CUP s’ha proposat la 
promoció de debats als nuclis lo-
cals al voltant de qualsevol tipus de 
reivindicació veïnal i social.  Com-
parteix amb l’Assemblea Nacional 
de Catalunya (ANC) l’ideari in-
dependentista, però “la lluita na-
cional s’ha de traduir també en 
justícia social; no suposaria cap 
canvi només la independència 

capitalista, nosaltres apostem 
per la independència socialista”, 
ha dit Cereceda. 
Les dues representants de l’Arran i 
el sindicat COS van donar suport 
a les tesis plantejades per la CUP.  
El nucli local, que va aprovar el dia 
6 en assemblea que  “seria conve-
nient” presentar-se a les eleccions 
al Parlament del 25-N, ha promo-
gut en la recollida d’avals per po-
der participar als pròxims comicis.

POLÍTICA

La Candidatura d’Unitat 
popular presenta el nucli 
local de la formació 
El partit aposta per una independència socialista

Pilar Abián | Redacció

Cereceda amb Alcázar (esquerra) i Molano
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Montcada disposarà de tres serveis 
nous als Centres d’Atenció primària
El CatSalut ho va comunicar a l’ajuntament en una reunió feta a principi d’octubre

Els dos Centres d’Atenció Primària 
(CAP) de la ciutat oferiran tres 
nous serveis a la ciutadania amb 
l’objectiu de complementar el sis-
tema d’urgències mèdiques noc-
turnes. Així ho van comunicar els 
responsables del Servei Català de 
la Salut (CatSalut) de la Generalitat 
durant la reunió que van mantenir 
amb membres de l’equip de govern 
municipal a principi d’octubre. El 
primer nou servei que ha entrat 
en funcionament és el Programa 
Integral d’Urgències de Catalunya 
(PIUC), que consisteix a reforçar 
l’atenció sanitària amb un metge 
que es desplaça als domicilis dels 
pacients coincidint amb els mesos 
de la campanya de la grip.
Durant el mes de novembre, es po-
sarà en marxa un projecte d’atenció 
als malalts crònics més complexos. 
El nou servei estarà format per un 
equip de 6 infermers que tindran 
tot el Vallès Occidental com a àm-
bit d’actuació. Els facultatius faran 
visites a domicilis per tal de fer un 
seguiment proactiu a aquest tipus 
de pacients amb la idea d’evitar 
la descompensació de les seves 
patologies. I també pròximament, 
Montcada comptarà amb un Equip 
d’Atenció Residencial (EAR), for-
mat per un metge i una infermera 
que visitaran totes les residències 
de la gent de la comarca.
A més, l’Ajuntament s’ha com-
promès a continuar prestant el ser-

vei de transport gratuït nocturn per 
desplaçar-se al Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) de Ri-
pollet per a tots els ciutadans que 
no disposen de mitjans propis de 
transport. Segons va informar el 
CatSalut a l’Ajuntament, els am-
bulatoris montcadencs disposen 
del personal sanitari necessari per 
donar servei a la seva població. 
Malgrat tot, l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), opina que “Mont-
cada continua tenint la sensació 
que ha perdut serveis en l’atenció 
sanitària”.

Favmir. L’Ajuntament va explicar 
el dia 17 als representants de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada els nous serveis als 
CAP locals. “En el tema de les 
urgències nocturnes no hi ha 
novetats”, ha dit el seu president, 

Antonio Cera. L’entitat va aprofi-
tar per demanar a l’alcaldessa que 
encapçali les manifestacions contra 
les retallades en la sanitat pública, 
que organitzen cada dijous des de 
l’estiu de l’any passat. Les dones 
que participen als tancaments al 
CAP també han convidat l’edil a 
prendre un cafè durant una les tan-
cades nocturnes a l’ambulatori. 

Sílvia Alquézar | Redacció

SANITAT PÚBLICA

Els ambulatoris disposaran de tres serveis nous per complementar el sistema d’urgències
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> Romero opta als primers llocs de la llista de C’s
La regidora de Ciutadans, Carmen Romero –a la 
imatge– es presentarà a les primàries que el par-
tit farà el 20 d’octubre per ocupar un lloc entre el 
segon i el cinquè de la llista per Barcelona, cara 
als comicis del 25 de novembre. “Ens juguem la 
convivència i pensar en els veritables proble-
mes  dels ciutadans o l’enfrontament i la divisió 
que proposen els nacionalistes”, ha dit la regido-
ra, qui compta amb el suport de l’executiva local. 
Romero, que aposta per les xarxes socials com a 
canals de comunicació, ha presentat recentment 
un videobloc que es pot veure a youtube introduïnt en el cercador el seu nom 
i partit i, a través del qual, expressarà les seves opinions. “l’objectiu és donar 
resposta inmediata als veïns que s’adrecin a nosaltres via Internet”, ha dit el 
secretari de comunicació de C’s a Montcada, David Gerbolés | Rj
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La secció local d’Esquerra Unida i 
Alternativa ha fet una crida als par-
tits polítics i entitats de Montcada 
perquè se sumin a les mobilitzaci-
ons que cada dijous fa la Favmir 
per recuperar les urgències noctur-
nes. Així ho va acordar l’assemblea 
de la formació, el 29 de setembre 
i es pot llegir en el manifest que ha 
publicat al seu web  | SA

EUiA crida a la protesta

08

L’assemblea del PSC local ha aprovat una resolució –penjada al seu web– pre-
sentada a iniciativa de la JSC que reivindica la solució federal als problemes 
socials i les aspiracions de la societat catalana. La primera secretària del PSC, 
María Elena Pérez, reclama “un pacte fiscal federal i solidari que aporti a 
Catalunya un millor finançament per reduir el dèficit social, molt més gran 
i preocupant que el fiscal”. Pérez expressa en la resolució que, en aquestes 
eleccions, “el que decidim entre tots és si el futur govern és de dretes o es-
querres, si volem o no un govern amb sensibilitat social, un govern obsessio-
nat amb l’austeritat o un que aposti pel creixement i la protecció social” | lR

> El pSC i la JSC aposten per la transició federal
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Se suspèn temporalment l’ordre 
de desallotjar els joves de la finca
Més de 200 persones van participar en una manifestació de suport al col·lectiu

Pocs dies després de les mobilitza-
cions que va convocar l’Associació 
per a la Conservació de Can Piella 
el 13, 14 i 15 d’octubre, el Jutjat de 
Cerdanyola ha suspès temporal-
ment l’ordre cautelar de desallot-
jament que havia dictat fins que 
no es resolgui el recurs presentat 
per membres del col·lectiu. “Con-
siderem que és una petita vic-
tòria, però no podem abaixar la 
guàrdia perquè podria ser una 
maniobra de distracció”, diu 
l’Associació, que s’ha mostrat es-
perançada i alhora prudent en un 
comunicat difós al seu web. 

Agraïments. El col·lectiu ha agraït 
les mostres de suport rebudes 
aquests dies per part de diferents 
associacions, entitats i mitjans de 
comunicació. El 13 d’octubre més 
de 200 persones van caminar des 

de la Llagosta fins a Montcada en 
solidaritat amb el projecte. També 
es va fer una acampada reivindi-
cativa a la finca, situada en uns 
terrenys de Mas Rampinyo que 
limiten amb la Llagosta i Santa 
Perpètua. El dia 16, un grup de 
iaioflautes, alguns de Montcada, 

van acudir al Jutjat per sol·licitar 
al jutge que revoqués l’ordre. 
Des de fa tres anys l’entitat està 
treballant en la recuperació de la 
masia i el seu entorn agrari –pro-
pietat del grup immobiliari Alca-
raz–, posant en marxa projectes 
d’autogestió.

Laura Grau | Redacció

CAN PIELLA

La plaça de l’Església va acollir un fals judici al grup immobiliari Alcaraz, propietari de la finca

> Multat per maltractar i no censar els gossos
F.L.P., el caçador que tenia a la seva finca de Montcada i Reixac 23 gossos 
de caça morts, en bosses i enterrats, i altres 33 vius però en mal estat, 
ha estat sancionat amb dues multes, una de 12.000 euros de la Generali-
tat, per maltractament, i una altra de 7.000 l’Ajuntament, per no tenir els 
animals censats ni molts d’ells identificats amb xip. També perdrà la seva 
llicència de caçador i no podrà tenir animals durant els propers cinc anys. 
L’home va ser denunciat el desembre passat per les associacions Funda-
ció Altarriba i l’ONG Defensa Animals Rescue (DAR) | lR

L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb el consistori de 
Barcelona perquè aquest sufragui la reparació dels desperfectes al ca-
rrer Circumval·lació causats per les obres d’urbanització i d’instal·lació de 
col·lectors realitzades al terme municipal de Barcelona, al límit amb el ba-
rri de Can Cuiàs. Ambdues administracions han valorat els danys materials 
en 67.964 euros, quantitat que sufragarà el consistori barceloní | SA

> protesta pel pla de barris de Can Sant Joan
La comissió de seguiment del Pla de barris de la muntanyeta de Can Sant 
Joan i l’AV del barri organitzen un acte reivindicatiu el 20 d’octubre al 
Mirador de les Cultures (10h) en protesta pel retard en les actuacions 
previstes. Primer es farà una xocolatada i, a continuació, una manifestació 
ples carrers de la muntanyeta, cap a les 12h, reclamant també més neteja, 
escales mecàniques, asfaltat dels carrers, desratització i l’aparcament de 
la plaça de la Pedra. Precisament La Junta de Govern local va adjudicar 
el 9 d’octubre a l’empresa Cespa les obres d’urbanització de la finca com-
presa entre els carrers Triangle i Cim per un preu de 197.000 euros, en 
el marc del Pla Integral de la Muntanyeta. Els treballs, que començaran 
aquest mateix mes, consistiran en la construcció d’un pàrquing amb una 
capacitat de 27 estacionaments | SA

> Conveni per reparar el carrer Circumval·lació

> La Brigada neteja l’entorn del Rec Comtal

El nou carril exclusiu per a autobusos i VAO (vehicles d’alta ocupació) de l’autopista C-58, entre Ripollet i 
l’accés  a Barcelona por l’avinguda Meridiana, podria entrar en funcionament el 26 d’octubre, segons informa-
cions aparegudes a la premsa estatal. El disseny és simple: dos carrils segregats de la resta de l’autopista, en 
alguns trams mitjançant un vial elevat, pels quals només podran circular autobusos, cotxes amb tres o més 
ocupants, vehicles ecològics i motocicletas. La capacitat de canviar el sentit de circulació permetrà que en 
hora punta, des de les 6.30h  fins a les 14h –encara està per concretar–, els dos carrils serveixin per entrar a 
Barcelona, mientre que la resta del dia es donarà pas als vehicles que vagin cap al Vallès | lR

> El nou carril bus-VAO, a punt d’entrar en funcionament

> Detingut per vendre marihuana en una escola
Agents de la Comissaria local dels Mossos d’Esquadra van detenir el 5 
d’octubre un jove de 18 anys veí del municipi com a presumpte autor d’un 
delicte contra la salut pública. La detenció es va produir a prop d’un centre 
educatiu després que una dotació policial observés com el jove introduïa un 
objecte a l’interior del recinte a través de la tanca. Durant l’escorcoll se li van 
requisar diverses bosses amb marihuana. Segons fonts de la comissaria, la in-
tervenció s’emmarca en una campanya que està fent  el cos autonòmic contra 
el consum i la venda d’estupefaents als centres d’educació del municipi | PA
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Operaris de la Brigada Municipal van netejar a principi d’octubre la part mont-
cadenca de l’entorn del Rec Comtal, on van recollir més de 25 bosses indus-
trials de residus, sobretot runa i escombraries domèstiques. El Rec Comtal 
és una infraestructura que pertany a Barcelona en la seva totalitat, “però el 
consistori montcadenc sempre s’ha fet càrrec del manteniment del tram que 
passa pel municipi”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), qui ha donat intruccions per tal que es mantingui net tot l’entorn i ha 
comunicat el problema al districte de Nou Barris. La Brigada també va substi-
tuir una tanca malmesa a la confluència entre els carrers Carril i Besòs, al barri 
de Can Sant Joan, per evitar que hi hagi abocaments de deixalles | SA
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L’Ajuntament ha iniciat un 
procés participatiu per recollir 
propostes al Pla de Mobilitat 
Urbana de Montcada i Reixac 
(PMU), que s’està redactant. El 
consistori disposa d’una secció 
dins del web municipal montcada.
cat a través del qual es pot enviar 
informació relacionada amb la 
mobilitat a la ciutat. L’objectiu 
del PMU és definir les estratè-

gies de mobilitat sostenible al 
municipi per als pròxims 6 anys.
El projecte es troba en la fase de 
diagnosi, que inclou la realització 
d’un inventari de la xarxa viària 
principal i secundària amb la fi-
nalitat d’elaborar un estudi de 
la realitat actual de la mobilitat 
a la ciutat des del punt de vista 
dels vianants, les bicicletes, el 
transport públic, el vehicle pri-
vat, l’aparcament, l’accidentalitat 

i l’impacte ambiental. “És molt 
important comptar amb la 
participació dels veïns perquè 
ells coneixen bé com afecta la 
mobilitat a la seva vida quo-
tidiana”, ha indicat la regidora 
de Mobilitat, M. Carmen Porro 
(PSC). L’Ajuntament té previst 
organitzar una jornada per pre-
sentar a la ciutadania tota la 
informació recollida durant la 
diagnosi. 

L’Ajuntament inicia un procés per 
recollir propostes al pla de Mobilitat
Les aportacions es poden fer via internet a través d’una secció dins el web montcada.cat

CIUTAT SOSTENIBLE

Sílvia Alquézar | Redacció
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Fa 32 anys que l’AV Montcada Nova organitza la Pedalada popular que, en les darreres edicions, s’ha enmar-
cat també en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i en la lluita contra el canvi climàtic. El 7 d’octubre una 
vuitantena de persones de totes les edats va recòrrer tot el municipi amb l’objectiu de passar una bona estona 
i, alhora, conscienciar la població sobre la possibilitat d’utilitzar la bicicleta com alternativa al vehicle. “Compe-
tir amb més activitats municipals el mateix dia va minvar la participació però estem contents de com va a 
anar tot”, va dir el portaveu veïnal, Pedro Fernández | lG

> Una vuitantena de persones participa a la pedalada popular
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Coincidint amb la celebració de 
la festivitat de Tots Sants el prò-
xim 1 de novembre, l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac ha enllestit 
diversos treballs de manteniment 
del cementiri municipal amb 
l’objectiu principal de millorar 
l’accés de la gent gran.
Només arribar al cementiri, ja es 
pot observar la millora de l’accés 
principal. Les escales que fins 
ara presidien la porta d’entrada 
s’han substituït per una rampa 
per facilitar l’accés de tots els 
visitants, però en especial per a 
les persones amb mobilitat re-
duïda. L’accés per als vehicles 
funeraris també ha estat objecte 
d’intervenció. 
Una altra part dels treballs s’ha 
centrat a renovar el paviment del 
cementiri que estava en mal es-
tat. D’aquesta manera, s’ha mi-
llorat la planimetria del recinte 
funerari per garantir la seguretat 
dels visitants. Paral·lelament, 
aquesta actuació també ha ser-
vit per eliminar els sots i els des-
nivells que provocaven l’apari-
ció de bassals d’aigua els dies 
de pluja. La correcció d’aquesta 
incidència, amb la instal·lació 
de noves sortides d’aigua, faci-
litarà la mobilitat dels montca-
dencs durant la seva visita al 
cementiri. Els operaris també 

han instal·lat tanques de segu-
retat a la part més elevada del 
cementiri. En els blocs on hi ha 
els nínxols, l’actuació municipal 
s’ha centrat en la neteja de les 
cobertes. La zona d’aplec de re-
sidus –d’ús únicament munici-
pal– també s’ha millorat.

La regidora de Serveis Munici-
pals, M. Carmen Porro, afirma 
que amb aquests treballs de 

manteniment “es volia posar re-
mei a deficiències que afectaven, 
sobretot, l’accés de la gent gran”. 
L’edil assegura que amb aquests 
“treballs  de manteniment correc-
tiu i de millora també s’ha donat 
solució a algunes queixes de par-
ticulars”. 
Les obres al cementiri munici-
pal, situat a la Font Pudenta, 
es van iniciar el febrer d’aquest 
any. L’execució ha anat a càrrec 
de 4 treballadors de la Brigada 
Municipal, 2 operaris contrac-
tats a través dels plans d’ocu-
pació del Projecte Impuls i de 2 
jardiners municipals. Les obres 
han finalitzat aquest octubre 
amb els treballs de pintura.

>monogràfic

TREBALLS DE mANTENImENT EN EQUIPAmENTS mUNICIPALS

L’Ajuntament millora l’accés al recinte del 
cementiri i renova el paviment en mal estat

ÀREA SERVEIS mUNICIPALS
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

S’ATENEN LES QUEIXES
Els treballs són la resposta
a les peticions fetes per particulars
per millorar el recinte funerari

NÍNXOLS
El cementiri municipal té una 
capacitat de 2.614 ninxols i espai per 
fer-ne 260 més en un futur

M. CARMEN pORRO
REGIDORA DE SERVEIS MUNICIPALS

El manteniment dels equipa-
ments públics de la ciutat és 
una prioritat per a la Regidoria 
de Serveis Municipals. I el ce-
mentiri de la Font Pudenta no 
podia quedar-ne al marge. Ate-
nent a les peticions dels ciuta-
dans, hem millorat diversos 
aspectes del recinte funerari, 
sobretot els relatius a l’accessi-
bilitat. Però a més, aquesta in-
tervenció del govern municipal 
també ha tingut una vessant 
d’inclusió social i de lluita contra 
la crisi, perquè per a l’execució 
de les obres s’han contractat 
dues persones provinents dels 
plans d’ocupació. Treballs com 
aquests ens beneficien a tots.

OBERTURA ININTERROmPUDA

per Tots Sants, el cementiri romandrà obert de 9 a 17h
Els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de no-
vembre, al cementiri municipal 
de Montcada i Reixac —situat al 
carrer de les Malves— es podrà 
accedir de forma ininterrompu-
da des de les 9 a 17h. La resta 
de dies, l’equipament municipal 
mantindrà els horaris d’obertura 
habituals: de dimarts a dissabte, 
de 9 a 13h i de 15 a 17h; i els 
diumenges, de 9 a 13h.
Com cada any, es preveu una 
assistència massiva de visitants, 
coincidint amb la festivitat de 
Tots Sants.
El cementiri municipal de Mont-
cada i Reixac té una capacitat 
actual de 2.614 nínxols. En el 
cas que en un futur sigui neces-

sària la seva ampliació, l’Ajun-
tament encara té la possibilitat 
d’augmentar la seva capacitat 
amb la construcció de 260 nín-
xols més.
A més del cementiri de la Font 
Pudenta, molts montcadencs 
també visiten per aquestes da-
tes el cementiri de Collserola. 
L’accés en transport públic es 
podrà fer el mateix dia 1 de 
novembre amb l’autobus de la 
línia 103, que connecta el nucli 
de la ciutat amb aquest equipa-
ment situat al Parc de Collserola. 
L’horari d’obertura d’aquest ce-
mentiri, ubicat entre Montcada 
i Reixac i Cerdanyola del Vallès, 
és de 8 a 18h.

Actuacions que ens
beneficien a tots

La remodelació ha permès eliminar les escales de l’entrada

Visita d’obra de l’alcaldessa, la regidora de Serveis Municipals i el tècnic municipal

Vista del cementiri amb les noves baranes

S’han contractat dos 
operaris a través dels 
plans d’ocupació del 
Projecte Impuls
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DIA DEL CàNCER DE pIT
L’Associació Catalana contra 
aquesta malaltia organitza el 
dia 19 una marxa solidària 

pàg. 16pàg. 15

pARES I FILLS
Andròmines fa un taller per 
millorar la relació entre els 
progenitors i els adolescents

Més de 8.000 persones, segons 
càlculs de l’organització, van pas-
sar els dies 6  i 7 d’octubre per 
la II Fira de l’Aigua i el Come-
rç que ha coordinat l’associació 
Montcada Centre Comerç 
(MCC),  amb el suport de les 
regidories de Comerç i Serveis 
Municipals de l’Ajuntament. En 
aquesta segona edició destaca 
l’augment de la participació del 
nombre de comerços i establi-
ments de Montcada i Reixac 
–una quarantena– i la diversitat 
de sectors representats, des de la 
restauració, l’alimentació, roba i 
complements i jardineria, fins a 
empreses de servei, com  centres 
d’estètica i de teràpies alternati-
ves, autoescoles i, fins i tot, un 
gabinet d’advocats. 

Diversitat. Tot i que la majoria de 
paradistes eren del centre, tam-
bé n’hi havia d’altres barris com 
Mas Rampinyo, Can Sant Joan, 
Font Pudenta i Terra Nostra. 
“Això és important perquè per-
met tenir una idea més global 
del tipus de comerç que hi ha a 

Montcada, entenent-la com un 
tot”, ha assenyalat el president de 
l’MCC, Manuel Moreno. Pel que 
fa a les vendes, segons l’enquesta 
de satisfacció que han respost els 
paradistes, hi ha hagut de tot. “El 
50% diu que ha fet bona caixa 
i la resta no tant, però hem de 
tenir clar que l’objectiu prin-
cipal d’una fira no és vendre 
sinó donar-se a conèixer”, ha 
afegit Moreno. El regidor de Co-
merç, Joan Maresma (CiU), ha 
destacat la importància que tot 
els participants fossin de Mont-
cada. “És una fira des de casa 
per a la gent de casa”, ha dit 
l’edil, qui considera que aquesta 
cita, a la tardor, juntament amb 
la de Comerç i Artesania de Can 
Sant Joan, a l’estiu, i la de Nadal, 
a l’hivern, “s’han consolidat 
com els tres grans aparadors 
del teixit comercial”, ha afegit.
La Fira va apostar per les activi-
tats infantils com a reclam. Les 
propostes estrella van ser les pas-
sejades amb ruc, els inflables, la 
fira agrícola de l’AV del centre 
i els tallers de l’Escola d’Art La 
Taca. L’altra pol d’atracció va ser 
la plaça de l’Església, on van ac-
tuar diferents escoles i grups de 
dansa. En el marc de la Fira tam-
bé es van fer dues visites teatra-
litzades a la Casa de les Aigües, 
que van atraure una vuitantena 
de persones.

Laura Grau | Montcada

‘L’objectiu principal 
d’una fira no és 
vendre sinó donar-se a 
conèixer’, diu Moreno
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Les actuacions a la plaça de l’Església van aplegar un nombrós públic durant els dos dies Els rucs van causar sensació entre els més petits

II FIRA DE L’AIGUA I EL COmERç

Els jocs inflables, els passejos amb ruc i les actuacions d’escoles de ball a la plaça de l’Església van contribuir a l’afluència de públic

L’MCC calcula que la cita amb el comerç 
de proximitat va tenir uns 8.000 visitants

Els inflables van ser un dels reclams de la Fira instal·lada al centre del carrer Major amb un passadís lateral a cada costat
m

cc
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DIA mUNDIAL DE L’ENVELLImENT ACTIU

Les associacions de gent gran de 
Montcada critiquen les retallades

Les tres associacions de gent gran 
de Montcada –les dues del Casal 
del Montcada Nova i la del Ca-
sal de la Mina– van aprofitar la 
celebració del Dia Mundial de la 
Gent Gran a Montcada, el dia 7 
d’octubre, per fer dures crítiques 
al model econòmic actual i  a 
“les polítiques antisocials” dels 
governs.  El text, que va llegir 
Maria Ayala en nom de les tres 
entitats, va criticar especialment 
la reducció de les pensions, les re-
tallades de la Llei de Dependèn-
cia, la falta de residències i cen-
tre de dia públics i la pujada de 
l’IVA. “La gent gran no tenim 
la culpa del malbaratament 
dels recursos públics en obres 
faraòniques i en sous astronò-
mics”, va dir Ayala, en referència 
als responsables polítics. 

Avis ‘indignats’. L’escrit tam-
bé va fer retrets a la banca, per 
l’escàndol de les participacions 
preferents i el drama dels des-

nonaments. “En molts casos els 
avis estem ajudant els nostres 
fills a arribar a fi de mes i a cui-
dar els néts perquè ells puguin 
anar a treballar”, reivindicant 
així el paper actiu de la gent gran 
en la societat actual. 
La lectura del manifest va posar 

el punt final als actes commemo-
ratius, organitzats amb el suport 
de la Regidoria de Participació  
Ciutadana de l’Ajuntament en 
el marc de la segona edició de la 
Mostra d’entitats, que es va fer 
davant del pavelló Miquel Poblet. 
El programa d’activitats va inclo-

ure una exhibició de tai-txí,  –una 
disciplina molt practicada entre 
la gent de més de 65 anys–, una 
ballada de sardanes, un esmorzar 
popular i una caminada popular 
fins a Mas Duran, en la qual van 
participar més d’un centenar de 
persones. 

El manifest de la diada reivindica pensions que permetin cobrir les necessitats bàsiques i viure amb dignitat

D’esquerra a dreta, Paco Martínez, Maria Ayala i Jose Maria Rubio, que van pujar a l’escenari per expressar les demandes de la gent gran 

la
u

R
a 

g
R

au

Laura Grau | Pla d’en Coll

Cursos per al 
teixit associatiu
La Regidoria de Participació Ciu-
tadana organitza els dies 15, 20, 
22, 27 i 29 de novembre un curs 
adreçat al teixit associatiu amb 
l’objectiu de donar a conèixer la 
realitat dels diferents barris i posar 
en comú diverses experiències. Les 
sessions es faran a l’Espai Kursaal 
de 19 a 21h. La inscripció es pot 
fer a través del correu electrònic 
participaciociutadana@montcada.org 
o bé a través del telèfon 935 726 
474. D’altra banda, el curs titulat 
‘Tenim la sensació que sempre 
fem el mateix, donem-li la volta’ 
programat per al 23 d’octubre s’ha 
ajornat fins al desembre, a una 
data encara per determinar | SA

II mOSTRA D’ENTITATS

Un total de 32 entitats ha pres 
part en la II Mostra d’Entitats 
que va organitzar la Regidoria 
de Participació Ciutadana el 7 
d’octubre al camí de la Font Fre-
da, davant del pavelló Miquel 
Poblet. La primera edició, feta 
al 2010, va congregar 24 enti-
tats, 16 de les quals han repetit 
aquest any. La resta, un total de 
16, hi han pres part per primera 
vegada. A més de l’augment de 
participació, els organitzadors 
destaquen que les entitats han 
treballat molt més l’espai de les 
carpes, amb l’organització de 
taulers informatius i exposicions 
sobre la seva tasca i les seves ac-
tivitats i promovent tallers per 
dinamitzar la jornada, sobretot, 
adreçats al públic infantil.  

Valoracions. “Felicito les entitats 
de Montcada perquè una vega-
da més han sortit al carrer amb 
ganes de mostrar la seva feina 

i engrescar la població a parti-
cipar de les seves activitats”, ha 
dit el regidor de Participació Ciu-
tadana, Jonathan Martín (PSC). 
La mostra, de caràcter bien-
nal, va néixer fa dos anys amb 
l’objectiu de donar a conèixer el 
teixit associatiu de la ciutat. Les 
entitats que hi han participat  per 
primera vegada són l’Associació 
Catalana contra el Càncer, les 
puntaires de Montcada centre, 
el Club Català de Ciència Ficció, 
Fantasia i Fandom, els Gegants de 
Montcada i l’Escola del Benestar 
‘Som Llum’. La mostra també va 
incloure actuacions a càrrec de 
l’Associació Sardanista de Terra 
Nostra, el grup Escènic Jym’s, el 
Ballet Flamenco Triana i el club 
de gimnàstica rítmica de la Unió 
de Mas Rampinyo. La mostra va 
registrar una bona afluència de 
públic durant tot el matí, a pesar 
de la coincidència amb la II Fira 
de l’Aigua i del Comerç que es va 
fer el mateix cap de setmana.

El camí de la Font Freda va acollir el 7 d’octubre una trentena de carpes i un escenari on van actuar diferents grups locals 

Un gran escenari situat al final del camí de la Font Freda va acollir les actuacions de diferents escoles de ball i entitats del municipi
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Laura Grau | Pla d’en Coll

Creix el nombre de participants i millora 
l’oferta de tallers i activitats divulgatives

L’Associació Amics i Amigues de Kasbas va muntar una acollidora haima Creu Roja va organitzar una taller de primers auxilis

La festa de la 
Favmir, el dia 21
La Favmir organitza el 21 d’octu-
bre la cinquena edició de la festa 
reivindicativa i cultural de l’associ-
ació, que es farà davant del pavelló 
Miquel Poblet, de 10 a 14h. El pro-
grama inclou diverses actuacions 
i un torneig d’escacs, a més d’una 
botifarrada popular. A les 12.30h, 
hi ha prevista la intervenció de les 
diferents AV de la federació, que 
parlaran sobre reivindicacions ve-
ïnals | SA



152a quinzena | Octubre 2012 Societat

25È ANIVERSARI

Montcada Ràdio fa un reconeixement 
als programes dels col·laboradors
La graella de l’emissora municipal compta amb una vintena d’espais fets per ciutadans

Al final de l’acte els col·laboradors que fan programes actualment a Montcada Ràdio es van fer una foto de família

La festa del 25è aniversari de 
Montcada Ràdio, celebrada el 5 
d’octubre a l’Abi –amb el suport 
del grup Get Back i el programa 
‘Dotze Polzades’–, va congregar 
una vuitantena de persones, la 
majoria vinculades a algun dels 
programes de col·laboradors que 
l’emissora local emet setmanal-
ment.  El qui va ser el primer 
director, Jose Teixidó, va fer 

un repàs de l’evolució del mit jà 
municipal, que va començar en 
condicions molt precàries en un 
local del carrer Major i que ha 
viscut diferents etapes. “Moltes 
coses han canviat, però el que 
sempre s’ha mantingut és la 
filosofia de ràdio participativa 
oberta a persones i entitats del 
municipi”, va dir Teixidó. Prova 
d’això és la vintena de progra-
mes que integren la programació 

de l’emissora municipal, al 104.6 
de la FM. Un per un, els respon-
sables de cada espai van pujar a 
l’escenari per explicar les seves 
propostes que, en alguns casos, 
com el programa ‘Aqualung’, por-
ta 20 anys en antena. També hi 
ha espais que s’estrenen aquesta 
temporada com és ‘A foc viu’, de 
la cuinera Maria Àngels Puntas, 
i ‘El vuelo del Fènix’, d’Ismael 
Ávalos i Raquel Lozano. 

Laura Grau | Montcada

> Revisió gratuïta per diagnosticar el glaucoma
L’Institut Oftalmològic Tres Torres, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Mont-
cada, ha organitzat al municipi una nova 
campanya per prevenir el glaucoma, una 
patologia de l’ull que es defineix com una 
neuropatia òptica o una malaltia del nervi 
òptic associada a l’edat. Des del 15 al 19 
d’octubre, una unitat mòbil del centre 
mèdic ha recorregut diferents punts del 
municipi per fer revisions a les persones 
interessades de forma gratuïta. Un glau-
coma sense tractar pot conduir a un dany 
irreversible del disc òptic de la retina amb 
la seva conseqüent pèrdua del camp de visió, la qual cosa pot convertir-se 
en una ceguesa parcial o total  | SA

> La vacunació contra la grip, a ple rendiment
Els dos centres d’atenció primària de Montcada i Reixac ja han començat la 
campanya de vacunació contra la grip, que va començar amb retard perquè 
l’1 d’octubre no havien arribat els fàrmarcs necessaris per a tota la població 
indicada, administrant només la vacuna als pacients crònics més complexos. 
“Això va ser només al principi, ara ja es desenvolupa amb normalitat”, ha 
indicat el cap dels dos ambulatoris locals, Miquel Barbany. El fàrmac s’adreça 
als majors de 60 anys, als malalts crònics i als professionals que treballen en 
contacte amb altres persones. Els dos CAP ofereixen la possibilitat de vacunar-
se sense cita prèvia, de dilluns a divendres, de 12 a 13h i de 18 a 19h  | SA

> Sopar solidari en favor dels malalts de Rett
L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett organitza el 26 d’octubre al 
restaurant Masia Reixach (20.30h) un sopar solidari per recaptar fons amb 
l’objetiu d’ajudar les persones afectades per aquesta malaltia. La síndrome de 
Rett és un trastorn neurològic que provoca un retard mental a les nenes. Els 
tiquets es poden comprar a través del telèfon 608 926 612 o del correu electrò-
nic secretaria@rettcatalana.es. D’altra banda, l’Auditori de Barcelona acollirà 
el 25 de novembre un concert solidari de gòspel per recollir diners per a diver-
ses entitats, entre les quals es troba l’Associació de la Síndrome de Rett  | SA
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> Xerrada dels Indignats sobre alimentació
El col·lectiu d’Indignats Montcada organitza el pròxim 30 d’octubre a l’Abi 
(19h) la xerrada ‘L’alimentació, un dret o un negoci’ a càrrec de la perio-
dista Esther Vivas, que és membre del Centre d’Estudis sobre Moviments 
Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Vivas va participar en un altre 
debat a la ciutat el passat mes de març amb el president de Justícia i Pau, 
Arcadi Oliveras   | SA

Amb motiu del Dia Internacio-
nal contra el càncer de pit, que se 
celebra el 19 d’octubre, la secció 
local que l’Associació Espanyola 
contra el Càncer té al Centre Cí-
vic La Ribera organitza el mateix 
dia de l’efemèride una caminada 
oberta a tothom, que començarà 
a les 18h a la plaça Lluís Com-
panys. La marxa és prevista 
que passi pels carrers Bogatell i 
Major, la plaça de l’Església i la 
rambla dels Països Catalans per, 
després de donar la volta al com-
plex de Montcada Aqua, tornar 
pel mateix camí fins a la Casa la 
Vila, on hi ha previst que finalitzi 
el recorregut.

Estand. L’Associació Espanyola 
contra el Càncer va instal·lar el 
17 d’octubre una carpa davant de 
la Casa de la Vila per recollir fons 
a través d’aportacions econòmi-
ques de la ciutadania i la venda 
de productes com samarretes 
i polseretes. La jornada va ser 

molt positiva, segons va indicar 
la presidenta de la secció local, 
Pepita Gil, “perquè ho hem ve-
nut pràcticament tot i els veïns 
han fet bastants donacions”. El 
mateix dia 17 es va suspendre 

per manca d’assistència la xerra-
da que hi havia prevista a càrrec 
de la psicooncòloga Ainhoa Ma-
rín per parlar sobre el càncer de 
mama i l’autoestima de les dones 
que el pateixen. 

SALUT

Montcada celebra el Dia Internacional 
del càncer de pit amb diversos actes
El 19 d’octubre hi ha prevista una caminada contra la malaltia, oberta a tota la ciutadania

La secció local de l’Associació contra el Càncer va instal·lar un estand davant la Casa de la Vila
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> Jornada formativa sobre els consells escolars
La Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (Fapac), amb 
la col·laboració de la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Mont-
cada (Fampa), organitzen el 27 d’octubre, de 10 a 13h, a la Casa de la 
Vila, un taller formatiu sobre el funcionament dels consells escolars, co-
incidint amb la convocatòria d’eleccions el pròxim mes de novembre. Les 
persones interessades a participar es poden inscriure enviant un correu a 
l’adreça fampamir@gmail.com | SA

El taller de titelles de diferents 
països del món que va organitzar 
la Regidoria de Cooperació i Soli-
daritat el 5 d’octubre a la biblio-
teca de Can Sant Joan va ser un 
èxit de participació. L’objectiu de 
l’activitat era familiaritzar els par-
ticipants en la diversitat multicul-
tural i les seves potencialitats. El 
23 de novembre s’ha programat 
un taller de vestits de paper de 
diverses cultures a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada | lR

> Èxit del taller de titelles multiculturals

> Can Cu Esplai comença una nova temporada
L’entitat Can Cu Esplai va iniciar el 6 d’octubre una nova temporada amb activi-
tats adreçades a infants de 3 a 12 anys que es fan tots els dissabtes de 16.30h 
a 19.30h a càrrec de voluntaris de Creu Roja. La programació del nou curs in-
clou sortides, colònies, tallers artístics i nit de pijames, entre d’altres propostes. 
Les matrícules estan obertes tot l’any al Centre Cívic de Can Cuiàs. La quota és 
10 euros al mes. Per a més informació, es pot consultar el facebook de l’entitat 
Cancuesplai o bé trucar al telèfon de Creu Roja 936 916 161 | SA
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L’Oficina d’Atenció a la Dona (OAD) 
organitza durant el mes d’octubre dos 
cursos d’informàtica adreçats a dones 
en atur. El primer, a càrrec de Creu Roja, 
va tenir lloc els dies 2, 4, 9 i 11 d’octubre 
a l’Espai Kursaal. D’altra banda, la Casa 
de la Vila acull un segon curs que cons-
ta també de quatre sessions –les dues 
primeres es van fer el 15 i 18 d’octubre 
i les següents es faran els dies 22 i 25. 
Les classes les imparteixen tècnics d’Andròmines que donen a les usuàries la 
formació bàsica en informàtica enfocada a la recerca de feina | SA

> Cursos d’informàtica per a dones en atur

pi
la

R
 a

bi
ÁN

El 23 d’octubre, a les 18.30h, l’Ajuntament, Montcada Comunicació i EMA Pu-
blicacions presentaran a l’Auditori el llibre-DVD que s’ha editat amb motiu del 
50 è aniversari de la riuada de 1962. Els autors del treball i l’empresa editora 
explicaran com l’han elaborat i també es projectarà un resum del contingut del 
reportatge -a la foto alguns dels testimonis que hi han participat | lR

> presentació del llibre-DVD sobre la riuada
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En venda. Casa a La Pobla de Llillet al 
Berguedà, de 3 habitatges individuals i lo-
cal a planta baixa. Preu 150.000 euros.Tel. 
938 236 530.
Es traspassa. Rostisseria en funciona-
mient a Montcada i Reixac per jubilació. 
Interessats trucar al 647 506 934.
En lloga. Casa al carrer Bosc de Can Sant 
Joan de 60 m2, vivenda actualitzada. Tel. 
679 528 316.
Classes particulars. Matemátiques, 
comptabilitat, economia, ESO i Batxillerat. 
Tel. 667 411 533.
Alquilo local. De 85 m2 en Font Pudenta. 
Soleado, con persianas eléctricas, toldo, 
aseo y patio. Buen precio. Tel. 935 752 
250.
Vendo. Marquesina de 1,50x1,20m y un 
porche de 5m.x4. Precio razonable. Tels. 
615 406 107 i 935 726 421.
Compro. Tebeos antics, còmics, manga, 
llibres, cromos, calendaris de butxaca i jo-
guines en general. Tel. 630 930 616.
Se ofrece. Electricista oficial de primera 
con 30 años de experiencia. Preguntar por 
Ferran. 651 600 310.
Se ofrece. Mujer atenta y responsable 
para cuidar a personas mayores en horario 
nocturno. Preguntar por María. Tel. 935 
651 775 o 651 600 309.
Classes particulars. D’anglès i francès. 
Telèfon 628 20 51 32.
Se ofrece. Auxiliar de geriatría para cuidar 
personas con problemas de movilidad. Tel. 
662 620 053.
Ocasió. Es lloga plaça d’aparcament àm-
plia al carrer Balmes, amb porta automàti-
ca. 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 .Tel. 935 643 116. 
Preguntar por Tere.
Se vende. Plaza de párquing en av. Cata-
lunya. A buen precio. Tels. 691 077 039/ 
935 643 116.

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

L’associació sociolaboral Andrò-
mines organitza amb el suport del 
Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat un taller 
gratuït adreçat a famílies amb ado-
lescents amb l’objectiu de millorar 
la comunicació entre pares i fills 
a través de les noves tecnologies. 
Les sessions, que es fan a l’institut 
La Ferreria, van començar el 17 
d’octubre i finalitzaran el 22 de 
novembre tots els dimecres i di-
jous de 18 a 20h. El curs, sota el 
lema ‘Connecta’t amb el teu fill, se 
centrarà en la familiarització dels 
pares i mares amb l’ordinador i els 
mòbils, la navegació per Internet i 
la millora de les habilitats comuni-
catives. 

Places vacants. Malgrat que ja ha 
començat, encara és oberta la ins-
cripció. Les persones interessades 
es poden apuntar a través del te-
lèfon 932 740 627 o bé per email 
a l’adreça social@andromines.
net. “El taller es fa amb la idea 
d’alfabetitzar els pares a nivell 

informàtic perquè puguin dis-
posar d’aquesta eina per millo-
rar la comunicació amb els seus 
fills”, ha indicat Imma Navarro, 
d’Andròmines, qui ha remarcat 
que la iniciativa s’adreça a famí-
lies amb fills entre els 11 i els 16 
anys. Un dels pares participants, 

Eleuterio Michel, assegura que fa 
el curs “perquè vull conèixer les 
noves tecnologies per saber de 
quina manera puc posar límits 
als meus fills”. Una altra mare, 
Ana Bedmar, creu que “és una for-
mació important per millorar la 
relació amb els meus fills”. 

FORmACIó

Andròmines fa un taller per millorar 
la relació entre pares i adolescents
El curs acosta els progenitors a les noves tecnologies com a eina de comunicació amb els fills

Alguns dels pares i mares participants al taller d’Andròmines durant la primera sessió, el dia 17
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Sílvia Alquézar | Redacció
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Alimentació, un dret 
o un negoci
A càrrec de l’activista Esther Vivas
Organitza: Indignats Montcada
30 d’octubre, 19h
abi (colon, 5)

25 d’octubre, 20h
auditori municipal

19 l divendres
Hora del conte. ‘Sota les sabates’, a cà-
rrec d’Ada Cosidó. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda de Montcada.

Caminada. Dia Mundial contra el Càn-
cer de Pit. Hora: 18h. Lloc: Plaça Lluís 
Companys. Organitza: AECC.

20 l dissabte
Acte reivindicatiu. Xocolatada i manifes-
tació. Hora: 10h. Lloc: Mirador de les 
Cultures. Organitza: AV Can Sant Joan.

Recital. De poesia ‘Llicorella’, del Grup 
7 de Cors. Hora: 20h. Lloc: Casa de les 
Aigües (cicle Poeticae).

21 l diumenge
Visita. ‘Puig i Cadafalch, més que un ar-
quitecte’. Hora: 11h. Lloc: passeig de Sant 
Joan amb Diagonal. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Festa. Reivindicativa de la Favmir, amb 
el lema ‘Per la cohesió veïnal’. Hora: 
10h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet.

Espectacle. ‘Els colors de la dansa’, del 
grup Mediterrània. Hora: 12h. Lloc: La 
Unió. Preu: 10 euros (socis, 8).

Presentació. Del curtmetratge ‘La soleà’, 
de Míriam Cañamares, i el film ‘Puzzled 
Love’, codirigit per la directora. Hora: 
19h. Lloc: Auditori (veure pàgina 22).

23 l dimarts
Presentació. Del llibre i el DVD ‘Les veus 
de la tragèdia’, publicat amb motiu del 
50è aniversari de les riuades. Hora: 
18.30h. Lloc: Auditori Municipal.

25 l dijous
Xerrada. De l’historiador Jordi Bilbeny. 
Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

26 l divendres
Visita. A la rodalia del Turó de la Vinye-
ta. Hora: 17.30h. Lloc: Hotel Plaza de 
plaça Espanya. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Hora del conte. ‘Principis i finals’, a cà-
rrec de Glòria Arrufat. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

Xerrada. ‘Dones: bruixes i heretges. 
Condemnades per decidir sobre el seu 
cos i ment?, a càrrec de Lídia Molano 
i Roser Alcàzar. Hora: 20h. Lloc: Casal 
Popular El Brot.

Presentació. Del cicle de teatre amateur  
Montcada a Escena 2012 i homenatge 
a Sebastià Costa i Antoni Escrigas. Hora: 
20.30h. Lloc: Espai Cultural Kursaal.

27 l dissabte
Teatre. ‘Su día de suerte’, del grup Tea-
trac. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 
euros.

28 l diumenge
Espectacle. ‘Lowcost’, de la companyia 
Katraska. Hora: 12h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Preu: 4 euros.

30 l dimarts
Lliurament. De premis del concurs de 
poesia escrita per nens Petit Poeticae. 
Hora: 18.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda 
de Montcada.

Xerrada. ‘Alimentació, un dret o un 
negoci’, a càrrec d’Esther Vivas. Hora: 
19h. Lloc: Abi. Organitza: Indignats 
Montcada.

Inauguració. De l’exposició d’imatges 
panoràmiques del 25è aniversari de 
l’Afotmir. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 
Municipal.

Cristòfor Colom i Amèrica
A càrrec de l’historiador Jordi Bilbeny
Organitza: Fundació Cultural Montcada

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
25è aniversari 
de l’Afotmir  
Fotos panoràmiques
30 d’octubre, 19.30h

sala 
principal

EXpOSICIÓ 
45è aNiVeRsaRi Del ceaV
Fins al 9 de novembre
sala sebastià Heredia

mONTCADA A ESCENA
su día de suerte, de teatrac
27 d’octubre, 19h
sala Joan Dalmau

Biennal de 
Fotografia 
Ciutat de 
Montcada
Fins al 10 
de novembre

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

19 20 21

26 27 2823 24 2522

29

guix Recasens Recasens

pardo guix guixRivas Duran J.VilaRelat

J.VilaJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

31 21
pardo pardo

3 4

                                   octubre

TEATRE FAmILIAR
Lowcost  
Cia. Kastraska
28 d’octubre, 12h

30
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>Editorial
Decepció
Ara, més que mai, vivim envol-
tats d’incertesa. Tant pel que fa 
a projectes de ciutat tan impor-
tants com el soterrament de la 
línia de rodalies de Portbou, que  
s’allunya inexorablement, com 
pel que afecta més directament 
les persones. Molts treballadors 
i aturats veuen amb preocupació 
com perden poder adquisitiu a 
marxes forçades o, en el pitjor 
dels casos, com se’ls acaba la 
prestació sense possibilitats de 
trobar cap feina per més que la 
busquin. Les mesures que l’Es-
tat ha posat en marxa a través 
de la reforma laboral o retallant 
sous i convenis dels treballadors 
públics i també les aportacions 
als governs autonòmics i locals 
tenien com a objectiu de dina-
mitzar l’economia però, lluny 
d’aconseguir-ho, a l’únic que 
han contribuït ha estat a generar 
malestar i desànim.
Es demana a la ciutadania que 
no es deixi afectar pel clima de 
pessimisme, però és difícil re-
sistir l’onada d’aquest tsunami 
conjuntural que està transfor-
mant la nostra societat. Perquè, 
malgrat que hi hagi gent amb 
esperit lliutador, si no hi ha res-
posta per part de l’administra-
ció, al final un s’acaba cansant. 
Això és el que li ha passat al 
secretariat de la Plataforma pel 
Soterrament que, després de sis 
anys d’accions, ha decidit fer 
un pas enrere. El col·lectiu està 
decebut i no és d’estranyar. Ha 
fet mobilitzacions massives, ha 
convocat assemblees amb dipu-
tats i parlamentaris, ha liderat 
un projecte que el municipi me-
reix sense cap discusió i tot per 
acabar en una via morta. Com 
es pot confiar en les adminis-
tracions si el que signen acaba 
essent paper mullat? 

rèplica sobre la cnt
Vull comentar la “Rèplica” signada per 
Mercuri Castellà en el número anterior. 
Te raó al reivindicar el paper que la CNT 
va tenir durant l’època de la República 
i la dictadura i no es pot dir que només 
el PSUC i CCOO van lluitar per recu-
perar la llibertat. Molts altres partits i 
persones ho van fer. Sempre passa que 
alguns s’apropien la exclusivitat de la 
lluita social, la defensa de les llibertats 
i el patriotisme i això és fruit de la seva 
endogàmia i sectarisme. No obstant 
això, molts historiadors coincideixen a 
destacar que la causa més important 
de la marginalitat en què va caure la 
CNT va ser conseqüència directa del 
seu paper a la Guerra Civil. En primer 
lloc, la CNT i la FAI (l’anarquisme més 
radical) no van apostar per guanyar la 
guerra sinó per fer la revolució (substi-
tuir el sistema per una societat sense 
classes socials). Per aconseguir-ho van 
optar per l’eliminació física dels consi-
derats enemics. Per això, la facció més 
combativa i radical de la CNT-FAI es va 
dedicar, sobretot fins al maig de 1937, 
a la destrucció de propietats privades 
i a l’assassinat de persones. Aquesta 
tasca la van du a terme mitjançant els 
“comitès”, les “txeques” i les “patru-
lles de control”,  amb judicis sumarís-
sims i “consells de cuneta”. 
Només al municipi van ser assassi-
nades 1.198 persones de Barcelona 
i rodalies a les tàpies del cementiri i 
un nombre indeterminat als forns d’As-
land, a més de 28 veïns afusellats als 
pobles del voltant. Sense judicis i, en 
molts casos, prèvia tortura. Aquesta, 
doncs, es una raó de pes per entendre 
la marginalitat en què va caure la CNT. 
Certament no van ser els únics que van 
cometre crims a la reraguarda altres 
grups també ho van fer, però en menor 
grau. I van ser tan horrorosos com els 
que del bàndol nacional. No hem de 
demonitzar tota la CNT, ni tots els seus 

dirigents i també hem de valorar la 
gran lluita que van fer per la millora de 
les condicions del proletariat i la tasca 
educativa i de formació de la joventut. 
Però tots aquests fets van pesar molt 
en la memòria colectiva i, un cop recu-
perada la democràcia, la gent va pre-
ferir altres opcions, segurament menys 
radicals que no volien destruir el món 
per aixecar-ne un de nou, només volien 
transformar-lo per que fos més habita-
ble, que no és poca cosa.

josep Capella i Torrents
Montcada

agraïment
Adimir ha rebut de la gasolinera Repsol 
Sant Pere de Reixac situada a la Carre-
tera Sant Adrià Roca Km.7 una donació 
en forma de vals de gasolina. Aquest 
és un establiment que dóna servei als 
ciutadans de Montcada i Reixac des 
de fa molt temps, oferint productes de 
qualitat i donant sempre resposta a les 
necessitats dels seus clients. En una 
època com l’actual, caracteritzada per 
les dificultats econòmiques que patei-
xen les empreses, un gest com aquest 

té encara molt més valor i, des d’aquí, 
el volem agrair profundament. 
L’associació ha volgut repartir 
aquests vals de manera equitativa 
entre els professionals que treballen 
i col·laboren amb el CAID Montcada 
com a símbol del reconeixement a la 
seva professionalitat i dedicació en 
tots els projectes que desenvolupem 
de manera conjunta. 

Cristina Alonso
Adimir

Sueldos abusivos
Las nuevas tecnologías avanzan que 
son una barbaridad, que diría mi 
abuela. Y es verdad, la capacidad 
de comunicarse en el Facebook, en 
el Twiter o WhatsApp hace que casi 
en tiempo real lleguen las comunica-
ciones a todos los lugares. Pues bien, 
mirando el Facebook, mira por don-
de, voy a parar al muro de nuestra 
alcaldesa, María Elena y leo en él que 
ella, junto con los cargos políticos de 
plena dedicación, ha decidido dejar 
de percibir su paga de Navidad. Mi 
primera impresión es de admiración 

ante este hecho tan altruísta y solida-
rio con la situación general. Después 
reacciono y caigo en la cuenta de que 
los salarios que en su día aprobó el 
equipo de gobierno municipal PSC-
CIU generaron un gran escándalo 
entre la ciudadanía por lo despropor-
cionados de los mismos y que hay 
recogidas más de 2.000 firmas para 
que se corrija esta situación tan des-
mesurada. 
Después de pensarlo bien, veo con 
toda claridad que se trata de una cor-
tina de humo, un gesto demagógico 
que llega tarde y que no afronta el 
verdadero problema estructural que 
no es otro que el de los salarios abu-
sivos, innecesarios e injustificados de 
la alcaldesa y de esos cargos políticos 
a plena dedicación, en una ciudad de 
34.250 habitantes.

Antonio García
Montcada

El proper número de 
‘la Veu’ sortirà 

el 2 de novembre

Falta de limpieza 

Esta imagen corresponde a la calle Carril 
casi al lado de la calle Molino, una zona 
que no hay manera de que la limpien. 
¿Será que no hay personas que buscan 
faena para trabajar? ¿O que los vecinos y 
vecinas de estas calles, sólo son ciudada-
nos de Montcada para pagar impuestos?

José Luis Conejero
Can Sant Joan  

Envia la teva foto a som@laveu.cat el clic
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Arran de la reunió mantinguda la setmana passada amb repre-
sentants del Ministeri de Foment no podem fer res més que mos-
trar el nostre rebuig a la resposta obtinguda. Ens han confirmat 
que no hi haurà partida pressupostària per iniciar les obres del 
soterrament de la línia de Port-Bou al seu pas per Montcada al 
2013, tot i què els projectes constructius en cinc fases estan ja 
elaborats, amb la qual cosa queda palesa la manca de voluntat 
política del Govern central per dur a terme aquesta infraestruc-
tura. Lamentablement la perspectiva que hi havia a final de l’any 
passat, amb els projectes acabats i la possibilitat d’incloure’ls als 
pressupostos de l’any vinent, ha canviat radicalment. Volem rei-
terar allò que ja vàrem manifestar a principis d’any en relació als 
compromisos d’altres administracions, que no es pot dir que no 
es fan les actuacions perquè no hi ha recursos, què el que s’ha 
de fer és buscar les fórmules de finançament adequades per dur-
los a terme.
Pel que fa al desdoblament de la línia Vic-Puigcerdà, el Ministe-
ri està treballant en l’estudi d’impacte mediambiental, tenint en 
consideració les al·legacions presentades pel nostre municipi i 
descartant les de municipis com Santa Perpétua, Ripollet i La 
Llagosta que significaven un traçat alternatiu de connexió amb 
la línia R8 que tornava a trinxar el nostre municipi una vegada 
més. Nosaltres continuarem treballant per aquests projectes, 
buscarem opcions en relació a les fonts de finançament extern, 
utilitzarem tots els mitjans al nostre abast per posar les opcions 
a sobre de la taula del Ministeri perquè, tot i les respostes obtin-
gudes, volem tenir clar i definit el més aviat possible el futur del 
soterrament. Montcada no vol esperar més, el soterrament és un 
projecte important per a Montcada.

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. 

Continuarem treballant pel soterrament

Madrid, el govern de l’Estat,  ha enredat una vegada més la gent 
de Montcada i Reixac. Després de molts anys de lluita de molta 
gent perquè el soterrament de la línia de tren convencional a 
França fos una realitat, ens han dit que ara no és possible. Això 
si, amb les bones paraules de sempre, amb les excuses de sem-
pre. Deu anys en què hem fet tots els papers de l’auca. Es va 
modificar el projecte de soterrament no sé quantes vegades, es 
va fer i aprovar el projecte bàsic i, com que aquest pujava molts 
diners, vàrem acordar amb el govern de l’Estat desglossar-ho en 
cinc fases, amb l’objectiu que es pugués pressupostar i licitar en 
diferents exercicis. Res de res. En els pressupostos de l’Estat per 
l’any 2013 ni un euro. I ja ens han dit que no hi comptem en els 
futurs pressupostos dels propers anys. 
En un gran acte a l’Ajuntament de Montcada, vàrem signar un 
conveni el govern de l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament, en què  
totes les parts vàrem acordar que el soterrament de la línia con-
vencional era un projecte complementari al de la línia de l’AVE. 
Que no s’acabarien les obres de l’un sense que es comencessin 
les obres de l’altre. Ara només liciten els pous d’emergència que 
falten per posar en marxa la línia de l’AVE l’any que ve. 
Quin engany! No ens resignem! Cal mantenir la unitat de tot el 
poble de Montcada i dels grups politics municipals amb la Plata-
forma pel Soterrament; estudiar i portar a terme totes les possi-
bles accions legals davant de l’incompliment del conveni signat. 
Montcada s’afegeix a molts pobles i ciutats de Catalunya que ja 
estem farts i tips del menyspreu i de l’engany de Madrid. Però no 
ens rendim!  Ara no.

No ens rendim! Ara no

Les xifres de l’atur continuen creixent a Montcada i Reixac, hi ha 
inscrites un total de 3.348 persones a les llistes de l’atur, moltes 
de les quals sense dret a percebre el subsidi corresponent, gene-
rant una precarietat social que en molts casos ja s’estén a famílies 
senceres. Les retallades aplicades pel PP i CiU han comportat re-
ducció de drets, prestacions i serveis, provocant l’empobriment 
i un elevat risc d’exclusió social d’amplis sectors de la població, i 
no només dels col·lectius tradicionalment més vulnerables.
Davant la dificultat de donar cobertura des dels Serveis Socials 
a tots els sectors en situació de risc del nostre municipi, s’ha 
de buscar la col·laboració estreta amb les entitats socials que 
gestionen la distribució d’aliments. Però també cal engegar una 
campanya adreçada als establiments d’alimentació de la ciutat, 
que garanteixi que els productes frescos a punt de caducar es 
venguin a preu simbòlic dins del mateix establiment, en lloc de 
llençar diàriament menjar en bon estat: “A Montcada no es llen-
ça el menjar”. Donat que els ingressos municipals s’han reduït 
de forma significativa, i això afecta als serveis no obligatoris però 
de gran importància per a la ciutadania, prenen rellevància con-
ceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de 
determinar les taxes, preus públics o ajuts. Des de l’Ajuntament 
cal garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equi-
pament, servei o activitat municipal, reconeixent la seva funció 
social i que cap ciutadà es pugui quedar exclòs per motius eco-
nòmics: “Tarifació Social”.
Donem suport al col·lectiu Can Piella, una iniciativa que vol cons-
truir i difondre alternatives al model de societat actual, per contri-
buir a que es realitzi un canvi social que ens porti cap a un món 
més altruista, sostenible, ecològic i solidari.

Per un canvi d’actitud

El pasado 12 de octubre un grupo de ciudadanos de Montcada 
i Reixac acudimos libremente a celebrar la Fiesta Nacional en la 
plaza Catalunya de Barcelona. Después de los ataques y desafíos 
separatistas del gobierno catalán, pasando incluso por encima de 
la ley como si no fuera con ellos, muchos catalanes han respon-
dido de forma rotunda, cívica y festiva: sonaron las voces de la 
libertad, ondearon banderas catalanas y españolas con valentía, 
dijimos alto y claro que no estamos dispuestos a elegir entre Cata-
lunya y España. Miles y miles de catalanes han dejado claro que 
la mayoría silenciosa está hasta las narices de los separatistas. Soy 
consciente de que no se puede derribar en tres semanas el edi-
ficio construido por el separatismo en tres décadas ya que antes 
habrá que acabar con muchas mentiras. Por eso la movilización 
del 12-O en Barcelona en favor de la unidad de España es un 
primer paso dado por ciudadanos anónimos sin dinero público 
ni subvenciones, pero decididos y valientes. Algo llamativo fue la 
total ausencia de los socialistas catalanes que han abandonado 
por completo su pertenencia española: ¡Es bueno saberlo! 
El Partido Popular estuvo presente en un acto que pretendía, 
sobre todas las cosas, decir a los independentistas que hay 
una multitud catalana que se siente española. Ha llegado la 
hora de decir ¡basta! a la apropiación de símbolos que ejerce el 
nacionalismo catalán. Es hora de gritar bien alto que me siento 
catalana y me siento española y no pasa nada porque no tengo 
complejos. No queremos renunciar a nuestros orígenes ni a 
nuestra lengua materna, no queremos sentirnos catalanes de 
segunda categoría como pretenden, nadie nos va a obligar 
a elegir entre Catalunya y España, ¡nadie! Porque Catalunya 
somos todos, ¡que nadie se olvide!

¡Catalunya somos todos!
Vivimos unos tiempos muy convulsos en Cataluña, el que debería 
ser presidente de todos los catalanes ha decidido ante su nefasta 
gestión (peor que la del Tripartito, algo que parecía imposible) en-
volverse en la estelada y llevar a Cataluña hacía un futuro incierto 
y con una fractura social sin precedentes en nuestra tierra. Des-
de Ciutadans (C’s) dejamos claro con nuestro lema de campaña 
(Mejor unidos) como queremos que sea la Cataluña del futuro, y 
no es de otra manera que unida a España y siendo un motor de 
ésta, una Cataluña ejemplo de convivencia y pluralidad. Es hora 
de desmontar las mentiras del nacionalismo y de evidenciar su 
nefasta gestión que ha llevado a nuestra comunidad autónoma a 
la quiebra económica, y como decía antes a una enorme fractura 
social. Ciutadans (C’s) es la única alternativa fiable a este naci-
onalismo asfixiante, ya hemos visto como el PPC ha sido socio 
de CiU durante esta corta legislatura. Y el PSC, pues navega a la 
deriva sin ser capaces de decir que quieren para nuestra tierra y 
su gente. Ciutadans (C’s) es el único partido catalán que elige a sus 
candidatos en primarias, lo que sin duda es una muestra más de 
que este partido es diferente. Y saldremos a la calle como hemos 
hecho durante este último año, sin estar en campaña electoral. 
Pronto veremos en la calle a todos los demás partidos, que 
solo se acuerdan de los ciudadanos cuando hay elecciones a la 
vista, y para prometer lo que saben que jamás podrán cumplir. 
Esta campaña demostraremos la fuerza de Ciutadans (C’s), y es-
tamos convencidos de obtener un buen resultado en Montcada i 
Reixac, nuestra campaña será humilde, pero como siempre cer-
cana al ciudadano. Porque ellos son el eje de la política y quienes 
nos pagan el sueldo cada mes, y a ellos nos debemos. Es hora de 
la democracia, pero de la democracia con mayúsculas.

Mejor unidos

La pàgina http://premsa.gencat.cat/, fa un detall exprés dels 
pressupostos de l’Estat espanyol aprovats pel Consell de Minis-
tres per aquest 2013. Podeu consultar com aquests són una 
mostra clara de com l’Estat castiga novament Catalunya i in-
compleix de manera reiterada la Disposició Addicional Tercera 
de l’Estatut. La incompleix tot i que aquest (que té rang de llei) 
va estar aprovat després de les tisorades donades primer pel 
Congrés dels diputats i posteriorment pel Tribunal Constitucio-
nal. Diu el comunicat del departament de premsa de la Gene-
ralitat: “Per tercer any consecutiu, el Govern no rebrà els diners 
d’inversions pendents que determina la disposició addicional 
tercera de l’Estatut”. El 2013 hauria de cobrar 719 milions cor-
responents al 2010. A això, caldria sumar-hi, a més, els impa-
gaments de la liquidació dels exercicis del 2008 (759 milions) 
i del 2009 (211 milions). No obstant això, als pressupostos de 
l’Estat no hi ha cap rastre d’aquestes xifres. 
Al marge del què se’ns deu als catalans i no se’ns paga, aquests 
pressupostos retallen de mala manera la sanitat, l’educació, els 
serveis a la dependència... Però continuen atorgant pels que-
fers de l’exèrcit la immoral xifra de més de 50 milions al dia. 
Des d’un punt de vista purament local, al costat d’aquests, re-
peteixo, 50 milions diaris per l’exèrcit, els aproximadament 350 
milions del soterrament de Montcada i Reixac que marcarien 
un abans i un després en la nostra qualitat de vida no són res. 
Però el PP considera que davant el context econòmic actual el 
soterrament de Montcada no és una prioritat. Sí que ho són, 
però, les desfilades militars que estan, fins hi tot, per sobre dels 
serveis a les persones.

L’única sortida és la independència
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La junta de l’Abi ha decidit 
posar fil a l’agulla i començar 
a treballar per dur a terme la 
remodelació integral de la seva 
seu en un futur no gaire llu-
nyà. Donada la seva antiguitat, 
l’edifici incompleix la majoria 
de normatives vigents sobre 
equipaments i té espais força 
degradats, que ja fa temps que 
estan tancats al públic, com és 
el cas de les plantes superiors. 
“L’edifici no té prou lloc per 
encabir la gran quantitat 
d’entitats que l’utilitzen com 
a seu o que hi fan activitats, 
a més de la nostra programa-
ció”, ha explicat Xavier Pare-
des, en nom de la junta, que ja 
disposa d’un avantprojecte que 
planteja com podria quedar el 
nou edifici. 

Pla d’usos. El primer repte serà 
aconseguir els 20.000 euros que 
costa la redacció del projecte de 
reforma de l’equipament, pro-
pietat de l’Abi, que té prop de 
300 socis. Els detalls de l’avant-
projecte van ser exposats per 
la junta a l’assemblea feta el 5 

d’octubre. Les associacions que 
estan allotjades a l’Abi o que 
l’usen habitualment ja estan col-
laborant en l’elaboració del Pla 
d’usos que s’haurà de presentar 
a la Generalitat per justificar 
els canvis de volumetria que 
s’hi volen fer i que obliguen a 
modificar el Pla General Metro-
polità. Els objectius d’aquests 
canvis són mantenir la sala 
gran, habilitar-hi una gran ter-
rassa al damunt i aixecar una 
segona planta a la part que 
dóna al carrer Montiu. “Som 
conscients que es tracta d’un 
projecte molt ambiciós, però 
creiem que si aconseguim la 
implicació del poble, ho po-
drem tirar endavant”, diu el 
portaveu de la junta, que ja ha 
posat en marxa una campanya 
de captació de socis entre els 
membres de les entitats que 
estan vinculades a l’Abi. Hi ha 
quotes anuals de tipus familiar 
de 40 euros i juvenils, de 20, 
i fins i tot, hi ha la possibilitat 
de fer aportacions voluntàries. 
“Com més socis siguem, més 
força tindrem davant de les 
administracions i més valor 
tindrà com a projecte de po-
ble”, ha afegit. També es crearà 
una comissió per estudiar les 
possibles vies de finançament, 
que estarà formada per dos 
membres de la junta, tres socis 
destacats, un representant de 

les entitats allotjades a l’Abi i un 
de l’Ajuntament. La intenció de 
la junta és convocar una nova 
assemblea de socis al desembre 
per plantejar les diferents pro-
postes. El regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
que coneix el projecte a fons, 
creu que els canvis que proposa 
l’Abi són via bles des d’un punt 
de vista urbanístic i ha manifes-
tat la predisposició de l’Ajunta-
ment a defensar-los davant de 
la Generalitat, un cop siguin 
aprovats pel Ple municipal.

Cultura
laveu.cat/cultura
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TORNA MONTCADA A ESCENA
El programa inclou set espectacles 
de grups de teatre montcadencs

ATENEU DOmINGO FINS

pàg. 22

CURTMETRATgE pOÈTIC
La directora Míriam Cañamares 
col·labora amb el cicle Poeticae
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Aspecte exterior de l’edifici de l’Abi tal com quedaria després de la reforma proposada per l’arquitecte montcadenc Ricard Armengol

L’edifici de l’abi no compleix la normativa vigent sobre equipaments i no té prou espais per encabir totes les activitats que s’hi fan

La junta engega el procés per fer possible 
la remodelació del seu local en un futur
Laura Grau | Montcada

El primer repte serà 
aconseguir els 20.000 
euros que costa la 
redacció del projecte

Xavier Paredes, de la junta de l’Abi, mostra la façana de l’edifici com apareix a l’avantprojecte
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‘Els colors de la dansa’ inaugura 
la segona temporada de l’Espai A

‘Els colors de la dansa’, del 
grup d’esbart Mediterrània, de 
Sant Cugat del Vallès, obre el 
21 d’octubre (12h) la tempo-
rada d’espectacles de La Unió 
que, per segon any consecutiu, 
és un dels escenaris de la Xar-
xa d’Arts Escèniques Amateurs 
de Catalunya Espai A. L’obra 
inau gural integra la dansa, la 
música i el teatre per reflectir 
una concepció de la identitat 
catalana on conviuen tradició i 
renovació. 

Programació. En aquesta nova 
edició l’entitat de Mas Rampi-

nyo oferirà sis espectacles, dos 
més que l’anterior. “Estem 
contents de repetir amb una 
oferta més àmplia i de qua-
litat”, ha dit el president de La 
Unió, Jordi Escrigas. La tem-
porada s’allargarà fins al maig i 
inclourà les següents propostes: 
‘Bruixes’, de l’Agrupació Medi-
terrània Dansa de Figueres (25 
de novembre, 19h); ‘Gospel & 
jazz’, del grup vocal Zetzània, 
de Cornellà de Llobregat (20 de 
gener, 19h); ‘El cafè de la Mari-
na’, del grup de teatre Quatre 
per quatre, de Granollers (2 de 
març, 22h); ‘El món de la ban-
da de música’, de l’Agrupació 

Musical Senienca, de La Sènia 
(28 d’abril, 19h), i ‘Cluedo’, 
de la companyia Emfapatir, de 
Tarragona (12 de maig, 19h). 
Les entrades generals costen 10 
euro i es poden comprar a ta-
quilla o, anticipadament, al web 
espaia.cat. Els socis de La Unió i 
els alumnes del Servei de Nor-
malització Lingüística només 
pagaran 8 euros. L’Espai A és 
el resultat de la col·laboració 
entre el Departament de Cul-
tura de la Generalitat i  les fe-
deracions catalanes d’ateneus, 
corals, esbarts dansaires, socie-
tats musicals i grups amateurs 
de teatre.

‘Els colors de la dansa’ recupera les danses tradicionals de Catalunya, amb coreografies de Salvador Mel·lo i un vestuari espectacular

El programa s’allargarà fins al maig i inclou sis espectacles de teatre, música i dansa

L’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
celebrarà el seu 25è aniversari 
amb una exposició d’imatges 
panoràmiques que s’inaugura-
rà a l’Auditori el 30 d’octubre 
(19.30h). La mostra està forma-
da per 35 fotografies, la majoria 
paisatges, fetes per socis de l’en-
titat. “La idea va sorgir d’un 
grup de socis que ens reunim 
els dimecres al matí al local 
per compartir experiències”, 
ha explicat el president de l’en-
titat, Pedro Caballero. L’Afotmir 
tindrà simultàniament una altra 
exposició seva a la Casa de la 
Vila fins al 10 de novembre. Es 
tracta de les obres  finalistes de 

la VIII Biennal de Fotografia 
Ciutat de Montcada. L’acte de 
lliurament de premis es va fer el 
9 d’octubre amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 

Guardons. El guanyador, Vicente 
Bataller, d’Alacant, no va acudir 
a recollir el guardó. Sí ho van fer 
el segon premiat, Txema Lacun-
za, de Sabadell, i el tercer, Mont-
serrat Rozas, de Badia. Pel que 
fa a la categoria local, van reco-
llir el premi Josep Ponsa, de San-
ta Perpètua de Mogoda; Cristi-
na Serra, de Granollers, i Òscar 
Barcons, de Montcada, tots tres 
membres de l’Afotmir.

FOTOGRAFIA

Laura Grau | Redacció
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LA UNIó

L’Afotmir celebra els 25 
anys amb una exposició 
d’imatges panoràmiques
La mostra s’inaugurarà el 30 d’octubre a l’auditori Municipal
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Els premiats de la Biennal amb l’alcaldessa M. Elena Pérez i el regidor de Cultura, Daniel Moly

Laura Grau | Redacció
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La directora de cinema col·labora per primer cop en el cicle

Míriam Cañamares 
presenta un curt sobre 
el poema ‘La soleà’

POETICAE

La directora de cinema mont-
cadenca Míriam Cañamares  
participarà al Poeticae amb la 
presentació el 21 d’octubre a 
l’Auditori Municipal del curt-
metratge ‘La soleà’, inspirat en 
el poema del mateix títol de 
Federico García Lorca (19h). El 
rodatge s’ha fet íntegrament a 
Pedro Martínez, un petit poble 
de Granada on va néixer l’àvia 
de la directora. “Al llegir ‘La 
soleà’, em va venir al cap la 
imatge d’aquelles dones del 
poble vestides de negre i sem-
pre tristes que de petita sem-
pre m’havia cridat l’atenció 
quan anava al poble”, diu 
Cañamares, que ha intentat 

captar l’essència del poema de 
Lorca i transmetre els senti-
ments que li suggereix. L’acte 
també inclourà el passi de la 
pel·lícula ‘Puzzled Love’, codi-
rigida per la jove i que va ser 
la revelació del Festival de cine-
ma de San Sebastián 2011. En 
acabar la projecció hi haurà un 
col·loqui amb la presència de la 
resta de directors del film. 
 
Altres actes. El Grup 7 de Cors 
protagonitzarà un recital poètic 
el dia 20 a la Casa de les Aigües 
(20h). Amb el títol ‘Llicorella’ 
els poetes que integren el grup, 
entre ells la montcadenca Elisa 
Riera, recitaran poemes de crea-
ció pròpia al voltant d’aquesta 

pedra pissarrosa on neixen els 
vins del Priorat. El Poeticae va 
començar el 28 de setembre 
amb una cercavila poè tica i un 
recitat a cau d’orella a la plaça 
de l’Església. L’espectacle fami-
liar ‘Embrossa’t’, de la compa-
nyia Addaura Dansa, i l’actua-
ció dels germans Rosa i Queco 
Novell van ser les propostes 
que es van poder veure al Kur-

saal. El 6 d’octubre la Casa de 
la Vila va acollir la III Marató 
Poètica Popular, en la qual van 
participar 33 persones que van 
llegir una setantena de poemes. 
L’autor més llegit va ser Miquel 
Martí i Pol, seguit d’Elisa Riera 
i M. Mercè Marçal. L’acte va 
cloure amb un recital de poe-
mes a l’Auditori, a càrrec de 
David Velasco, acompanyat a 

la guitarra de Yurien Illas. El 
crític i escriptor Juan Antonio 
Masoliver va presentar el seu 
darrer llibre de poemes ‘Paraí-
sos a ciegas’ el 17 d’octubre a 
l’Auditori, amb la col·laboració 
dels alumnes de l’Aula de Tea-
tre. El colofó del Poeticae serà 
l’actuació de Lluís Soler amb el 
poema ‘El canigó’ el 21 de de-
sembre al Kursaal.

Laura Grau | Redacció
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Fragment del curtmetratge ‘La soleà’ que Míriam Cañamares ha dirigit per col·laborar com a directora de cinema amb el programa del Poeticae

David Velasco va recitar una selecció de poemes a l’Auditori, acompanyat de músic Yurien IllasUn dels participants a la marató de poesia

> Concurs per a petits poetes
Fins al 25 d’octubre romandrà obert el termini per par-
ticipar al concurs de poesia escrita per nens Petit Poe-
ticae, que convoca la Regidoria de Cultura i Patrimoni 
per segon any consecutiu. Una desena d’infants va 
participar en el taller que van impartir a la Biblioteca 
Elisenda membres del Grup 7 de Cors per incentivar la 
canalla a escriure poemes (a la foto). El 30 es farà pú-
blic el veredicte a l’equipament de Pla d’en Coll | lR

Masoliver va parlar sobre el seu nou llibre de poemes a l’Auditori amb la periodista Pilar Abián

Rosa i Queco Novell, en un dels moments de la seva actuació al Kursaal
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La sisena mostra de grups de 
teatre locals Montcada a Esce-
na, que organitza la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, torna 
als escenaris del municipi amb 
un total de set espectacles, xifra 
rècord en la seva història, i amb 
la incorporació del grup Titelles, 
que hi participa per primera ve-
gada. El cicle es presentarà ofici-
alment el 26 d’octubre al Kursaal, 
on cada companyia mostrarà un 
petit avanç de les seves propos-
tes teatrals (20.30h). 

Estrenes. Quatre de les set obres 
programades són estrenes: ‘El 
misterioso caso del Hotel Re-
gina’, una peça del grup Sayuc 
que combina l’humor i la trama 
detectivesca (11 de novembre, al 
Kursaal); ‘Trio de negres’, una 
adaptació del grup Teatroia’t de 
la comèdia de Bernat Joan sobre 
tres verges negres (1 de desem-
bre, a l’Auditori), ‘Regiones y 
provincias’, del grup Titelles, 
que homenatja el gènere de la 

revista (2 de desembre, al Kur-
saal), i ‘L’escriptor’, a partir de 
contes de Txékhov, a càrrec de 
l’Aula de Teatre de Montcada. 
La comèdia ‘Su día de suerte’, 
que el grup Tea trac va estre-
nar en l’anterior  edició, obrirà 
el programa el 27 d’octubre al 

Kursaal (19h). També podrem 
tornar a veure el musical ‘L’es-
perit de Woodstock’, del grup de 
Teatre La Salle Montcada (10 de 
novembre, al teatre de La Salle) 
i ‘Políticament incorrecte’, del 
grup Tea345 (17 de novembre, 
al Kursaal).

mONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Can Cuiàs

Una de les escenes de l’obra que inaugura la 6a edició de la mostra de teatre Montcada a Escena
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> Reconeixement a la tasca teatral 
de dos membres de La Unió i l’Abi

Coincidint amb la presentació 
de la 6a Mostra de teatre Mont-
cada a Escena, el 26 d’octubre  
al Kursaal, l’Ajuntament farà un 
reconeixement a Sebastià Cos-
ta i Llobet, de l’Abi, i Antoni Es-
crigas i Salvatella, de La Unió, 
“dues persones que, des de les 
seves respectives entitats, han 
dut a terme una tasca tea tral 
entusiasta i encomiable”, en 
paraula del coordinador del ci-
cle, Climent Sensada. Costa ha 
estat un referent durant dues 
llargues etapes de la secció de 
teatre de l’Abi: la primera, dels 
anys cinquanta als 60 del segle 
XX, i la segona, rebatejat com a 
Grup Escènic Arturo Calvo –ac-
tual Teatrac–, dels anys setanta 
als vuitanta. Escrigas ha partici-
pat durant força anys en la re-
presentació d’un clàssic de les festes de Nadal ‘Els Pastorets’ de 
La Unió de Mas Rampinyo. Va tenir un paper destacat en la cele-
bració del trentè aniversari d’aquesta tradició i, de fet, sempre ha 
estat vinculat a la majoria dels muntatges teatrals que s’han fet a 
l’entitat. La intenció de la Regidoria de Cultura i Patrimoni és fer 
reconeixements en cada edició del Montcada a Escena a perso-
nes o entitats del municipi vinculades a la creació teatral. L’any 
passat el reconeixement es va dedicar a tots els grups que havien 
participat en la mostra durant els primers cinc anys  | lG

‘Su día de suerte’, del grup Teatrac, inaugura el programa el 27 d’octubre al Kursaal

La sisena edició del cicle teatral 
inclou la xifra rècord de set obres
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El guionista i escriptor Ramon 
Pardina (Barcelona, 1977) va 
visitar la Biblioteca Elisenda 
de Montcada el 27 de setembre 
dintre del programa ‘Quedem 
a la biblioteca amb…’ que pro-
mou l’equipament de Pla d’en 
Coll. Pardina va defensar el 
gènere del conte –“considerat 
injustament el germà petit 
de la novel·la”–, on ell es mou 
amb total comoditat gràcies en 
part a la seva formació com a 
publicista “que m’obliga a ser 
sintètic i buscar cops d’efecte 
o plantejaments originals”. 
Pardina ja va visitar al munici-
pi al 2008 per recollir el primer 
premi del concurs de narrativa 
curta de l’Abi, que va guanyar 
amb ‘La veu’, relat sobre la re-
lació entre un escriptor i la seva 
veu interior que, curiosament, 
obre el volum de contes L’home 
més feliç del món. 

Vies per publicar. Aquest re-
cull va guanyar el premi Joa-
quim Ruyra 2010, fet que li 

va permetre publicar-lo. “Les 
editorials no publiquen con-
tes d’autors desconeguts i 
els concursos són l’única via 
per poder treure a la llum el 
que escrius”, va explicar l’au-
tor, habitual dels concursos de 
contes. Pardina va començar a 
conrear aquest gènere de ben 
jove i es va professionalitzar a 
partir dels cursos que va fer a 
l’Escola d’Escriptura de l’Ate-
neu Barcelonés amb el seu 

mestre Isidre Grau, “que em 
va proporcio nar eines i me-
todologia per desenvolupar 
la pulsió per l’escriptura que 
jo sentia des de ben jove”. És 
un gran admirador de l’estil de 
narradors americans com Sam 
Shephard, Raymond Carver i 
Robert Coover , entre d’altres. 
Compagina la feina d’escriptor 
i publicista amb la de guionista 
per a productores de televisió 
com El Terrat.
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BIBLIOTECA ELISENDA

Ramon pardina defensa el conte 
com un gènere amb entitat pròpia
L’escriptor i guionista és habitual dels concursos de narrativa com a via per publicar

Laura Grau | Montcada

Pardina, durant la visita que va fer a la Biblioteca Elisenda de Montcada el 27 de setembre

> Katraska proposa un espectacle de circ

> Can Sants serà enderrocada properament

La companyia Katraska representarà el 28 d’octubre a l’Auditori Mu-
nicipal ‘Lowcost’ (12h), un espectacle de circ amb música en directe, 
equilibris, màgia, rulo, hula-hop i mim on se’ns presenta la història de 
dos pallassos-músics que s’entesten a començar un concert malgrat 
els entrebancs que els van apareixent. El muntatge, molt visual i parti-
cipatiu, proposa una reflexió sobre el consum desmesurat, les necessi-
tats inventades i la importància de l’amistat | lR
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> El SLC organitza ‘El joc del 25’ amb botigues
Amb motiu del seu 25è aniversari, el SLC organitza ‘El joc del 25’, amb 
la col·laboració de botigues del municipi, on els concursants trobaran 
unes butelles amb preguntes sobre Montcada, que hauran de con-
testar i lliurar als responsables del servei. Entre tots els participants 
se sortejarà una cistella de productes. El sorteig tindrà lloc el 14 de 
desembre durant l’acte de commemoració | SA

> Més de 300 alumnes als cursos de Cultura
Un total de 330 alumnes s’han matriculat en algun dels cursos de la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni. Alguns grups d’iniciació no s’han pogut 
obrir per falta d’inscrits, mentre d’altres –com el taller d’art infantil, guitar-
ra flamenca i rock– estan al complet. A la resta de cursos encara queda 
alguna plaça, però no en tots els horaris ofertats. La matriculació és simi-
lar a la de l’any passat, fet que es considera un èxit tenint en compte el 
context econòmic actual | lR
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Yonki Love va presentar a la 
discoteca Kactus el 5 d’octubre 
el videoclip de ‘Solo’, un dels te-
mes que integren el seu primer 
treball ‘Made in taxi’. L’artista 
montcadenc continua la seva 
carrera imparable, amb entrevis-
tes i concerts a televisions i sales 
de tot Catalunya. Precisament al 
Kactus es va filmar part del seu 
primer videoclip ‘Miraditas del 
corazón’, que va rebre milers de 
visites al canal youtube | lG

Nou videclip de 
Yonki Love

El ple de setembre va aprovar una modificació de crèdit per valor de 
35.383 euros amb l’objectiu de sufragar l’estudi arqueològic que ha 
dut a terme una empresa especialitzada sobre la masia de Can Sants, 
a Terra Nostra, i la seva demolició, que podria fer-se efectiva en les 
properes setmanes | Rj

> Nova edició del passatge del terror 
Els dies 3 i 4 de novembre el Centre Cívic Can Cuiàs es transformarà 
en un passatge del terror gràcies a l’esforç dels joves del Col·lectiu C4 i 
el suport de la Regidoria d’Infància i Joventut. El tema d’aquesta edició 
serà les antigues cases bressol que regentaven grups de monges. Una 
explosió va causar una tragèdia que anys després provocarà més d’un 
ensurt als nous inquilins de la casa. Com sempre es faran passis infantils 
a primera hora de la tarda i passis per a joves i adults més tard | lG
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el retro-visor
Jaume Alcázar

Fundació Cultural

El conreu del cànem va iniciar-se 
a Montcada al segle XVIII, amb 
una forta expansió al llarg del XIX 
i el primer terç del XX. Es plan-
tava des de la riera Seca fins a 
Montcada, una zona al·luvial que 
es beneficiava de tota mena de 
canals de rec, entre ells la Rigola, 
que naixien al Besòs. La sembra 
es feia al mes de març i es collia 

al juliol, quan la planta ja supe-
rava els dos metres d’alçada. Tan 
bon punt es collia, es lligaven les 
tiges i es formaven les garbes, 
que es deixaven assecar dretes. 
Quan ja eren seques, el pagès les 
picava contra terra per fer-ne sal-
tar les fulles i les submergia amb 
aigua en uns dipòsits. Així es 
podria la pell de la tija i era més 

fàcil extreure’n la fibra. L’última 
operació era la més feixuga. Un 
cop la garba estava seca, entrava 
en acció el bregador que, amb un 
aparell de fusta feia saltar la pell 
i n’alliberava les fibres. Un cop 
netes, es pentinaven amb una 
una mena de pinta de ferror i ja 
estaven llestes per convertir-se en 
cordes o teixits.

El cànem, un conreu tradicional
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Senyors i masovers de la masia de Can Fontanet envoltats de feixes de cànem preparades per bregar en una instantània dels anys trenta

Un cop seca i tractada, la fibra de les tiges de la planta s’emprava per fer cordes i teixits

L’historiador i escriptor Jordi 
Bilbeny (Arenys de Mar, 1961) 
tornarà a visitar a Montcada el 
25 d’octubre, convidat per la 
Fundació Cultural Montcada 
per parlar sobre el descobriment 
d’Amèrica per part de Cristòfor 
Colon i la seva suposada catala-
nitat, tesi que li ha valgut molts 
defensors i també detractors. Bil-
beny considera que la història de 
Catalunya ha sofert un procés de 

manipulació i tergiversació —‘his-
toricidi’— des del segle XVI per 
tal d’afavorir la construcció d’un 
estat espanyol llunyà del protofe-
deralisme de la Corona d’Aragó i 
proper al centralisme de la Coro-
na de Castella. La xerrada tindrà 
lloc a l’Auditori Municipal (20h), 
espai on Bilbeny va fer la seva 
primera conferència a Montcada 
l’abril de 2011 en el marc dels ac-
tes de celebració del 25è aniver-
sari de l’entitat. 

FUNDACIó CULTURAL mONTCADA

Laura Grau | Redacció

L’historiador Jordi Bilbeny
parlarà sobre Colom
La xerrada tindrà lloc el 25 d’octubre a l’auditori Municipal

Bilbeny ja va visitar Montcada al 2011 per parlar sobre la història esborrada de Catalunya
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Esports
laveu.cat/esports

EVA NIETO I CARLES CIRERA
Per segon any consecutiu, la parella 
del club Endansa es torna a proclamar 
campiona de Catalunya 

pàg. 28 pàg. 28  

Després d’un inici amb dubtes, 
el sènior masculí del CH La 
Salle ha sabut reconduir el seu 
camí i ja acumula dues victòries 
consecutives a la seva segona 
participació a la Primera Estatal. 
La segona derrota seguida a la 
2ª jornada de competició, en el 
debut al pavelló Miquel Poblet 
contra el Maristes Algemesí va-
lencià, havia encès tots els sen-
yals d’alarma. El marcador final, 
21-28, deixava palès que l’equip 
encara li mancava rodatge per 
agafar el seu millor to. 
La primera victòria balsàmica va 
arribar a la 3ª jornada a la pista 
de l’Handbol La Garriga (26-
31). El duel entre dos equips del 
Grup C que encara no havien 
sumat cap punt es va decantar 
del costat dels lassal·lians que 
van saber remuntar després d’un 
inici dubitatiu on van arribar a 
tenir desavantatges de tres gols. 
Al descans, es va arribar amb 
empat (13-13), però els jugadors 
de Jaume Puig van estar més en-
certats en una segona part molt 
igualada que va finalitzar amb 
victòria visitant.
A la darrera jornada, era impor-
tant mantenir aquesta bona dinà-
mica i el sènior masculí del CH 
La Salle va confirmar la seva 
recuperació amb una segona 
victòria consecutiva, la primera 

al pavelló Miquel Poblet, contra 
el Joventut Handbol Mataró (21-
17). Malgrat que l’equip de Puig 
va anar sempre per davant en el 
marcador i va arribar al descans 
amb sis gols de diferència (12-6) 
no va ser un partit tranquil per als 
locals. A la mitja part, el Mataró 
va sortir crescut i va anotar un 
parcial de 0-3, reduint diferències 
i acostant-se perillosament al mi-
nut 15 a només dos gols (16-14). 
A partir d’aquell moment La Sa-
lle va saber reaccionar i frenar els 
atacs del seu rival amb una dura 
defensa i una actuació destacada 
del seu porter, Ricard Presas. 
El sènior masculí, setè a la classi-
ficació amb quatre punts, inten-
tarà mantenir la seva bona ratxa 
en les dues properes jornades a la 
pista del CEH Vendrell i a casa, 
contra l’Handbol Bordils.

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL

El sènior masculí del CH La Salle suma dos 
triomfs seguits i recondueix un inici dubitatiu
Els de Jaume Puig han recuperat la confiança després de guanyar l’Handbol La Garriga (26-31) i el Joventut Handbol Mataró (21-17)

BRONCESVAL MONTCADA
L’equip de Jordi Rozas rep la 
copa de campions de Tercera i es 
deixa el lideratge de Segona B

El sènior masculí va cimentar el seu triomf contra el Joventut Handbol Mataró en una bona defensa i grans aturades del porter Ricard Presas
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>   Tres derrotes del femení
El sènior femení del CH La Salle va 
iniciar el 30 de setembre la seva 
participació a la Lliga Catalana. De 
moment, les noies d’Esperanza 
Hoyos no estan tenint gaire sort a 
la seva nova categoria i ja acumu-
len tres derrotes a les tres primeres 
jornades de competició, totes amb 
diferències de 10 o més gols. El 
debut contra el Granollers (35-13), 
un dels equips favorits per pujar, ja 
va demostrar que al sènior femení 

li quedava molt camí per endavant 
per aconseguir que totes les seves 
noves jugadores s’adaptin al siste-
ma i a la nova categoria. Aquesta 
sensació es va tornar a repetir en el 
primer partit al pavelló Miquel Po-
blet contra el Gavà, que es va endur 
la victòria amb un contundent 13 a 
24. A la darrera jornada, les noies 
d’Esperanza Hoyos van tornar a 
perdre amb una clara diferència a 
Vilamajor (29-19) | Rj   
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L’EF Montcada 
torna a fer sis 
gols a casa i es 
consolida a dalt

El sènior femení de l’Escola de 
Futbol Montcada s’ha acostumat 
a guanyar els seus partits a casa 
amb resultats més propis del món 
del tennis. Com va passar a la pri-
mera jornada contra el Seagull, les 
montcadenques van tornar a mar-
car sis gols a l’estadi de Can Sant 
Joan contra l’Artés (6-2). Nerea 
i Roni, amb dos gols cadascuna, 
Aída i Keila van ser les golejadores 
montcadenques. El seu tècnic, An-
tonio Moya, va qualificar el partit 
de molt “seriós” i va destacar la 
bona feina de les seves jugadores, 
“tant en atac como en defensa”. 
El sènior femení jugava aquest 
partit com a local després de dues 
sortides consecutives on va viure 
la cara i la creu de l’esport, perdent 
i guanyant als últims minuts al 
camp del Martinenc (2-1) i del Jú-
pier (1-2) respectivament. 
Després de quatre jornades, les 
montcadenques són quartes al 
grup 2 de Primera Catalana amb 
9 punts.

El femení s’ha acostumat a golejar a casa

FUTBOL FEmENÍ. 1A
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“Aquest punt el farem bo si la 
propera setmana aconseguim 
la primera victòria a casa”. 
Jordi Salvanyà, tècnic del CD 
Montcada, ho tenia molt clar 
després de l’empat a domicili 
contra el Farners (2-2) a la 5ª jor-
nada del Grup 1 de la Primera 
Catalana. Aquell dia, dos gols 
de Sergi Arranz, als minuts 43 
i 60, li havien permès als mont-
cadencs sumar un nou punt a 
fora de casa en un partit que van 
començar perdent però que tam-
bé van estar a prop de guanyar. 
L’empat aconseguit a Santa Co-
loma de Farners confirmava les 
bones sensacions del CD Mont-
cada com a visitant. Una setma-
na abans, els verds havien sumat 
els tres punts contra el Peralada 
(0-1), gràcies a un altre gol de 
Sergi Arranz al minut 69.
Amb un balanç de dues victòries 
i un empat com a visitants, el 
CD Montcada afrontava el der-
bi vallesà de la 6ª jornada contra 
el Sant Quirze amb la il·lusió, 
convertida gairebé en necessitat, 
d’aconseguir la primera victòria 
a l’estadi de la Ferreria després de 
la derrota contra l’Avià i l’empat 
davant el Granollers. La història 
del partit va tenir un final ja co-
negut per l’afició verda i el CD 
Montcada no va poder passar 
de l’empat (1-1). Sergi Arranz 
va tornar a demostrar que està 
en ratxa golejadora i va avançar 
el seu equip al minut 43 després 

de transformar un penal. Però 
l’alegria va durar ben poc i abans 
del descans, el Sant Quirze va 
empatar, també de penal. A la 
segona meitat, el marcador ja no 
es va moure. “Hem tingut oca-
sions, però no les hem pogut 
aprofitat. A casa, sortim mas-
sa nerviosos i tensionats”, va 
comentar el president Modesto 
‘Tato’ Sanchís qui espera que els 
verds puguin exhibir aviat com a 
locals la mateixa bona impressió 
que estan donant a fora. 
Amb 9 punts, els montcadencs 
ocupen la vuitena posició del 
seu grup i jugaran a les properes 
dues jornades contra l’Horta i el 
Vilassar de Dalt.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. PRImERA CATALANA

El CD Montcada segueix en una 
bona línia, tot i no guanyar a casa
Els verds no perden des de la primera jornada, però continuen amb massa tensió als partits a la Ferreria
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> El segon equip ja és líder a la Quarta Catalana
Gran inici del CD Montcada B que és líder del grup 5 de la Quarta Catalana 
amb 10 punts. Tot i empatar a la darrera jornada al camp del Sant Crist 
(2-2), els verds estan exhibint un gran nivell de joc. A la 3ª jornada, l’Alella 
va marxar de Montcada amb un 11 a 0 en contra en un partit en el que 
Cobo va fer quatre gols en 8 minuts (del 76’ al 84’). A la jornada anterior, els 
montcadencs también havien guanyat el Montsant de la Peira (2-0) | Rj   

La UE Sant Joan no sap el que és 
repartir-se els punts amb el seu ri-
val. En el que portem de tempo-
rada, els jugadors de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ han guanyat tants 
partits, tres, com han perdut i en-
cara no han aconseguit cap empat. 
La darrera derrota va arribar a la 
6ª jornada al camp del Molleten-
se (4-2). Els montcadencs van re-
muntar un 3 a 0 fins al 3 a 2, però 
es van quedar sense sumar per 
culpa d’un gol a la contra quan ja 
estavan llançats a l’atac als últims 
minuts. A més, els de Can Sant 

Joan va perdre per lesió el capità 
‘Cachorro’ i Javi per culpa d’un 
esquinç de genoll i turmell respec-
tivament. 
A les anteriors jornades, la Unió 
va jugar dos partits consecutius a 
casa. El primer va finalitzar amb 
una derrota per la mínima contra 
el Tiana, que va aguantar el 0 a 
1 durant 83 minuts. Una setmana 
després, contra la Penya B. Angue-
ra (4-2), els montcadencs van tor-
nar a rebre un gol molt ràpid, però 
sí van poder remuntar gràcies als 
gols de Gerard, en dues ocasions, 
‘Cachorro’ i Marc.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

La UE Sant Joan no  
sap el que és empatar

Sergi Arranz, en aquesta imatge durant el primer partit contra l’Avià, està en ratxa i ha marcat els quatre últims gols del seu equip

Rafa Jiménez | Redacció

La UD Santa Maria està demos-
trant gran capacitat de reacció i de 
moment ha guanyat els seus dos 
primers partits al grup 15 de la 
Quarta Catalana, remuntant un 
marcador en contra. El 6 d’octubre, 
va guanyar el primer partit a casa 
davant el Carpe Diem (3-2) des-
prés de començar perdent i gràcies 
als gols de Serrano i Rubén, en 
dues ocasions. A la primera jorna-
da, el Santa Maria, que perdia 2 a 
1 al descans, va guanyar el Can 
Mas Ripollet (2-4) amb gols de Je-
rian (2), Kirian i  Jordi Moreno.

FUTBOL. QUARTA CATALANA

La UD Santa Maria inicia el seu camí 
amb dues victòries consecutives

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de Juan Meca ha guanyat els seus dos primers partits, remuntant un marcador en contra

La UD Santa Maria és líder, juntament amb el Badia B i la Penya Deportiva Pajaril
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Rafa Jiménez | Redacció

Els homes de ‘Pinti’ acumulen tres victòries i tres derrotes
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Eva Nieto i Carles Cirera, amb el seu trofeu
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A l’esport mai es pot donar res per 
fet i d’això pot donar fe el Bron-
cesval Montcada, que va patir la 
primera derrota de la temporada a 
la pista d’un Manresa que, amb un 
inici molt irregular, només havia 
guanyat un partit en quatre jorna-
des. Els montcadencs es van trobar 
en contra un pavelló ple a vessar i 
amb la inspiració de Corvo, que en 
el seu debut amb l’equip manresà 
va fer quatre gols. De res va servir 
el hat-trick d’Esteller i el Broncesval 
no va sumar cap punt per prime-
ra vegada a la temporada. Enrere 
quedaven quatre victòries conse-

cutives, incloent les dues últimes, 
a la pista del Ràpid Santa Coloma 
(2-7) i a casa contra el Vilassar de 

Mar (6-0). Tot i aquesta primera 
derrota, el Broncesval és quart, a 
un punt del líder.

Esteller, que es va perdre dos partits per sanció, continua amb el seu olfacte golejador intacte

   La copa dels campions

L’FS Montcada va fer el 30 de 
setembre la presentació dels 
seus equips del planter. L’acte 
també va servir per a que el 
president de la Federació Ca-
talana de Futbol Sala, José Mi-
guel Calle, vingués a Montca-
da per donar-li al Broncesval la 
copa de campions de Tercera 
de la passada temporada | SA

amb una derrota a Manresa es va posar fi a la seva ratxa de quatre victòries consecutives

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIó B

El Broncesval es deixa el lideratge a 
la pista i al moment més inesperats

Rafa Jiménez | Redacció
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El capità Mario Litrán, amb la copa

Eva Nieto i Carles 
Cirera tornen a 
ser campions de 
Catalunya 

Eva Nieto i Carles Cirera, del club 
Endansa, es van proclamar, per 
segon any consecutiu, campions 
de Catalunya en ball llatí. El club 
montcadenc va participar al cam-
pionat de Catalunya, que es va 
fer el 29 i 30 de setembre a Santa 
Maria de Palautordera, amb dotze 
parelles. Elian Nieto i Marc Sanz 
van ser sisens en adult 2 llatins: 
Félix Patrón i Lali Rodríguez, 
segons en 10 Balls i cinquens en 
Standard Adult 2, i Lola Llordes i 
Josep Berengueres van ser primers 
en 10 Balls, Standard i Llatins de 
la categoria Top Sèn¡or.
A Santa Maria de Palautordera 
també es van disputar les copes 
Catalana i Federació per als ni-
vells inferiors. Anna Martínez i 
Jesús Vilaseca van ser sisens en 
absolut; Jordi Alcántara i Eulàlia 
Llorens, quarts en sènior 3; Nérea 
González i David Jordan, quarts 
en Juvenil 2, i Mar Ferrer i Rubén 
López, segons a l’Open Juvenil. 
D’altra banda, Endansa s’ha fu-
sionat amb dos clubs (el Backlook 
de Barcelona i el Buena Vida de 
Girona) per competir a les grans 
competicions sota el nom de Team 
Dynamik, presidit per Eva Nieto.

BALL ESPORTIU

Rafa Jiménez | Redacció

La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac, que ara presideix 
Jordi Gómez, va celebrar el 29 de 
setembre el seu tradicional dinar 
que va servir per celebrar el 38è 
aniversari de l’entitat. Al dinar, 
que es va fer a l’Ametlla del Vallès, 
van assistir 180 persones i també 
va servir per homenatjar la junta 
sortint. El dinar va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez; el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, i el representant 
de la Comissió de penyes del FC 
Barcelona, Jordi Dura.

PENYA BARCELONISTA DE mONTCADA I REIXAC

La junta sortint, homenatjada per la 
seva tasca al capdavant de la penya > Ernesto Romero finalitza la Barcelona-Andorra

El ciclista montcadenc Ernesto Rome-
ro, que llueix en el seu maillot l’eslògan 
‘Ni una más’, a favor de la lluita contra 
la violència de gènere, va participar 
el 29 de setembre a la prova Barce-
lona-Andorra, una cursa amateur que 
emulava una etapa del Tour de França 
del 2009. Les condicions metereològi-
ques, pluja i neu, van endurir una pro-
va que només van finalitzar 125 dels 
600 participants. Romero va ser un 
dels que va acabar, tot i fer-ho fora de 
control després de 12 hores | Rj  

> El Cim organitza una nova etapa del gR-92
Amb motiu del 25è aniversari, el Centre Excursionista de Montcada i Reixac, 
El Cim continua fent el GR-92 i el 27 d’octubre completarà la 15ª etapa, entre 
Vallgorguina i el Coll de Can Bordoi. La sortida serà a les 7h sota l’autopista al 
costat del col·legi La Salle i s’ha de portar esmorzar de motxilla. Les inscripcions 
es poden fer a Vilarrasa Homes (c/Major, 69) i s’exigeix llicència federativa | Rj 

La ciclista Anna Villar ja ha fi-
nalitzat la seva temporada i ho 
ha fet guanyant la Copa Ca-
talana Internacional després 
d’aconseguir el triomf a la últi-
ma i sisena prova: el Trofeu In-
ternacional Ciutat de Barcelona, 
que es va disputar el passat 30 
de setembre a Montjuïc. El seu 
company Pau Egeda també va 
aconseguir el triomf final a la 
categoria màster 30.
Amb aquest nou èxit, Villar, que 
forma part de l’equip Tomàs Be-
llès-Cannondale, completa una 

gran temporada on ha aconse-
guit els campionats de Catalunya 
i d’Espanya -aquest últim en tres 
modalitats: en XCO, individual 
i per equips, i en Marathó-. 
La ciclista montcadenca, que 
ara gaudeix d’unes merescudes 
vacances després d’una dura 
temporada que va començar al 
mes de febrer, es planteja per al 
2013 millorar el seu rendiment 
a les proves internacionals, que, 
segons Villar, “són més curtes, 
tècniques i explosives però que 
et permeten fer-te amb un fo-
rat en aquest esport”.

mOUNTAIN BIKE

Anna Villar guanya la Copa 
Catalana Internacional

Brindis a la taula presidencial amb l’alcaldessa, el regidor d’Esports i el representat del FC Barcelona

L’acte es va fer durant el tradicional dinar que es va celebrar el 29 de setembre a l’ametlla del Vallès

Rafa Jiménez | Redacció

> Exposició per repassar les activitats del CEAV
Ja es pot veure a l’Espai Cultural Kursaal l’exposició que repassa les activi-
tats realitzades pel Centre Espeològic Alpí Vallesà (CEAV) en els últims cinc 
anys. La mostra es va inaugurar el 16 d’octubre i l’últim dia es projectaran, 
al mateix Kursaal a les 20h, dos documentals sobre l’entitat. D’altra banda, 
180 persones van participar el 30 de setembre a la tercera caminada popu-
lar Vila de Montcada, que es va fer pel parc de Colserolla. Durant aquesta 
sortida, el CEAV va comptar amb la col.laboració de Protecció Civil de Mont-
cada i de l’Associació de Defensa Forestal de la ciutat | Rj      
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Rafa Jiménez | Redacció

amb aquest nou èxit, ja ha posat el punt i final a la temporada

eR
N

es
to

 R
o

m
eR

o



292a quinzena | Octubre 2012 Esports

L’AFS Bosc d’en Vilaró és 
una nova entitat esportiva 
dedicada al futbol sala que 
s’ha creat al barri. El seu im-
pulsor ha estat Francisco Ja-
vier Pérez, el seu president. 
De moment, l’entitat només 
té un sènior que s’ha inscrit 
a la Federació Catalana de 
Fubtol Sala, que no manté 
cap vinculació amb la fede-
ració de futbol. 
Com a conjunt de nova 
creació, l’AFS Bosc d’en 
Vilaró ha de començar a la 
categoria més baixa, que és 
la Segona Divisió B. De mo-

ment, l’equip, que no té en-
trenador i és autogestionat 
pels mateixos jugadors, ja ha 
disputat tres jornades i ocu-
pa la cinquena posició amb 
6 punts després de guanyar 
els dos partits com a visi-
tant, contra el Terra Negra 
(3-4) i l’Atlètic Zona Nord 
(1-3), i perdre a casa contra 
el Montsant Sala 5 (0-2). 
L’objectiu del club, que juga 
els seus partits com a local 
els dissabtes a les 15.30h a 
la pista esportiva de la Zona 
Esportiva Centre, és inten-
tar pujar de categoria i crear 
equips de planter.

El masculí va sumar la primera victòria a la 3ª jornada

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El sènior femení pateix 
dues derrotes seguides

El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan, que va co-
mençar la lliga amb bon 
peu amb una victòria, ha 
encadenat dues derrotes se-
guides. Després de descan-
sar a la segona jornada, les 
montcadenques van caure 
de forma contundent a la 
pista del CB Begues (71-51) 
i també van perdre el seu 
primer partit a casa contra 
el CB Castellar (40-48).

D’altra banda, el sènior 
masculí va aconseguir la 
seva primera victòria a la 
3ª jornada després de su-
perar a domicili el CB Sant 
Pere Terrassa per 55 a 67. 
D’aquesta manera, l’equip 
de Félix Bosqued es va refer 
de la derrota de la jornada 
anterior, a casa contra el 
CB Sentmenat A (72-76). A 
l’última jornada, els mont-
cadencs van tenir jornada 
de descans.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El sènior femení de l’AE Elvira-La Salle encara no ha pogut superar cap rival 
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El sènior femení de l’AE 
Elvira-La Salle encara no 
ha guanyat cap partit i va 
encaixar dues derrotes con-
tra el CB Begues (57-65) i el 
CB Castellar (47-32). D’altra 
banda, el sènior masculí va 
guanyar a la pista del CB 
Vila de Montornés (56-81) 
i va superar l’AE Badalonès 
D (73-64) en un partit ajor-
nat. El sènior B es manté 

invicte després de superar 
el CB Tordera A (57-67), el 
CB Sentmenat A (72-58), i 
el Luk Store-Gassó de Ri-
pollet (58-66). El Sots-25 va 
perdre contra el Gramenet 
BC B (63-53), posant fin a 
la seva bona ratxa després 
de guanyar el CB Tordera 
B (65-73) i el CB Cabrils 
(83-73). El Sots-21 és líder 
del seu grup i ha sumat tots 
els punts possibles.

Rafa Jiménez |  Redacció

El femení encara no  
ha sumat cap victòria
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El sènior s’ha inscrit a la Federació Catalana de Futbol Sala i juga a Segona B

> El CH La Salle manté 
els equips veterans

Aquesta temporada, el Club 
Handbol La Salle mantindrà els 
seus dos equips de veterans, 
coneguts com a màsters, tant 
en categoria masculina como fe-
menina. El masculí, entrenat per 
Joan Espona i que està al Grup A 
de la Lliga Catalana, debuta el 20 
d’octubre a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre contra la 
UEH Calella. El femení, que en-
trena Antonio Muñoz, també ini-
cia la competició el mateix dia a 
Sant Esteve de Sesrovires | Rj   

KORFBAL. mUNDIAL SOTS-23

Bona actuació de Marc 
Castillo i pedro López

El montcadenc Marc Casti-
llo i el seu company al Club 
Korfbal Montcada, Pedro 
López, estan disputant amb 
Catalunya el Mundial Sots-
23 que es fa a Barcelona fins 
al 20 d’octubre. A la prime-
ra fase, Catalunya va sumar 
tres victòries i dues derrotes.  

Després de la seva expe-
riència a Holanda, Marc 
Castillo ha tornat aquesta 
temporada al primer equip 
del CK Montcada, que co-
mençarà la lliga a l’últim 
cap de setmana d’octubre 
amb el seu nou entrenador: 
David Rúa. Juanma Fer-
nández dirigirà el sènior B.

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení del CEB Can Sant Joan no va poder amb el CB Castellar

Nova entitat esportiva  
al Bosc d’en Vilaró

Rafa Jiménez | Redacció

Juga els seus partits a la pista de la Zona Esportiva Centre

TENNIS TAULA

Balanç de dues derrotes 
i un triomf del TT La Unió 

El Tennis Taula La Unió ja 
porta tres jornades de com-
petició a la Tercera Provin-
cial, la categoria més baixa 
federada, i de moment acu-
mula dues derrotes a fora de 
casa, contra el Calella (5-1) i 

el CTT Badalona B (4-3), i 
una victòria a casa contra el 
TT Mollet (4-2). L’equip el 
formen José Hurtado, Oriol 
Navarro, Oriol Ballesta, 
Álex Castro, Anoni Ponz, 
Xavier Mola i Francisco Ja-
vier Aguado. Foto amb alguns dels membres que formen part del TT La Unió

El sènior A del CP Can Sant 
Joan ha iniciat amb molt  
bon peu el seu aterratge a la 
Tercera Divisió i ja acumu-
la tres victòries i un empat 
en quatre jornades. D’altra 
banda, l’equip femení està 

a la parta alta de la taula 
després d’aconseguir tres 
victòries i patir una derrota 
per la mínima. Menys sort 
està tenint el sènior B, que 
juga a la Cinquena Divisió.  
El club farà la presentació 
oficial el 4 de novembre.

El sènior A no descarta 
un tercer ascens seguit
Rafa Jiménez  |  Redacció

PETANCA. CP CAN SANT JOAN

Rafa Jiménez | Redacció

Marc Castillo, dempeus amb el dorsal número 10, i a la seva dreta el seu company, Pedro López
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El calendari va voler que la 
primera jornada del Grup 
7 de la Primera Divisió 
de futbol juvenil ens por-
tés un derbi entre el CD 
Montcada i l’EF Montca-
da. Sobre el paper, l’equip 
verd, que venia de jugar la 
temporada passada a Pre-
ferent, podia semblar el 
favorit, però la realitat va 
ser molt diferent. El con-
junt vermell, que aquesta 
temporada entrena José 
Manuel Jurado, va oferir 
una gran exhibició de fut-
bol i se’n va emportar la 
victòria amb un clar 0 a 3 
gràcies als gols de Ferran 
Dragó (2) i Erik Gómez. 

Amb la moral pels núvols 
després de la seva victòria 
al derbi, el juvenil de l’EF 
Montcada va afrontar a la 
segona jornada un compli-
cat partit a casa contra el 
Martorelles, que ja havia 
avisat del seu potencial go-
lejant a la primera jornada 
el Lliçà d’Amunt (8-0). A 
la Ferreria, el conjunt de 
Jurado no va poder fer res 
davant un equip que està 
cridat a lluitar per l’ascens 
i va caure a casa per 0 a 2.

Sis gols en contra. El ju-
venil del CD Montcada 
tampoc va poder sumar 
cap punt a la segona jor-
nada en la seva visita al 

camp del Mercantil. Tot i 
que l’equip de Jordi García 
es va avançar al primer 
minut de joc amb un gol 
d’Emili Corral, els saba-

dellencs van reaccionar i 
van acabar guanyant amb 
un contundent 6 a 2. Jorge 
Berjano va fer el segon gol 
verd. 

Les retallades també afecten  
de forma directa l’esport escolar

CDEm

La manca de subvenció provoca que les fitxes anuals per participar als Jocs Escolars passin de 7 a 16 euros

Les retallades també han 
arribat al món de l’esport es-
colar i aquest any la planifi-
cació d’una nova edició dels 
Jocs Escolars es va veure so-
bresaltada per l’anunci del 
Consell Català de l’Esport 
Escolar de no subvencio-
nar, per manca de pressu-
post,  les assegurances dels 
esportistes que participen 
en aquesta competició, que 
reuneix alumnes d’educació 
infantil, primària i secun-
dària. Aquesta reducció de 
la subvenció provoca un 
augment de més del 100% 
de la quota anual que cada 
alumne ha de pagar per 
participar als Jocs Escolars. 
Així dels 7 euros que costa-
va la temporada passada, i 
que sufragaven directament 
les entitats i les AMPAS dels 
col·legis participants, ara es 
passarà als 16 (4 per la mu-
tualitat esportiva i 12 per la 
tramitació de la fitxa).
Davant d’aquesta nova si-
tuació els diferents equipa-
ments educatius i les entitats 
que hi participen han deci-
dit sufragar aquest augment 
amb solucions diferents: 

que ho assumeixi l’AMPA; 
que siguin els pares dels 
alumnes esportistes els que 
facin més aportació o reduir 
els salaris que reben els mo-
nitors. 
Aquest augment de les quo-
tes és un problema més que 
afecta l’esport escolar, que 
al marge de veure com es 
redueixen cada any les sub-
vencions de les autoritats 
esportives (un 52% en els 
últims dos anys) encara està 

pendent de rebre el 80% de 
l’ajuda corresponent al 2011 
i el total del 2012.  
Els Jocs Escolars estan orga-
nitzats al nostre municipi pel 
Consell de l’Esport Escolar 
de Montcada (CEDM) i 
està previst que comencin 
a l’últim cap de setmana 
del mes d’octubre. A partir 
de secundària s’organitzen 
també partits comarcals per 
part del Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud 

(CEVOS) del que formen 
part Montcada i Reixac, 
Badia, Barberà, Ripollet i 
Cerdanyola. “Ara mateix, 
no podem fer altra cosa 
que assumir aquesta nova 
situació perquè no podem 
deixar els infants sense es-
port. Tenim tot el curs per 
endavant per estudiar si es 
factible continuar en el fu-
tur amb aquesta dinàmi-
ca”, comenta Agustí Fuer-
tes, president del CDEM.

Rafa Jiménez | Redacció

Domini del color vermell al derbi juvenil
FUTBOL. EF mONTCADA/CD mONTCADA

L’equip de José Manuel Jurado va ser superior i va guanyar per un clar 0 a 3 a la primera jornada de lliga

L’esportivitat va protagonitzar el derbi montcadenc de futbol juvenil
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Els Jocs Escolars començaran a finals d’octubre i viuran la seva festa de cloenda al mes de maig, com a l’edició de 2011

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN 

El júnior encadena tres 
victòries consecutives
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L’equip júnior del CEB Can 
Sant Joan ha escalat fins a la 
quarta posició del seu grup 
després d’encandenar tres 
victòries consecutives con-
tra el CB Viladecans-Sant 
Gabriel C (58-48), el CEJ 
L’Hospitalet (31-55) i el CB 
La Garriga B (50-48). El 
20 d’octubre hi haurà derbi 
contra el júnior A de l’AE  
Elvira La Salle, que ha guan-
yat tots els seus partits. El júnior ha agafat una bona dinàmica 

S’ha recuperat bé després d’iniciar la lliga amb una derrota

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CB mONTCADA

L’equip preinfantil ho  
guanya tot com a local
Ha aconseguit dues victòries a casa i ha perdut a fora
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El preinfantil es manté invicte a casa

El preinfantil del CB Mont-
cada ha començat la llliga 
amb força, especialment 
als seus partits a casa on ha 
guanyat els dos que ha dis-
putat contra l’AEE Col·legi 
Cultural BDN (56-26) i el 
Maristes Ademar (68-28). 
Menys sort van tenir els 
montcadencs a la pista del 
CB Parets (70-51).

Rafa Jiménez | Redacció

ImE

La lliga de futbol-7 
encara admet equips
Els equips poden pagar la inscripció en dues quotes

Els que estiguin interessats 
encara poden fer la seva ins-
cripció per disputar la Lliga 
de futbol-7. Els equips hau-
ran d’abonar 1.320 euros, 
quantitat que es podrà fer 

efectiva en dues quotes (en 
el moment d’apuntar-se i al 
desembre). Els que vulguin 
participar s’han d’apropar a 
la seu de l’IME, de dilluns a 
divendres, de 9 a 13h, i di-
marts i dijous, de 17 a 19h.

Rafa Jiménez | Redacció

ESCACS

La UE Montcada inicia 
les classes per a infants
Es fan al Miquel Poblet i encara s’admeten inscripcions

La Unió Escacs Montcada 
ja ha iniciat les classes per a 
infants, que s’allargaran fins 
al maig. Els horaris són de 
17.15h a 18.15h, de dilluns 
a divendres, al pavelló Mi-
quel Poblet. Les classes per 

a nens i nenes més avançats 
i adults es fan els dimecres 
i divendres, a partir de les 
18.30h. Els que encara es-
tiguin interessats poden 
demanar més informació al 
correu uemontcada@hotmail.
com o al telèfon 687 123 114.

Rafa Jiménez | Redacció
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L’EF Montcada llueix tots els 
seus equips de la temporada

Com ja és tradició, l’EF 
Montcada va aprofitar 
la jornada festiva del 12 
d’octubre per presentar els 
seus 24 equips. Enguany, 
l’escenari triat va ser el 
camp de futbol de Can Sant 
Joan. La graderia de l’estadi 
es va omplir de gom a gom 
per veure desfilar tots els 
conjunts que es van fer la 
fotografia oficial. L’acte va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez. 

Pilar Abián | Can Sant Joan

FUTBOL

El 12 d’octubre, a l’estadi de Can Sant Joan, van desfilar els 24 conjunts que el club ha pogut crear

Els més petits de l’Escola són els únics membres de l’EF Montcada que no participen en competicions oficials
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La pista del pavelló Miquel 
Poblet es va omplir el 30 de 
setembre amb tots els juga-
dors que formen la gran fa-
mília del Broncesval Mont-
cada. El club, que té el seu 
sènior a la tercera categoria 
nacional, compta aquesta 
temporada amb 11 equips 
del planter: des de juvenil 
fins a prebenjamí -amb dos 
conjunts per cada categoria, 
excepte el juvenil i el juve-

nil-cadet femení-. A l’acte 
van assistir l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez, el regidor 

d’Esports, Marc Rodríguez, 
i el president de la Federació 
Catalana de Futbol Sala, 

José Miguel Calle, a més de 
representants de l’empresa 
que patrocina el club.

FUTBOL SALA. BRONCESVAL mONTCADA

L’acte de presentació, fet el passat 30 de setembre, va reunir els 11 equips del planter i el sènior

Després de fer totes les fotos de cadascuna de les plantilles, tots els jugadors es van reunir per fer una col·lectiva
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Les pistes i el pavelló del 
col·legi La Salle es van 
omplir el 6 d’octubre de 
jugadors del CH La Salle 
que van participar a la VII 
edició de la Diada Salvador 
Benítez. Durant tot el matí, i 
part de la tarda, van jugar si-
multàniament tots els equips 
del planter i els veterans.

Ja en competició oficial, el 
juvenil masculí va superar 
l’eliminatòria amb el Pardin-
yes i jugarà a 1ª Catalana. 
En canvi, el cadet i l’infantil 
femení van caure contra 
l’Igualada i el Granollers res-
pectivament i jugaran a 1ª 
Catalana. El infantil va de-
butar a Lliga Catalana amb 
una victòria i una derrota.

Marató d’handbol a la 
Diada Salvador Benítez

CH LA SALLE

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet femení contra l’infantil B masculí en un dels partits de la diada
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>> Clica i mira les fotogaleries dels equips de l’EF Montcada, l’AE Elvira-La Salle i l’FS Montcada 

Sílvia Alquézar | Pa d’en Coll

> Creix la família de l’AE Elvira-La Salle
Aprofitant la festa del 12 d’octubre, 
l’AE Elvira-La Salle va presentar tots 
els seus equips de la temporada 
2012-2013 a la pista del col·legi 
Elvira Cuyàs. Va ser un dia especial 
per a la directiva, que presideix Die-
go Carmona,  els jugadors i la massa 
social ja que el club ha arribat a una 
xifra rècord de nou equips. Per la 
pista del col·legi van passar per fer-
se la foto oficial de la temporada els 

sèniors A i B, el sots-25, els sots-21 
i els júniors A i B, en categoria mas-
culina, axí com el sènior i el júnior 
femení. Tampoc es van voler perdre 
la festa els més petits del mini mixt. 
Respecte a la temporada passada 
són novetats el sots-21 i el júnior 
B. L’acte de presentació va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez | Rj
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FUTBOL SALA. EF mONTCADA

El cadet desapareix per 
manca de jugadors

L’Escola de Futbol Mont-
cada té la seva propia sec-
ció de futbol sala que la 
temporada passada estava 
formada per tres equips: el 
sènior, el juvenil i el cadet. 
Aquest any, per manca de 
jugadors inscrits, no s’ha 
pogut formar l’equip cadet 
que entrenava Aleix Ruiz. 
El conjunt del planter que 
sí que es manté és el ju-
venil, que jugarà al Grup 

2 de la Segona Divisió. 
El grup que entrena José 
Luis Carrasco debuta el 
21 d’octubre a la pista del 
Palau Solità i Plegamans 
2007.

juvenil AE Can Cuiàs. Aquest 
equip de nova formació, en-
trenat per José Antonio Or-
tega, inicia la seva competi-
ció a la Tercera Divisió el 20 
d’octubre a la pista del barri 
contra l’Alheña B.

El club posa a la pista tot el seu planter
Rafa Jiménez | Redacció



Kima Luna
la natura, font d’inspiració.  Va néixer fa 53 anys a Linares (Jaén) i, amb només 3 anys, va 
venir amb la seva família a Montcada, al passeig de la Font Pudenta, on encara viu i hi té el seu 
taller. Sempre va sentir inclinació per l’artesania, però no va ser fins als 27 anys a l’Escola Massa-
na que va descobrir totes les possiblitats que li oferia el món de l’art i, en especial, el disseny de 
joies, on gaudeix d’un notable prestigi gràcies a un estil peculiar caracteritzat per la recerca de les 
textures i les formes capricioses de la natura. Va fer la seva primera exposició individual a l’Auditori 
Municipal amb motiu de la seva inauguració l’any 1994 i les seves col·leccions han viatjat fins al 
Japó, a més de tenir clients arreu de l’estat espanyol, sobretot a Les Canàries. A Montcada tampoc 
no li falten seguidors. Durant sis anys ha regentat una joieria al centre i ara ha emprès una nova 
aventura creativa amb la seva sòcia i amiga, la dissenyadora de moda Rosa Bandrés.

“El concepte de joia d’or 
i diamants està superat”

De qui li ve la vena artística?
Suposo que de la meva mare. 
Ella sempre ha tingut molta traça 
pels treballs manuals i també 
se li donava bé el cante. Jo de 
petita passava moltes estones 
fent manualitats i dibuixant. Als 
12 anys m’havia fet vestits cosits 
a mà amb les quatre nocions que 
tenia de costura. Però aleshores 
el tema artístic només era una 
afició. Vaig fer estudis de comerç 
i secretariat perquè era el que 
tocava, però jo ja tenia altres 
inquietuds.
Quins eren aquests altres 
interessos?
Als anys vuitanta, quan tenia 
22 anys, vaig fundar amb 
altres persones de Montcada 
l’Associació de Joves contra 
l’Atur. Era un moment d’auge 
de l’associacionisme i el coope-
rativisme i l’Anna Olivé, de Serveis 
Socials, ens va animar. Vam crear 
una bossa de treball i vam impartir 

cursos per a gent sense feina. 
També vam editar una revista, ‘El 
Joanet’, per divulgar el que fèiem. 
Èrem gent jove amb empenta i 
ganes de fer coses.
Quan va decidir estudiar joieria?
Als 27 anys vaig superar les proves 
d’accés a l’Escola Massana de 
Barcelona amb la idea d’aprendre 
a fer tapissos perquè havia tocat 
sostre en la tècnica del macramé. 
Allà vaig descobrir totes les 
possibilitats que m’oferia el món 
de l’art i la que menys m’atreia 
era el tapís. Va ser un professor 
qui em suggerir que fes disseny 
de joies i, des d’aleshores, ha 
estat i és la meva gran passió.
Com s’ho va prendre la família?
D’entrada ho veien com un 
caprici, però no com un mitjà per 
guanyar-me la vida. Em deiem 
que em busqués una feina de 
veritat. Mentre estudiava i donava 
classes, em passava hores i hores 
al taller experimentant amb els 

metalls i intentant reproduir les 
formes i les textures de la matèria 
orgànica. Vaig experimentar amb 
la pell de la taronja i amb els 
óssos animals. Des de fora podia 
semblar que estigués tocada del 
bolet, però jo estava buscant les 
formes d’expressar el que tenia 
dins meu.

Com definiria les seves joies?
Treballo sobretot amb coure i 
plata com a base, també algunes 
vegades l’or, però mai per obtenir 
superfícies brillants, sempre mats. 
El concepte de joia com una peça 
feta d’or i diamants està superat 
en la joieria contemporània. 

Avui dia la joia és molt més que 
el material de què està feta. Jo 
dedico moltes hores als acabats, 
a crear pàtines que recreïn el 
pas del temps, l’aspecte i el 
color de la terra, dels fòssils, del 
ferro rovellat, dels fons marins. 
M’agrada incorporar elements 
de la natura, reproduint-ne les 
formes i les textures. Cada peça 
és un acte d’amor i, en algunes 
ocasions, és tan meva que no l’he 
poguda vendre. Me l’he quedada 
o l’he regalada a algú especial. 
Quin és el tipus de client que 
compra aquestes peces?
Les meves joies no les compra la 
gent que vol ostentar o aparentar 
sinó qui busca altres valors que 
l’omplen. Òbviament l’objectiu 
d’una joia és guarnir-nos, però 
també dir alguna cosa de  
nosaltres, sobre com som, què 
ens agrada i que no. 
Com va anar l’experiència de 
regentar una joieria al centre?

La veritat és que mai vaig pensar 
que treballaria tant i no vaig tancar 
perquè m’anés malament, sinó 
per circumstàncies personals i 
problemes de salut. Quan vaig fer 
la liquidació, les obres van volar, 
fet que em fa creure que els meus 
dissenys agraden.
Ara comparteixes botiga amb 
una altra dissenyadora. Com va 
la societat?
Mai no havia treballat amb ningú.
La Rosa i jo no som amigues de 
tota la vida, tot just ens estem 
coneixent, però la veritat és que 
treballar amb ella és molt fàcil i 
hem sintonitzat molt bé. És una 
gran coneixedora del món del 
disseny i tenim moltes coses 
en comú. Des del punt de vista 
professional, ens enriquim l’una 
a l’altra i hem establert un diàleg 
molt interessant entre els seus 
dissenys i les meves joies. Toco 
fusta perquè aquesta aventura 
arribi a bon port. 

“Les meves joies no 
les compra gent que 
vol ostentar, sinó qui 
busca altres valors 
que l’omplen”

Orfebre i dissenyadora de joies

A títol personal
LAURA gRAU
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