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NIVELL DE MOROSITAT 
El Ple d’octubre també va donar compte de 
l’informe de morositat de l’Ajuntament durant 
el tercer trimestre del 2012, un dels punts més 
debatuts a la sessió del dia 25 a la Casa de la Vila
pàg. 4

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 
25 d’octubre a la Casa de la Vila, 
va aprovar les ordenances fiscals 
i preus públics del 2013, “que 
tindran un increment zero a 
excepció de l’Ibi, que ens ve de-
terminat per llei”, va indicar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), durant l’ex-
posició de la proposta elaborada 
per l’equip de govern (PSC i CiU), 
que no va comptar amb el suport 
de cap grup municipal de l’oposi-
ció. L’Impost de Béns Immobles 
s’incrementa un 2’5% i no el 10% 
que marca el Ministeri d’Hisenda 
per la reducció del tipus imposi-
tiu del 0’43 al 0’40 que ha aplicat 
l’Ajuntament. “La voluntat del 
govern és no traslladar a la fis-
calitat de les persones els efectes 
de l’actual conjuntura econòmi-
ca”, va dir Maresma (CiU), qui 
va remarcar que “també hem in-
corporat bonificacions en alguns 
preus públics i taxes en funció de 
la renda personal per ajudar les 
famílies que tenen menys recur-
sos”.   

Tots els partits a l’oposició van 
mostrar el seu rebuig a la proposta 
del govern municipal i, en especial, 
van coincidir a criticar l’augment 
de l’Ibi fruit de la revisió cadastral 
feta el 2005 en plena bombolla 
immobiliària. “Fins ara s’havia 
amagat la realitat amb bonifica-
cions, però ara paguem més, per 
tant, proposem que es faci una 

bossa social per fer front a aquest 
increment adreçada a aquelles 
persones que ho sol·licitin”, va 
reclamar el portaveu d’ICV-EUiA, 
Josep M. González, qui va aprofi-
tar la seva intervenció per defensar 
una moció presentada pel seu grup 
sobre l’aplicació de tarifació social 
a les ordenances “perquè ningú es 
quedi sense accedir a un servei”. 
El text va ser refusat amb els vots 
en contra de l’equip de govern i 
del PPC i les abstencions d’ERC 
i C’s. 

Altres opinions. El PPC va retreure 
al president de l’Àrea Econòmica 
que digués a la premsa que els 
impostos es congelaran “quan no 
és així, ja que l’Ibi puja i molt a 
causa de la revisió cadastral del 
2005, que es va fer amb la idea 
de reduir el desgast electoral”, va 
indicar la portaveu popular, Eva 
García, qui va demanar a l’exe-
cutiu local el resultat global de la 
regularització dels imports de l’Ibi 
durant aquest any. El PPC també 
es va mostrar en desacord amb 
l’impost de vehicles “perquè es-
tem pagant el màxim permès”. 
Per la seva banda, C’s també va 
criticar el govern municipal “per 
l’augment del 400% de l’Ibi que 
han hagut de pagar algunes fa-
mílies aquest any i que el 2013 
tornaran a veure com el rebut 
s’incrementarà més”, va dir l’edil 
Carmen Romero, qui també es va 
mostrar contrària a la taxa d’es-
combraries i a l’ordenança sobre 
els serveis culturals per a les enti-
tats. 
Esquerra també va puntualitzar 
les paraules del president de l’Àrea 
Econòmica en referència a la con-
gelació dels impostos. “No és cert 
que congelin les ordenances ja 
que tornarem a pagar més Ibi 

perquè el govern va fer l’última 
revisió cadastral amb criteris de 
mercat per obtenir més ingres-
sos”, va dir la regidora de la forma-
ció independentista, Marta Aguilar. 
La seva formació va presentar en 
l’apartat de mocions una proposta 
que plantejava l’eliminació de la 
taxa d’escombraries en compen-
sació per l’augment de l’Ibi, “per 
demostrar al govern que es po-
den prendre decisions per reduir 
els impostos, no només dir-ho de 
paraula”. El text no va ser apro-
vat ja que només va rebre el suport 
d’ERC i de C’s. El govern va votar 
en contra, mentre que ICV-EUiA i 
el PP es van abstenir.
Les ordenances fiscals del 2013 in-
clouen la creació d’una nova taxa 
per a la celebració de matrimonis 
a la Casa de la Vila i al Parc de les 
Aigües d’entre 100 i 200 euros.

Els grups municipals de l’oposició no van donar suport a la proposta que l’executiu local va portar a la sessió plenària d’octubre

El govern diu que l’increment de l’Ibi el marca 
la llei i que és el mínim que es pot aplicar

ordenAnces fIscALs deL 2013

Sílvia Alquézar | Montcada

Maresma: ‘No volem 
traslladar els efectes  
de la crisi a la fiscalitat 
de les persones’

L’Ibi és l’únic impost que s’incrementarà el 2013, amb una pujada del 2’5% malgrat la rebaixa del tipus impostiu per part de l’Ajuntament 
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 Bonificacions a les ordenances i preus públics
El govern municipal manté les bo-
nificacions previstes per a la gent 
gran, les rendes baixes, les acti-
tuds respectuoses amb el medi 
ambient i les famílies monoparen-
tals i nombroses. Amb l’objectiu 
d’impulsar l’activitat econòmica, 
es mantenen els incentius per a 
l’obertura de nous negocis, com 
ara un descompte del 20% a les 
empreses que s’instal·lin per pri-
mera vegada al municipi. 
D’altra banda, també es manté 
l’exempció de l’impost sobre ve-
hicles de tracció mecànica per a 
aquells que no utilitzin cap car-
burant contaminant i d’un 75% 
per als que funcionin amb com-
bustibles no derivats del petroli. 
També es bonifcarà amb un 50% 
de rebaixa a l’Impost d’Activitats 
Econòmiques a les empreses 

que augmentin la plantilla en un 
10% amb treballadors del mu-
nicipi amb contracte indefinit i 
en un 25% als comerços i altres 
activitats econòmiques que portin 
residus a la Deixalleria Municipal 
amb un mínim de 12 entrades a 
l’any. Pel que fa a l’Ibi, continuen 
les bonificacions del 50% per als 
habitatges de Protecció Oficial 
durant un període de 4 anys i per 
a les famílies nombroses o mono-
parentals amb pocs ingressos.
També hi haurà descomptes d’un 
50% per als majors de 65 anys 
que facin una activitat programa-
da per l’IME i un 20% per a les 
famílies que realitzin la inscripció 
del segon o més membres de la 
unitat familiar als cursos, abona-
ments anuals i tallers d’estiu de la 
Regidoria d’Esports | LR 
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Els treballadors municipals van protagonitzar una protesta el dia 25 coincidint amb el Ple en què es va aprovar l’aplicació del nou sistema de baixes
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 La Coordinadora posa l’exemple d’altres ajuntaments i ens públics
La Coordinadora de Personal vol 
arribar a un acord amb l’equip de 
govern similar al que han signat 
consistoris com els de Santa Colo-
ma de Gramenet, la Llagosta, San-
ta Perpèrtua, Castelldefels, Bada-
lona i la Diputació de Barcelona, 
entre d’altres, en què s’estableixen 
unes excepcionalitats més àm-
plies que les recollides al decret 
que permeten als treballadors 
cobrar en més supòsits el 100% 

del salari quan estan de baixa per 
malaltia comuna. Els sindicats ho 
han plantejat en diverses ocasions 
a l’executiu local, que al.lega que 
aquests acords estan fora de la le-
galitat vigent.
Durant la sessió plenària d’octubre, 
l’aprovació de la prestació econò-
mica dels treballadors municipals 
en cas de baixa va ser un dels te-
mes més debatuts. L’equip de go-
vern va argumentar que ha aplicat 

estrictament el decret “davant la 
falta d’acord amb els sindicats”, 
els quals critiquen el govern local 
“per la manca de voluntat política 
a l’hora de minimitzar l’impacte 
de les mesures”. El punt va rebre 
el suport del PSC, CiU i PPC, men-
tre que ICV-EUiA, C’s i ERC van 
votar en contra del que consideren 
una nova agressió als treballadors 
municipals i, en conseqüència, als 
serveis públics | LR 

L’equip de govern municipal 
(PSC i CiU) va donar compte 
durant el Ple d’octubre, fet el dia 
25 a la Casa de la Vila, del nivell 
de morositat de l’Ajuntament du-
rant el tercer trimestre del 2012. 
Segons l’informe elaborat des de 
l’Àrea Econòmica, la corporació 
ha pagat uns 3 milions d’euros a 
proveïdors durant aquest perío-
de i encara queden pendents de 
fer efectiu 3,5 milions. 
El president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU), va 
defensar la gestió de l’equip de 
govern, argumentant que fa 10 
anys que l’Ajuntament tanca els 
seus pressupostos amb superà-
vit, és el quart municipi menys 
endeutat de Catalunya. “Estem 
–va dir– dins de la normalitat 
quant al nivell de morositat, 
molt per sota de municipis 
del nostre entorn”. Al docu-
ment també es recull que la mi-

tjana de dies de retard amb què 
l’Ajuntament efectua els paga-
ments oscil·la entre els 121 en 
serveis de reparació i manteni-
ment i els 40 en arrendaments i 
cànons. 
“La preocupació màxima del 
govern és poder retallar els 
terminis de pagament”, va dir 
Maresma, qui va remarcar que 
la situació és complicada perquè 
el consistori tampoc ha cobrat 
les aportacions d’altres adminis-
tracions supramunicipals com 
l’Estat i la Generalitat.

Crítiques. Durant el Ple, l’oposició 
va criticar l’executiu local pel re-
tard en l’abonament de les factu-
res a les empreses ja que, segons 
van coincidir a destacar els dife-
rents grups municipals, el consis-
tori paga els seus proveïdors amb 
150 dies de retard de mitjana, 
quan la Llei d’Estabilitat Pressu-
postària marca un màxim de 35 

dies per fer efectives les factures 
una vegada que han entrat al Re-
gistre Municipal. 
Per al portaveu d’ICV-EUiA, Jo-
sep Maria González,“pagar fora 
de termini és una actuació poc 
ètica per part de l’Ajuntament 
perquè és una manera de fi-
nançar-se a través de les empre-
ses”. Per la seva banda, la portaveu 
del PPC, Eva García, va qualificar  
la situació de “molt greu” i va 
demanar “una explicació per als 
proveïdors”.  Sobre aquesta qües-
tió, l’edil de C’s, Carmen Romero, 
va lamentar que “algunes empre-
ses locals es vegin obligades a 
tancar per aquest problema”, 
un fet que el president de l’Àrea 
Econòmica va desmentir. D’altra 
banda,  la regidora d’ERC, Marta 
Aguilar, va criticar que el govern 
incompleixi la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. Què passa quan 
els ciutadans no paguen els seus 
impostos?”, es va preguntar.     

pLe d’octubre

L’executiu local afirma que el nivell de 
morositat ‘està dins de la normalitat’

Sílvia  Alquézar| La redacció

L’oposició critica la gestió del govern i denuncia el retard en els pagaments a proveïdors

Actualitat

L’equip de govern de l’Ajuntament 
ha decidit suspendre les negocia-
cions amb la Coordinadora de 
personal sobre l’aplicació del de-
cret aprovat al juliol pel govern 
de Madrid “fins que es recuperi 
la serenitat i un ambient cal-
mat per continuar amb aquest 
procés”, segons va expressar en 
un comunicat en què també con-
demna rotundament les accions 
que han provocat en els darrers 
dies desperfectes a béns públics 
i particulars dels càrrecs electes i 
de funcionaris. 
El consistori opina que no es pot 
continuar negociant sota la coac-
ció i es refereix especialment als 
incidents que van tenir lloc du-
rant el Ple d’octubre quan alguns 
treballadors van llençar petards, 
ous i tomàquets dintre i fora de 
les instal·lacions de la Casa de 
la Vila, en el marc de la protes-
ta convocada pels sindicats. El 
comunicat acaba reiterant que el 
govern segueix obert a continuar 
treballant amb la part sindical, 
sempre en el marc de la legalitat 
vigent, en l’estudi de totes les op-
cions possibles per dur a terme 
la implementació de la resta de 
mesures derivades de l’aplicació 
del decret, sempre i quan no hi 
hagi accions violentes. 

Declaració. D’altra banda, el 
president de l’Àrea Econòmica 
de l’Ajuntament, Joan Maresma 
(CiU), ha denunciat públicament 
en una roda de premsa la pinta-
da a la façana del seu habitatge 

familiar. “No és un acte aïllat, 
s’han produït altres incidents i 
vull remarcar que intentarem 
per tots els mitjans trobar els 
culpables d’aquests actes incí-
vics”, ha manifestat l’edil, qui ha 
afegit que “la política de la por 
i la coacció no porta enlloc”. 
Maresma ha deixat entreveure 
que aquests fets podrien tenir 
alguna relació amb el conflicte 
laboral a l’Ajuntament, tot i que 
ha puntualitzat que li consta que 
“la plantilla rebutja, en gene-
ral, aquest tipus d’accions”. 
L’edil ha posat una denúncia a la 
Comissaria dels Mossos.  

Sindicats. Per la seva banda, la 
Coordinadora de Personal s’ha 
tornat a desmarcar en un comu-
nicat dels actes vandàlics que 
s’han produït en els darrers dies 
entenent que “són actes indivi-
dualitzats que no representen 
el sentir ni la manera de fer 
del col·lectiu de la plantilla”. 
Respecte a la protesta del dia del 
Ple, els sindicats afirmen que va 
transcórrer dins “la normalitat, 
amb algun fet aïllat que no 
compartim”. La Coordinadora 
de Personal clou el seu comuni-
cat apostant pel diàleg per arribar 
amb un acord i també remarca 
que sempre exercirà el dret a rein-
vidicar en forma de protesta el que 
consideri una agressió als drets 
dels treballadors. “La plantilla no 
està disposada a admetre que se 
la criminalitzi de cap manera”, 
argumenta la Coordinadora en un 
escrit de resposta a Maresma. 

confLIcte LAborAL

L’equip de govern suspèn 
les negociacions amb 
la plantilla municipal

P. Abián/S. Alquézar| La redacció

La decisió es va prendre arran la protesta del dia del ple

Façana de l’habitatge familiar del president de l’Àrea Econòmica amb la pintada a la porta
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Notícies pDI METROpOLITà
L’Ajuntament i el Grup de Medi Ambient 
presenten al·legacions a projectes que 
afecten el municipi
pàg. 10

laveu.cat/noticies

DEMANDA VEïNAL
Can Sant Joan reclama les 
actuacions compromeses per la 
Llei de barris a la muntanyeta
pàg. 9

MobILItAt

Entra en funcionament el carril Bus VAO 
per donar més fluïdesa al trànsit de la C-58

El carril bus-VAO de la C-58 va 
entrar en funcionament el 29 
d’octubre. La nova infraestruc-
tura, que ha costat 80 milions 
d’euros, pretén fomentar l’ús del 
transport públic col·lectiu i dels 
vehicles amb alta ocupació i mi-
llorar la mobilitat entre el Vallès 
Occidental i el Barcelonès. Bona 
part del vial passa pel terme mu-
nicipal de Montcada i Reixac i 
és visible des dels barris de Ter-
ra Nostra, Can Sant Joan i Can 
Cuiàs.
Tot i que el dia que es va estrenar 
no hi van circular molts vehicles, 
l’Ajuntament confia que serveixi 
per evitar els embussos que hi ha 
a diari en aquesta autopista al seu 
pas pel municipi. “Creiem que 
tot plegat ajudarà a millorar la 
qualitat ambiental de l’aire a la 
localitat”, ha indicat el president 
de l’Àrea de Política Territorial i 
Urbanisme, Juan Parra (PSC).

La nova infraestructura està for-
mada per dos carrils de circulació, 
de 6,8 quilòmetres de longitud, 
que estaran operatius en un sen-

tit o en un altre, en funció de les 
necessitats de mobilitat. Els dies 
feiners, entre les 6,30 i les 13h, 
s’utilitzen d’entrada a Barcelona 
i de 16 i les 22h, s’obren de sor-
tida. La resta del dia, no estan 
operatius. Els caps de setmana i 
festius el funcionament del carril 
respondrà a les necessitats del 
trànsit. Aquest model es podrà 
modificar en funció de les opera-
cions especials, d’emergència, o 
per raons de fluïdesa. 
Els vehicles que poden circular 
pel carril bus-Vao són els desti-
nats al transport públic de viat-
gers (autobuses i taxis), degu-
dament autoritzats; turismes o 
vehicles mixts adaptats amb tres 
o més ocupants; motocicletes; ve-
hicles per a persones amb mobi-
litat reduïda, amb etiqueta V-15 
al parabrisa, o bé ecològics de 
baixa emissió autoritzats i amb 
etiqueta acreditativa al parabrisa 
que podran obtenir per mitjà del 
portal www.ecoviat.com. 

Noves línies de bus exprés. Amb 
l’obertura del nou carril bus-VAO 
s’han posat en funcionament 4 
noves línies de bus exprés entre 
el Vallès Occidental i Barcelona. 
Aquestes surten de la Sagrera-
Meridiana on hi ha correspon-
dència amb el bus urbà, Metro 
i Rodalies de Catalunya, i con-
necten amb Ripollet, Sabadell, 
Terrassa i Cerdanyola-UAB. 

Pilar Abián | Terra Nostra
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L’ajuntament confia que la nova infraestructura reduirà els embussos que hi ha a diari en aquesta autopista al seu pas pel municipi 

Pel nou carril poden 
circular vehicles amb 
més de tres ocupants, 
motocicletes, transport 
públic i ecològic

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha anunciat la pròxima 
obertura del pas elevat que hi 
ha sobre enllaç de la C-17 amb 
la N-150, entre els municipis de 
Barcelona i Montcada i Reixac. A 
partir del 7 de novembre els vehi-
cles ja no s’hauran d’aturar en els 
semàfors existents, un punt habi-
tual d’embussos en la xarxa viària 
catalana. La rotonda inferior  –a la 
imatge– distribuirà a partir d’ara 
el trànsit intern de connexió entre 
Can Sant Joan i Can Cuiàs | PA

> El 7 de novembre s’obrirà el nou pas elevat de la C-17

En els primers dies de l’entrada en funcionament del nou vial el nombre d’usuaris ha estat més aviat baix

05
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AccIons en fAVor de LA QuALItAt AMbIentAL

La millora de la qualitat de l’aire és 
una de les prioritats de l’Ajuntament

ÀreA poLÍtIcA terrItorIAL
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

gASOIL
Els vehicles amb motors dièsel
són els que provoquen
més contaminació ambiental

TRàNSIT MASSIFICAT
Uns 300.000 vehicles circulen
diàriament per les carreteres i autopistes 
que envolten Montcada i Reixac

JUDITH MOJEDA
REGIDORA DE MEDI AMBIENT

L’esforç del govern local per 
millorar la qualitat de l’aire de 
Montcada i Reixac és innegable, 
però tots sabem que amb això no 
n’hi ha prou. Podem persistir en 
la vigilància les obres a la via pú-
blica, crear una xarxa de carrils 
bici, promoure accions per paci-
ficar el trànsit i impulsar el Pla de 
mobilitat urbana. Però la qualitat 
de l’aire no millorarà significati-
vament si les administracions 
supramunicipals no mouen fitxa 
i prenen mesures estructurals. 
L’aprovació de la normativa de 
referència o la regulació en la 
composició dels carburants per 
fer-los menys contaminants, són 
un primer pas obligat.

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac vol aclarir algunes informaci-
ons aparegudes recentment en 
diversos mitjans de comunicació 
que assenyalaven Montcada i 
Reixac com el municipi de Ca-
talunya amb la pitjor qualitat de 
l’aire. L’Ajuntament de Montca-
da i Reixac té com a document 
de referència l’avaluació de la 
qualitat de l’aire publicat per 
la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat i és a 
partir dels paràmetres d’aquest 
informe que el consistori fixa 
les línies de treball. Per al go-
vern montcadenc, la millora de 
la qualitat de l’aire de la ciutat 
és una prioritat. “Ens preocupa 
la qualitat de l’aire al municipi i 
la salut dels nostres ciutadans”, 
assegura la regidora de Medi 
Ambient, Judith Mojeda, que 
afegeix que farà “totes les acci-
ons de millora necessàries” que 
el marc normatiu actual posa a 
l’abast de les administracions 
locals. 
En aquest sentit, algunes acci-
ons dutes a terme fins ara són 
la vigilància de les obres, l’im-
puls d’una xarxa de carrils bici 
amb una extensió de més de sis 
quilòmetres per diversos barris i 
polígons industrials de la ciutat, 
la creació de carrers de vianants 

o la posada en marxa de carrers 
Zona 30.

La xarxa ciclable de 
Montcada i Reixac té 
més de 6 quilòmetres 
ubicats a barris
i polígons

El govern de Montcada i Reixac 
és de l’opinió que la mala ubi-
cació d’algunes de les estacions 
que integren la Xarxa de Vigilàn-
cia i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de la Generalitat 
—que a la nostra ciutat té les 
estacions de Jaume I i Can Sant 
Joan— no permeten una cor-
recta extrapolació de les dades 
recollides. A més, caldria ubicar 
estacions noves.
Altres factors que s’escapen de 
l’àmbit d’actuació municipal és 
el pas d’uns 300.000 vehicles al 
dia per les autopistes i carreteres 
que creuen la ciutat, o l’incre-
ment del parc automobilístic de 
vehicles amb motors dièsel, que 
són els que provoquen l’emissió 
de diòxid de nitrogen.
Per tant, el treball per a la mi-
llora de la qualitat de l’aire serà 
més efectiu des de les adminis-
tracions supramunicipals. És 
per aquest motiu que els alcal-
des i alcaldesses dels 24 muni-

cipis metropolitans inclosos en 
la zona de protecció especial 
de l’ambient atmosfèric pel con-
taminant de diòxid de nitrogen 
han instat el govern central i la 
Generalitat a aprovar la nova 
regulació. Al govern estatal se li 
ha demanat que aprovi el Plan 
nacional de calidad del aire, i al 
govern català el Pla d’adequació 
per la millora de la qualitat de 
l’aire a Catalunya 2011-2015. 
Aquests plans definiran les me-

sures que s’hauran d’implantar.
Per avançar en aquestes i al-
tres mesures, representants de 
l’equip de govern de Montcada i 
Reixac es reuniran en breu amb 
Assumpta Ferran, directora ge-
neral de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat.
A l’espera d’aquests canvis, hi ha 
actuacions supramunicipals que 
incidiran favorablement en la 
qualitat de l’aire de la nostra ciu-
tat. Una prova és el soterrament, 

l’any passat, de la C-17 al seu 
pas per Mas Rampinyo. Cal des-
tacar que aquesta setmana s’ha 
posat en marxa el carris Bus VAO 
de la C-58. Aviat, també estaran 
operatius el pas elevat i la nova 
rotonda de la C-17 en la conflu-
ència amb la N-150. La posada 
en marxa d’aquestes tres infra-
estructures milloraran la qualitat 
de l’aire de Montcada perquè evi-
taran, en part, les retencions de 
vehicles que hi havia fins ara.

unA eInA A L’AbAst deLs cIutAdAns

El pla de mobilitat urbana, una eina efectiva en clau local
Les regidories de Mobilitat i Medi 
Ambient, de la mà de la Funda-
ció Centre d’Iniciatives i Recer-
ques Europees de la Mediterrà-
nia (CIREM) estan elaborant el 
document de diagnosi del Pla 
de mobilitat urbana (PMU) de 
Montcada i Reixac. La diagnosi 
inclourà un inventari de la xar-
xa viària principal i secundària, 
vianants, bicicletes, transport 
públic, vehicle privat, aparca-
ment, accidentabilitat i l’impac-
te ambiental de la mobilitat de 
la ciutat. Per a l’elaboració de la 
diagnosi, el consistori ha obert 
un procés participatiu a través 
del web municipal (www.mont-
cada.cat) perquè els ciutadans 

facin propostes i suggeriments 
de manera anònima. La regi-
dora de Medi Ambient, Judith 
Mojeda, remarca la importàn-
cia de la participació dels veïns 
“perquè coneixen com afecta la 
mobilitat a la seva realitat més 
directa, que és el seu barri”. Les 
aportacions més significatives 
s’incorporaran a la diagnosi, 
que es presentarà en un acte 
públic.
L’objectiu del PMU és definir 
l’estratègia de mobilitat a Mont-
cada i Reixac per als pròxims sis 
anys i proposarà mesures per 
fer possible una mobilitat sos-
tenible i segura, i per reduir la 
contaminació atmosfèrica.

Cal moure fitxa

Imatge del carril Bus VAO, que va entrar en funcionament el passat dilluns 29 d’octubre

Carril bici, a Mas Duran
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Amb els vots a favor del 
PSC, ICV-EUiA, ERC i C’s, 
l’abstenció de CiU i el vot 
en contra del PPC, el Ple de 
l’Ajuntament ha aprovat una mo-
ció em suport a la vaga general 
del 14 de novembre convocada 
pels sindicats majoritaris. El text 
acorda donar suport al legítim 
dret a vaga com l’exercici d’un 
dret democràtic, ciutadà i pacífic 
de la societat montcadenca per 
tal d’aturar la reforma laboral i 
les retallades,  així com fer tot 
el possible per garantir el dret 
de tots els ciutadans. La moció 
també inclou traslladar el do-
cument a les centrals sindicals 
convocants (CCOO i UGT), 
als governs de la Generalitat i de 
l’Estat, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i al Co-
mitè de Vaga de Montcada.
El última convocatòria d’aturada 
general que es va fer el passat mes 
de març gairebé la totalitat de la 
plantilla municipal s’hi va adherir 
així com un elevat nombre de co-
merços i indústries locals.

Pilar Abián | Redacció

El ple aprova 
una moció en 
suport a la vaga 
general del 14-N
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expedIents de reGuLAcIó d’ocupAcIó

Valentine reduirà plantilla amb 12 
prejubilacions i un acomiadament
L’empresa també disminuirà el salari i la jornada laboral en un 18’5% durant 18 mesos

L’empresa Valentine aplicarà a par-
tir del mes de novembre dos Ex-
pedients de Regulació d’Ocupació 
(ERO) per reduir el nombre de tre-
balladors i disminuir a la plantilla 
restant la jornada laboral i el sala-
ri en un 18’5% durant 18 mesos. 
El primer suposa la prejubilació 
de 12 treballadors majors de 57 
anys i un acomiadament. El segon, 
que es començarà a aplicar el 5 de 
novembre, afecta els prop de 200 
treballadors  de la planta ubicada 
al polígon Can Milans. La marca 
de pintures ha justificat la mesu-
ra a causa de l’actual conjuntura 
econòmica. “La nostra producció 
està vinculada als sectors de la 
construcció i l’automoció, molt 
perjudicats per la crisi que, de 
retruc, també han fet minvar 
les nostres vendes”, ha indicat el 
portaveu de l’empresa, Fernando 
Mainguyague. 

Valoració dels sindicats. La plan-
tilla ha donat el seu vist-i-plau a 
l’ERO temporal, que contempla 

que els empleats cobrin el mateix 
sou durant tota la vigència de 
l’expedient independentment del 
nivell de facturació, ja que a l’estiu 
les vendes són més elevades que a 
l’hivern. D’altra banda, les pagues 
extraordinàries de Nadal i de l’estiu 
mantenen l’import del salari abans 
de l’expedient “per no perjudi-
car tant els treballadors”, ha 
indicat el president del comitè 
d’empresa, Sebastián Amador.

Respecte a l’ERO d’extinció de 
llocs de treball, la plantilla ha fet 
un balanç positiu “perquè hem 
aconseguit salvar 7 llocs de feina, 
però ens ha faltat una persona 
per aconseguir la totalitat”, ha 
manifestat Amador, qui també ha 
lamentat que durant la negociació 
l’empresa de pintures “no ens ha 
pogut garantir un pla de viabili-
tat que ens asseguri el futur per 
als pròxims anys”.  

Sílvia Alquézar | Montcada

Un operari de Valentine treballant a les instal·lacions de la marca de pintures a Can Milans
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L’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), i el director de 
l’Administració Oberta de 
Catalunya (AOC) Joan Antoni 
Olivares, han signat dos convenis 
per a la posada en marxa de dues 
plataformes virtuals que tenen 
com a objectiu agilitzar els procedi-
ments administratius i la tramitació 
de factures amb l’Administració. 
El primer dels convenis signats, 
l’e.FACT, consisteix en l’adhesió a 
una plataforma a través de la qual 
els proveïdors de l’Ajuntament po-
dran emetre factures electròniques 
i consultar l’estat de les mateixes. 
“Amb aquesta nova eina acon-
seguirem estalviar costos i agilit-
zar i homogeneïtzar els proces-
sos de facturació”, ha dit Pérez. 
El segon conveni, e.NOTUM, 
consisteix en una plataforma 
adreçada a la ciutadania i a em-
preses del municipi a través de la 
qual, el consistori podrà realitzar 
notificacions de procediments 
administratius per mitjans elec-
trònics, com ara resolucions, 
decrets o multes de trànsit, entre 
molts altres. 

Pilar Abián | Redacció

Conveni amb 
l’AOC per 
agilitar tràmits 
administratius
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precAMpAnYA de cIu

Felip puig considera necessària la 
majoria per anar cap a l’Estat propi
El conseller en funcions creu que el procés iniciat per la voluntat popular és imparable

El conseller d’Interior de la Gene-
ralitat en funcions, el convergent 
Felip Puig, va ser a Montcada el 
passat 18 d’octubre en un acte 
organitzat per CDC a la Casa de 
la Vila adreçat només a militants 
i simpatitzants en què va fer una 
ponència titulada, ‘Per un futur 
millor, la transició nacional’. 
Segons ha explicat la secció local 
de CDC en una comunicat de 
premsa, Puig va centrar la seva 
intervenció en el procés que s’ha 
iniciat “arran del desig del po-
ble, que anirà molt més ràpid 
del que pensem, ja que la gent 

s’ha pronunciat de forma pa-
cífica i responsable i no hi ha 
marxa enrere”. 
Pel que fa a  les properes elec-
cions autonòmiques del 25 de 
noviembre, el polític va insistir 
en què, “és necessari obtenir 
dues majories, la primera de 
90 diputats a favor d’iniciar 
el procés cap a l’Estat propi i 
una segona de 68 diputats que 
li pugui donar a Artur Mas el 
suport necessari per a futurs 
pactes”. 
Durant la xerrada, Puig va estar 
acompanyat pel president local 
de Convergència Democràtica 

de Catalunya, Daniel Remesar, 
i el portaveu municipal i primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
de Montcada, Joan Maresma 
(CiU).

Manifestació al carrer. Coincidint 
amb la visita del conseller, la 
Favmir va traslladar la protesta 
setmanal de cada dijous per re-
clamar les urgències mèdiques 
nocturnes fins a les portes de la 
Casa de la Vila. Els manifestants 
van fer sonar botzines i esclatar 
petards en una de les trobades 
més nombroses de les últimes 
que s’han convocat.

Laura Grau | Montcada

Carmen Romero, 
número 10 de 
la llista de C’s

La regidora de Ciutadans (C’s) a 
Montcada i Reixac, Carmen Ro-
mero, ocuparà el número 10 de 
la llista del partit per Barcelona. 
L’edil, que es va presentar a les 
primàries per ocupar un dels cinc 
primers llocs de la candidatura, ha 
augurat l’èxit de la seva formació: 
“La tendència és clarament a 
l’alça, obtindrem un gran resul-
tat, no tinc cap dubte”.
El proper 21 de novembre (19h), el 
cap de llista de C’s, Albert Rivera, 
farà un acte de campanya a la Casa 
de la Vila. El secretari d’organització 
de la formació, Roberto Torres, ha 
anunciat que l’agrupació es bolcarà 
en aquestes eleccions que ha quali-
ficat com “les més importants de 
la democràcia a Catalunya” i s’ha 
mostrat convençut d’augmentar el 
nombre de vots a la localitat.
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Puig, a l’inici de la seva intervenció, acompanyat de Joan Maresma –a la dreta de la imatge– i de Daniel Remesar 

Pilar Abián | Redacció
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La portaveu del grup municipal 
popular a l’Ajuntament serà la 
número 6 de la llista del seu partit 
per Barcelona a les autonòmiques 
del 25 de novembre que encapça-
larà Alicia Sánchez-Camacho. És 
la quarta vegada consecutiva que 
l’edil es presenta al càrrec de di-
putada en el qual es va estrenar 
l’any 2003. García, que ha expres-
sat la seva satisfacció per tenir la 
confiança de la direcció del PP a 
Catalunya, ha avançat dues posi-
cions respecte els últims comicis 
en què va ser la número 8. “És 
realment un privilegi tornar a 
formar part del grup parlamen-

tari popular i especialment en 
aquests moments tan importants 
a la nostra història”, ha dit.

Missatge. En relació a les prope-
res eleccions del 25 de novembre, 
García considera que està en joc 
la convivència entre els catalans i 
la resta d’espanyols i recorda que 
Catalunya mai ha avançat des de la 
divisió i l’enfrontament. “Hem de 
treballar en el que ens uneix i no 
en el que ens separa, perquè la 
situació econòmica és molt greu 
i requereix sentit comú, seny 
i serenor”, ha assenyalat l’edil. 
García, de 41 anys, és regidora a 
l’Ajuntament des del 2000.

coMIcIs 25-n

Eva garcía ascendeix dos 
llocs a la llista del ppC
La regidora montcadenca passa a ser la número 6

Pilar Abián | Redacció

García, a la dreta, amb la presidenta del partit i candidata Alicia Sánchez-Camacho
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El nucli local de la Candidatura per la Unitat Popular (CUP- MiR) ha fet un co-
municat agraïnt el seu suport a totes les persones que han avalat la presenta-
ció de la candidatura a les properes eleccions autonòmiques. La secció local 
de la formació ha creat un Nucli de Suport que tindrà validesa únicament per 
preparar i fer la campanya | PA

> La CUp obté els avals per anar als comicis

> ERC convida Tresserres per a la precampanya
Esquerra Republicana ha convidat el 5 de novembre l’exconseller Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manel 
Tresserres, a fer un acte de precampanya en el marc de les eleccions del 
dia 25. El polític farà una conferència a la Casa de la Vila (20.30h) titulada 
‘L’Esquerra d’un nou pais’ | PA

Consol Cervera (coordinadora), Jaume Ribera (secretari), Esteve Recasens (tre-
sorer), Laura Balcell (comunicació), Xavier Paredes (xarxes socials) i M. Àngel 
Gràcia (formació) són els integrants del secretariat de l’Assemblea Nacional Ca-
talana local. El col·lectiu vol informar la població “de manera clara i fent caure 
prejudicis i pors” sobre els avantatges que, en la seva opinió, tindria Catalunya 
si es constituís com a Estat propi | PA

> L’ANC tria els integrants del seu secretariat

> Designats els membres de les meses electorals
L’Ajuntament ja ha designat per sorteig les persones que actuaran com a pre-
sidents i vocals de les meses electorals el proper 25 de novembre amb motiu 
de les eleccions autonòmiques en les quals tindran dret a vot 24.692 electors 
del municipi. Les meses electorals estaran distribuïdes als punt habituals: Can 
Tauler, Auditori Municipal, AV Font Pudenta, CEIP El Turó, Centre Cívic La Ribe-
ra, INS La Ribera, CEIP Reixac, CEIP Elvira Cuyàs, INS Montserrat Miró, CEIP 
Mitja Costa, CEIP El Viver i al Centre Cívic de Can Cuiàs | PA
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Amb el lema ‘Per una muntan-
yeta digna i neta’, un centenar de 
veïns de Can Sant Joan es van 
manifestar el 20 d’octubre pels 
carrers del barri en protesta pel 
que consideren un retard en les 
actuacions previstes en el marc 
del Pla de Barris. Després d’una 
xocolatada al Mirador de les Cul-
tures organitzada per l’AV, la pro-
testa va arrencar encapçalada per 
una pancarta on es podia llegir: 
‘Pla de Barris, ¡Ja! Per una mun-
tanyeta digna i neta’. 

Reclamacions. Els manifestants 
van fer un recorregut pels ca-
rrers de la muntanyeta fins arri-
bar a la plaça d’en Bosc on José 
Luis Conejero, president de l’AV, 
va reclamar a l’Ajuntament que 
apliqui les millores acordades en 
el Pla de barris com ara la nete-
ja, dues vegades a l’any, de tots 
els solars que hi ha a la zona, per 
evitar l’acumulació de brutícia i 

l’aparició de rates que suposen 
un perill per a la salut dels veïns. 
També va demanar que es deci-
deixen els carrers a asfaltar i que 
s’inicï la construcció del segon 
tram de les escales mecàniques. 
“Els veïns, tant de la part baixa 
com de la muntanyeta, no para-
rem fins aconseguir totes aques-
tes millores perquè paguem els 
mateixos impostos, si no més, 
que la resta de ciutadans del 
municipi”. 
En opinió de l’AV, tot i que la Ge-
neralitat ha deixat de sufragar la 
Llei de Barris, amb els diners que 
l’Ajuntament tenia previst invertir 
en la muntanyeta n’hi hauria prou 
per fer les actuacions reclamades. 
Una altra de les demandes és 
que es faci realitat l’aparcament 
compromès per l’Adif a la Plaça 
de la Pedra per compensar a la 
construcció d’uns magatzems a 
l’estació de Bifurcació. “De mo-
ment, no han fet res”, es lamen-
ta Conejero.

Després de fer un recorregut pels carrers de la muntanyeta, els manifestants es van aplegar a la plaça del Bosc on es va llegir un manifest

LLeI de bArrIs

El veïnat demana que 
es facin les actuacions 
previstes a la muntanyeta

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

Un centenar de persones, a la manifestació de l’aV del barri
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L’Ajuntament ha iniciat les obres per fer 
un aparcament per a 27 vehicles entre 
els carrers Triangle i Cim –imatge de la 
fotografia– i per millorar l’accessibilitat 
i crear més places d’estacionament al 
carrer Carril. El primer projecte, que està 
previst acabar a final de gener, té un 
cost de 197.071 euros, i s’emmarca en 
el Pla Integral de la muntanyeta. L’àm-
bit d’actuació comprèn dues finques 
de propietat municipal. Les obres del 
carrer Carril tindran una durada aproxi-
mada de sis mesos i permetran millorar 
l’accessibilitat i incrementar les places 
d’aparcament, que passaran de les 56 
actuals a 82 | LR

Comencen les obres de l’aparcament entre els carrers Triangle i Cim
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El col·lectiu local d’Estafa Banca 
ha decidit no fer més accions al 
carrer perquè la majoria d’afectats 
per les participacions preferents 
han solucionat els seus casos amb 
les respectives entitats bancàries. 
Així es va acordar a la reunió que 
la plataforma va convocar el 23 
d’octubre a l’Abi i que va comptar 
amb molt poca assistència de pú-
blic. El motiu, en opinió d’un dels 
portaveus del col·lectiu a Montca-
da, Antoni Mollet, és que moltes 
entitats bancàries han decidit ne-
gociar solucions amb els afectats. 
“Només queden per resoldre els 

casos de les persones que tenen 
els seus estalvis amb Bankia i 
CatalunyaCaixa, dues entitats 
intervingudes per l’Estat”, ha ex-
plicat Mollet. 
Estafa Banca ha fet una valoració 
positiva de la feina feta des del 
passat mes de març en què es va 
constituir la plataforma local amb 
l’objectiu d’assessorar, informar i 
ajudar els clients amb aquest tipus 
de productes financers. L’entitat 
continuarà donant suport als afec-
tats i no descarta haver de tornar 
a recórrer als actes reinvincatiu, si 
no s’arriba a un acord en els casos 
encara pendents de solucionar.

productes bAncArIs tòxIcs

El grup d’Estafa Banca no 
farà més accions al carrer 
La secció local seguirà amb les tasques d’assessorament

Sílvia Alquézar | Montcada

L’última acció en què Estafa banca ha participat ha estat a la Fira Meeting Point
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Els representants de l’AV del Bosc 
d’en Vilaró, la urbanització ubica-
da a la serralada de Marina en el lí-
mit amb Badalona, llueixen a cada 
Ple i als actes als quals assisteixen 
una samarreta vermella reivindi-
cativa reclamant al govern muni-
cipal la seva atenció. “Fa més de 
50 anys que estem esperant una 
solució i, de moment, només 
trobem passivitat”, explica Julio 
Nolasco, en nom de l’AV. 
Ara per ara, els veïns no saben 
quina és la qüalificació urbanísti-
ca de l’espai que ocupen les 300 
cases construïdes en la urbanitza-
ció. Si continua sent zona forestal 
pendent de reforestar o un sector 
a l’espera de regularització. “De-
manem diàleg i participació, 
que es crei una comissió amb 
representants de la Generalitat, 
l’Ajuntament, la Diputació i 
també dels veïns”, reclama No-
lasco.

Carències. L’AV assegura que els 
veïns de la urbanització paguen 
un dels IBI més elevats del mu-

nicipi i que, contràriament, no re-
ben els serveis que tenen la resta 
de barris. 
La manca de clavegueram és una 
dels qüestions més urgents a re-
soldre. Actualment cada veí se 
n’encarrega de les seves aigües 
residuals amb fosses asèptiques o 
dipòsits que han de buidar periòdi-
cament, però no tothom en té i això 
està provocant la contaminació del 
subsòl. Segons Nolasco, el proble-
ma es resoldria si l’Ajuntament els 

donés permís per instal·lar una 
purificadora que tractés les aigües 
abans d’abocar-les a una riera. “No-
més necessitem l’autorització, el 
cost de la planta l’assumiríem els 
veïns”, assegura. 
L’AV també s’encarrega de sufra-
gar el manteniment de la franja 
de protecció antiincendis tasca 
que fa l’Associació de Defensa 
Forestal (ADF), amb la qual ha 
signat recentment un conveni de 
col·laboració.

‘Vilaró també existeix’, el nou reclam 
dels veïns perquè el sector es legalitzi
L’aV de la urbanització demana la creació d’una comissió que estudiï el seu cas 

desenVoLupAMent urbAnÍstIc

Pilar Abián | Redacció

L’AV del Bosc d’en Vilaró va muntar una parada a la Fira d’entitats de principi d’octubre
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L’Ajuntament ha presentat tres 
al·legacions a cinc dels projectes 
sobre el municipi que contempla 
el Pla Director d’Infraestructures 
(PDI) del transport públic 
col·lectiu de la regió metropolitana 
de Barcelona 2011-2020, que es 
troba en fase d’aprovació inicial. 
El PDI comprèn cinc programes 
d’actuació: l’ampliació de la xarxa 
ferroviària; el desplegament de la 
xarxa ferroviària estatal; intercan-
viadors; infraestructures de trans-
port públic per carretera, i la mo-
dernització i millora de les xarxes 
ferroviàries existents. 

Demandes. La primera al·legació 
de consistori afecta al desdobla-
ment de la línia R3 en el tram 
Montcada Bifurcació-Vic i recla-
ma que s’inclogui, tal i com es 
preveia en inici, el soterrament de 
la línia R3 al seu pas pel barri de 
Mas Rampinyo, des de l’avinguda 
de Catalunya fins al carrer Fre-
deric Mompou. També insta que 

s’agiliti la tramitació per iniciar les 
obres el més aviat possible. 
La segona al·legació expressa 
l’oposició total a la construcció 
d’un túnel ferroviari sota el Turó 
de Montcada amb l’objectiu de 
fer un nou ramal de tren que vagi 
de Torre Baró fins a Cerdanyola 
per reduir uns minuts la connexió 
amb el Vallès. L’Ajuntament no 
vol cap més agressió al Turó ni 
tampoc que els veïns del municipi 
resultin perjudicats si la majoria 
dels convois es desvien cap a Cer-
danyola. “Molts dels trens deixa-
rien de passar per les estacions 
de Montcada-Manresa i de Te-
rra Nostra i la ciutadania deixa-
ria de rebre el mateix servei 
de transport ferroviari que ara 
mateix té”, ha dit el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC).
La darrera al·legació que ha pre-
sentat el consistori fa referència al 
soterrament total de la línia de Port-
bou al seu pas pel centre del nucli 
urbà. L’Ajuntament ha demanat 

que s’accelerin els acords que ja es 
van prendre el 19 de novembre de 
2007 entre Ministeri de Foment, la 
Generalitat, la corporació local i 
l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) en relació amb 
el pas de la Línia d’Alta Velocitat.
Les altres dues actuacions previstes 
al PDI de l’Autoritat del Transprot 
Metropolità (ATM) i a les quals 
l’Ajuntament no ha presentat cap 
modificació són els projectes de la 
nova línia de tramvia que connec-
taria la Universitat Autònoma de 
Barcelona, Cerdanyola, Ripollet i 
Montcada, i la millora de la sen-
yalització de diferents intercanvia-
dors ferroviaris, a les línies R2 i 
R4, que afecten al municipi. 

Moviment ciutadà. El Grup de 
Medi Ambient dóna suport a 
l’Ajuntament en la defensa del 
Turó i, per això, també ha presen-
tat al·legacions al projecte del túnel 
ferroviari. A través d’un comuni-
cat, el col·lectiu argumenta que 
aquesta infraestructura significaria 

una nova agressió ambiental a la 
muntanya. 
“Resulta vergonyós i escanda-
lós que per uns ridículs minuts 
d’estalvi de temps s’inverteixin 
185 milions d’euros, amb greus 
impactes ambientals i socials, 
quan unes millores tecnològi-
ques multiplicarien l’estalvi de 

temps i donarien més qualitat 
al servei”, manifesta el col·lectiu 
ecologista en les seves al·legacions. 
Així mateix, el Grup qüestiona 
que el Pla de l’ATM, pressupostat 
en 13.760 milions d’euros, es vul-
gui tirar endavant en un moment 
en què la ciutadania té altres neces-
sitats més prioritàries.

L’Ajuntament presenta al·legacions 
per evitar perjudicis al municipi
El Grup de Medi ambient també ha mostrat el seu desacord amb el túnel del Turó

pLA dIrector d’InfrAestructures

Pilar Abián | Redacció

L’ATM proposa fer un túnel sota el Turó per enllançar amb tren Torre Baró a Cerdanyola
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La construcció del nou institut, una 
de les reivindicacions de la jornada 
La participació va ser inferior a la d’anys anteriors davant l’amenaça de pluja

La reivindicació de la construcció 
del nou INS Montserrat Miró va 
ser una de les demandes que es 
van fer sentir amb més força en 
el marc de la festa anual de la 
FAVMiR, celebrada el passat 21 
d’octubre al Pla d’en Coll. Cris-
tina Soriano, de l’AMPA del cen-
tre, va llegir un manifest en què 
va repassar les accions realitzades 
en defensa del projecte de cons-
trucció de l’edifici que encara no 
té un pressupost assignat, tot i 
estar ja aprovat i amb la previsió 
que estigués ja en funcionament 
per al curs 2011-2012. Segons 
Soriano, “el centre està conside-
rat com un dels que té pitjors 
condicions de tot Catalunya”. 
L’AMPA va anunciar que con-
tinuarà recollint signatures per 
pressionar els responsables de la 
Generalitat. 
Per la seva banda, Juan Carlos 
Ruiz, nou president de la Fede-
ració d’Ampas de Montcada i 
Reixac (Fampa), va llegir un ma-
nifest en defensa d’un ensenya-
ment públic digne i de qualitat.

Altres demandes. La festa també 
va servir per posar de manifest 
algunes de les reivindicacions de 
la Favmir en matèria de sanitat, 
transport i problemes amb les en-
titats financeres. Malgrat que la 
participació va ser inferior a anys 

anteriors, el president de la Fede-
ració veïnal, Antonio Cera, es va 
mostrar satisfet amb el desenvo-
lupament de la festa que va inclo-
ure una botifarrada i inflables su-
fragats per l’Agència de Residus, 
que també va organitzar un taller 
per aprendre a fer moneders. 
“Estem contents perquè hem 
pogut fer la celebració, malgrat 
que les previsions meteorolò-
giques eren del tot negatives”, 
va comentar Cera, qui, d’altra 
banda, va lamentar l’absència de 
representats de l’equip de govern 
“tot i que estaven convidats”, 
va puntualitzar. 

A més de les AV de Can Sant 
Joan, Montcada Nova-Pla d’en 
Coll, la Ribera, Terra Nostra-
Zona 21 i Can Cuiàs hi van par-
ticipar representants de Gallecs i 
dels col·lectius que lluiten contra 
les retallades en matèria de sani-
tat i contra els desnonaments i a 
favor de la dació en pagament 
de les hipoteques. També s’hi 
van sumar la UE Montcada, 
amb l’organització d’un torneig 
d’escacs, i els grups Armonía, 
del Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina, i els quadres de ball 
flamenc Marya Expósito i d’Ana 
Plaza Funky Hip-Hop.

Rafa Jiménez| Redacció

festA AnuAL de LA fAVMIr

Els assistents a la festa van gaudir de diferents actuacions musicals i van escoltar les reivindicacions dels col·lectius participants

> Campanya de civisme a la Ribera
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya informativa sobre els te-
lèfons als quals es pot trucar de forma anònima per traslladar als agents 
qualsevol incident o preocupació referent al civisme o la convivència al 
barri de la Ribera. Aquesta mesura s’ha pres després d’una trobada que 
van mantenir la Policia Local i els Mossos d’Esquadra amb representants 
de l’Associació de Veïns i la Taula Cívica al setembre arran d’uns episodis 
d’incivisme al barri. Els responsables de seguretat municipal també han 
decidit que augmentarà la vigilància conjunta de Policia Local i Mossos 
tant a la Ribera com a la resta de barris del municipi. Els telèfons i adreces 
són els següents: Policia Local, telèfon 935 752 177; Policia de proximitat, 
tel. 618 305 377 i adreça electrònica pproximitat@montcada.org, i Mossos 
d’Esquadra, tel. 935 644 200, ext. 41127, i adreça itpg31587@gencat.
cat | LR

> La plataforma Antiincineració, a Navarra
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Una vintena de membres de la Plataforma Antiincineració de Montcada i 
Reixac i una quarantena d’activistes d’arreu de Catalunya participaran a 
la IV Trobada Estatal que el primer cap de setmana de novembre es fa a 
Alsasua-Olazti (Navarra) contra la crema de residus a cimenteres. Aquest 
moviment ciutadà es manifesta en contra de les multinacionals i els partits 
que aposten per la valorització i denuncien que aquest pràctica és conta-
minant i perjudica greument la salut dels veïns | PA

 

La manifestació de la Favmir per 
reclamar les urgències va coincidir 
el dia 25 d’octubre amb la dels tre-
balladors municipals a les portes de 
la Casa de la Vila. Els participants a 

la marxa es van solidaritzar amb la 
protesta dels empleats i van fer un 
minut de silenci en record d’un veí 
de Granada que es va suicidar abans 
de ser desnonat de casa seva | LG

La FAVMiR, en suport als treballadors municipals
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Montcada Centre Comerç 
(MCC) ha arribat a un principi 
d’acord amb l’Associació de Co-
merciants de Montcada Nova-
Pla d’en Coll per unir ambdues 
entitats sota les sigles de l’MCC. 
La unió es podria signar en breu 
segons ha confirmat el president 
de la primera, Manuel Moreno. 
“Ara més que mai –ha dit– hem 
de treballar units i recuperar 
l’esperit inicial de l’MCC en 
què el comerç d’aquests sec-
tors estava associat”. Divergèn-
cies internes van propiciar una 
escissió l’any 2005, arran el de-
bat obert sobre el possible tras-
llat del mercat ambulant al Pla 
d’en Coll. Mentre els comerços 
d’aquest sector es mostraven 
favorables a la proposta, els del 
centre volien que el mercat con-
tinués al lloc habitual. 
Superades les antigues discre-
pàncies, l’objectiu de l’actual 
junta de l’MCC és aprofitar la 
infraestructura de l’entitat, que 
aplega una setantena de come-
rços del centre del nucli urbà, 
per ampliar l’àmbit d’actuació 
a d’altres barris. Ara s’integrarà 
Montcada Nova-Pla d’en Coll 
però Moreno es mostra encara 
més ambiciós: “Volem aplegar 
també en un futur proper el 
comerç de la Font Pudenta i de 
Terra Nostra”. 

Aprofitar recursos. La suma de 
les botigues que formen part de 
l’Associació de Montcada Nova-

Pla d’en Coll, presidida per An-
toni Corral, farà que l’MCC 
compti amb prop de 90 associats. 
“En temps de crisi, el que toca 
és actuar de forma conjunta, 
això ens permetrà gestionar 
millor els recursos, fer realitat 
les accions que hem projectat i 
tenir una única veu davant de 
les administracions”, ha assen-
yalat Corral.

Nou segell distintiu. Montcada 
Centre Comerç ha engegat una 
campanya de sensibilització en-
vers els beneficis de comprar 
en el petit comerç de la localitat 
donant així suport als emprene-
dors del municipi. En els propers 
dies es distribuirà la imatge de la 
campanya amb el següent lema: 
“Perquè els euros es reinverteixin 
a la teva ciutat: compra en el co-
merç de Montcada”.
La campanya vol incidir en les 
característiques del comerç que 
integra l’MCC i que, segons 
assenyala, es fonamenten en la 
qualitat, el bon preu, l’amabilitat 
i la proximitat, entre d’altres.

prIncIpI d’Acord

El comerç del pla d’en Coll, 
en vies de tornar a l’MCC
ambdues associacions semblen disposades a unir esforços

Pilar Abián | Redacció

Logo de la nova campanya de l’MCC 
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Cent empresaris a la cinquena edició 
del getting Contacts feta a Montcada
promoció Econòmica repeteix una experiència destinada a ampliar les carteres de clients

Prop de 100 empreses, 25 de 
Montcada i Reixac, han participat 
a la cinquena edició del Getting 
Contacts, organitzada per la Re-
gidoria de Promoció Econòmica 
a l’Hotel Ciutat de Montcada el 
24 d’octubre. La trobada tenia 
com a objectiu oferir al teixit em-
presarial un espai per comunicar-
se i cooperar amb la idea de fer 
contactes i trobar futurs clients. 
“Creiem que aquestes troba-
des són importants per enfortir 
les relacions entre les empreses 
amb l’objectiu de seguir enda-
vant en moments tan compli-
cats com els que travessem”, va 
dir l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), durant la presentació de 
l’acte. 

Experiència positiva. Al llarg de les 
cinc edicions del Getting Contacts 
han participat més de mig miler 
d’empreses diferents, de fora i 
dins del municipi. Per al regidor 
de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU) es tracta 
d’una eina “que ofereix noves 
oportunitats de negoci al teixit 
empresarial de la ciutat, ja que 
hi ha moltes marques d’altres 
poblacions que volen venir a 
Montcada a ampliar la seva 
cartera de clients”.   
La jornada va començar a les 9h 
amb les ponències ‘La creativitat 
com a motor de canvi’, a càrrec de 

Marga Angrill i ‘Networking efec-
tiu’ de la mà del gerent de Get-
ting Contacts, Juanjo Villalobos. 
Posteriorment es va procedir a la 

dinàmica de la jornada, consistent 
en 12 entrevistes creuades entre 
empresaris/es que es van allargar 
fins al migdia. 

Sílvia Alquézar | Redacció

trobAdes eMpresArIALs

L’alcaldessa i el regidor van donar la benvinguda als participants al Getting Contacts
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La Regidoria de Promoció Econò-
mica, juntament amb Pimec i la 
Consultora Interfase, impulsa un 
projecte de millora de la compe-
titivitat de les empreses de Mont-
cada, implicant-les en canvis im-
mediats i útils per a la seva gestió 
en un context actual d’alta incer-
tesa. El programa, que ja està 
en marxa, ofereix assessorament 
financer, acompanyament banca-
ri, diàgnostic de les necessitats, 
elaboració d’un pla d’acció, su-
port en el procés efectiu d’imple-

mentació de les millores, tallers 
formatius adaptats a les neces-
sitats de l’empresa i acompanya-
ment durant tot el procés per part 
d’una xarxa de professionals de 
llarga experiència en el sector.
Les persones interessades es 
poden incriure a la Regidoria de 
Promoció Econòmica a través 
del telèfon 935 648 505 extensió 
2134 o del correu promocioeco-
nomica@montcada.org. El termi-
ni acaba a final d’aquest any i el 
servei és gratuït   | SA

Programa de millora de la competitivitat de l’empresa

La Junta de Govern Local ha 
aprovat destinarà prop de 29.868 
euros a la senyalització comercial 
del municipi, actuació que durà 
a terme l’empresa Aura Identitat 
Visual. Segons fonts municipals, 
la ubicació i el contingut infor-
matiu de les senyals és fruit d’un 
estudi previ i d’entrevistes amb 
els representants de les principals 
associacions de comerciants del 
municipi. 

Finalitat. Els objectius a assolir 
són dos. D’una banda, fer més 
visible el comerç de proximitat 

i, de l’altra, fomentar els dife-
rents eixos comercials. Algunes 
de les propostes del pla són la 
instal·lació de monòlits informa-
tius a les estacions de tren, les zo-
nes d’aparcament i les entrades 
als diferents eixos comercials, 
així com la identificació de cada 
barri mitjançant la senyalització 
vertical per facilitar-ne l’accés. 
El regidor de Comerç, Joan Ma-
resma (CiU), ha assenyalat que 
“que aquest pla de senyalitza-
ció complementa altres inicia-
tives que ja tenim en marxa 
amb l’objectiu de potenciar el 
comerç local”.

ActuAcIó MunIcIpAL

Nou pla per senyalitzar 
les zones comercials 
La Regidoria de comerç hi destinarà prop de 30.000 euros

Sílvia Alquézar | Redacció
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ApROFITAR ELS ALIMENTS
El Ple acorda començar les 
gestions per fer la campanya ‘A 
Montcada no es llença el menjar’ 

pàg. 16pàg. 14

LA RIUADA DE 1962
Hi haurà una segona edició del 
volum ‘Les veus de la tragèdia’, 
després del gran èxit d’acollida

L’Espai Jove Can Tauler celebra 
aquest mes de novembre el seu 
desè aniversari amb un programa 
de 10 activitats gratuïtes que es 
faran a l’equipament municipal si-
tuat al carrer Balmes. El dia 9, les 
propostes s’adrecen als joves i hi 
ha previst tallers de dj, graffiti, dels 
balls shuffle i jumpstyle i henna, a 
més un torneig del joc d’ordinador 
minecraft, un rocòdrom i la pre-
sentació del video ‘Can Tauler, 10 
anys’, fet per Montcada Comuni-
cació i del twitter de l’equipament, 
@CanTauler.
D’altra banda, el dia 16, Can 
Tauler organitza una jornada de 
portes obertes adreçada als pares 
i mares amb fills de 12 a 18 anys, 
que també inclourà un taller de 
risoteràpia. 

Can Tauler va néixer amb 
l’objectiu d’oferir un servei per al 
jovent dels 12 als 30 anys, posant 
a la seva disposició una eina que 
s’ha anat configurant i ampliant 
amb el temps. L’any passat, l’espai 
jove va registrar una assistència 
de 35 usuaris diaris de mitjana, el 

que suposa un increment del 20% 
respecte l’any 2011.
Després de 10 anys de vida, Can 
Tauler s’ha convertit “en un re-
curs important que ofereix una 
alternativa diferent i assequible 
al jovent”, explica la presiden-
ta de l’  Àrea Social, Ana Rivas 
(PSC), qui afegeix que els serveis 
estan pensats segons les neces-
sitats dels seus usuaris “amb la 
idea que siguin ells mateixos els 
que dirigeixin la vida del casal i 
l’elecció de l’oferta”.

Els serveis. Can Tauler disposa 
d’un espai de trobada per poder 
fer activitats molt variades com 
jugar a jocs de taula, fer treballs 
en grup, xerrar amb els amics, 
jugar a bàsquet i ping-pong, que 
funciona de dilluns a dissabte, 
de 17 a 22h. L’equipament tam-
bé té un rocòdrom per practicar 
l’escalada, un espai de navegació 
amb 7 ordinadors amb accés  gra-
tuït a Internet, una zona web for-
mada per dos ordinadors que es 
poden consultar per a temes d’oci, 
una sala de dj i un espai per expo-
sar qualsevol mena d’habilitats i 
tècniques artístiques. Per als grups 
de música, hi ha el projecte ‘Tocar 
a Can Tauler’, una iniciativa que 
posa a disposició dels joves un se-
guit de recursos per dur a terme 
concerts i donar a conèixer la seva 
música.

A banda dels espais permanents, 
Can Tauler també té una pro-
gramació d’activitats que inclou 
els ‘Divendres a la carta’, amb 
propostes molt variades que po-
den anar des de l’estampació de 
samarretes a jocs en xarxa fins a 
circ o els malabars; els tallers tri-
mestrals, relacionats amb àrees 
diferents com la música, el ball i 
l’edició de so i imatge; les sortides, 
a llocs com el passatge del Terror 
de Can Cuiàs, Illa Fantasia, el Ti-
bidabo i l’Skating; i els dissabtes 
d’esports, en què es fa patinatge, 
skate o esgrima, entre d’altres.

Sílvia Alquézar | Montcada

Can Tauler va néixer 
amb l’objectiu d’oferir 
un servei i un espai a 
disposició del jovent
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Fer graffitis és una de les activitats que compta amb més acceptació entre els usuaris

espAI JoVe

L’equipament del carrer Balmes organitza el dia 9 diverses propostes adreçades als joves i el 16, obre la instal·lació als pares i mares

Can Tauler celebra el desè aniversari amb 
deu activitats gratuïtes al mes de novembre

Can tauler disposa d’espais de trobada on els joves poden gaudir de jocs de taula o fer treballs en grup
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‘A MontcAdA no es LLenÇA eL MenJAr’

L’Ajuntament aprova iniciar accions 
per implantar la campanya a la ciutat

Tots els grups municipals van 
aprovar al Ple d’octubre una mo-
ció de l’Associació de Discapaci-
tats Adimir, assumida per la Junta 
de portaveus de l’Ajuntament, se-
gons la qual el consistori farà les 
accions oportunes per implantar 
a Montcada una campanya desti-
nada a evitar que els establiments 
comercials llencin aliments a punt 
de caducar. El text també recull 
la possibilitat de crear un banc 
d’aliments a la ciutat que vagi 
destinat a les famílies amb les 
rendes més baixes i en situació 
de pobresa. ICV-EUiA, que ha-
via presentat una altra moció en 
el mateix sentit, va retirar el seu 
text per sumar-se a la proposta 
conjunta i es va acordar proposar 
una de nova en un altre ple amb 
accions més consensuades. 

Viabilitat. La principal objecció 
que van plantejar els grups mu-
nicipals a la moció d’ICV-EUiA 
és que fa propostes molt concre-
tes, la viabilitat de les quals s’ha 
d’estudiar, com ara l’opció de 
vendre a un preu simbòlic i en el 
mateix establiment els productes 
frescos a punt de caducar. Tres 
cadenes de supermercats que 
tenen establiments a Montcada 
–Caprabo, Condis i Mercado-
na– han explicat a La Veu que des 
de fa temps ja apliquen mesures 

per donar sortida als productes 
a punt de caducar. El Caprabo 
del centre lliura quinzenalment 
a Càritas Montcada aliments 
per valor d’entre 60 i 100 euros. 
El més problemàtic és l’aliment 
fresc “perquè el retirem el dia 
abans i no coincideix amb la re-
collida dels voluntaris”, explica 
l’encarregada Marta Narganes, 
qui assegura que només es llença 
el que realment s’ha malmès i no 
té garanties de seguretat alimen-
tària. Lourdes Bullich, cap de 
gestió de qualitat de Condis, amb 

seu a Montcada, ha explicat que 
l’empresa porta un control molt 
rigorós de la vida útil dels produc-
tes i, “en cas que estiguin a punt 
de caducar, s’apliquen ofertes 
com el típic 2x1 o una rebaixa 
del preu, perquè preferim ven-
dre que llençar”, afegeix. Sobre 
la possibilitat d’oferir producte 
fresc a punt de caducar a la boti-
ga, “estem oberts a parlar, però 
la nostra pràctica no és aquesta 
ja que el control dels estocs es 
fa des de la central”, diu Bullich. 
Remei Uriz, cap de comunicació 

de Mercadona a Catalunya, as-
segura que el percentatge de pro-
ducte desestimat és mínim, “grà-
cies a una gran eficiència dels 
blocs logístics que abasteixen 
els diferents punts de venda”. 
Els estocs es destinen a proveï-
dors que els reaprofiten, com ara 
fabricants de sucs, que compren 
l’excedent de fruita, o marques de 
pinso, que adquireixen les restes 
càrniques. Tant Condis com Mer-
cadona també tenen convenis de 
col·laboració amb ongs i el Banc 
d’Aliments.

Les cadenes caprabo, condis i Mercadona asseguren que ja apliquen mesures perquè el rebuig sigui mínim

Dues dependentes d’un supermercat de Montcada en el moment de recollir els aliments que es vendran a l’establiments comercial
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S. Alquézar/L. Grau | Montcada

prevenció de 
conductes 
de risc en 
l’adolescència

Com prevenir el consum de dro-
gues en joves i adolescents és 
el contingut d’una xerrada que 
la Regidoria de Serveis Socials 
i Salut Pública organitza el 12 
de novembre, a les 18.30h, a la 
Casa de la Vila, en col·laboració 
amb l’Escola de Mares i Pares 
(Empa) de la Federació d’AMPA 
del municipi. L’activitat, a càrrec 
de professionals de Centre de 
Prevenció i Intervenció en dro-
godependències SPOTT de la 
Diputació de Barcelona, s’adreça 
a pares motivats per abordar les 
diferents situacions i dificultats 
que es puguin produir en la vida 
quotidiana de l’àmbit familiar en 
relació al control i la comunica-
ció amb els fills. 

Taller al febrer. Els assistents a la 
xerrada que estiguin interessats 
podran participar al mes de fe-
brer –els dies 12, 19 i 26– en un 
taller de tres sessions pràctiques 
de dues hores cadascuna amb el 
contingut següent: comunicació 
interpersonal, normes i límits i 
educació emocional. 

Pilar Abián | Redacció

L’associació d’inserció sociolabo-
ral Andròmines organita el 24 de 
novembre a la plaça de l’Esglé-
sia una nova edició del Mercat 
d’Intercanvi en què participaran 
els alumnes del curs de formació 
Reincorpora que duu a terme 
l’entitat a Promoció Econòmica 
amb subvenció de la Fundació 
La Caixa. L’activitat és oberta a 
qualsevol entitat o particular que 
hi vulgui tenir una parada d’in-
tercanvi de productes. Només 
cal fer la sol·licitud a través dels 
correus electrònics coordinacio@
andromines.net o inserciosociolaboral@
andromines.net.

Conscienciació. El Mercat d’In-
tercanvi es farà en el marc de la 
Setmana Europea del Medi Am-
bient i el seu objectiu és promou-
re la reutilització d’allò que ja no 
es necessita i una gestió respon-
sable dels residus. les persones 
que ho desitgin podran canviar 
objectes amb els paradistes. Una 
de les entitats que ja ha confirmat 
la seva presència a la jornada és 
Xic Can Cuiàs, la xarxa d’inter-
canvi d’aquest barri. 

Pilar Abián | Redacció

Andròmines 
prepara un 
nou Mercat 
d’Intercanvi

Esther Vivas: ‘Ara l’alimentació 
és més un negoci que un dret’
Els indignats conviden la periodista a parlar sobre l’actual sistema agroalimentari

consuM responsAbLe

“Pensem que som lliures a l’hora 
de consumir els aliments que vo-
lem, però el cert és que estem en 
mans de grans multinacionals”. 
Aquesta va ser una de les afirma-
cions que la periodista Esther Vi-
vas va fer el 30 s’octubre a l’Abi en 
el decurs de la conferència organit-
zada pel col·lectiu d’Indignats amb 
el títol ‘L’alimentació, un dret o un 
negoci?’. Vivas, membre del Centre 
d’Estudis sobre Moviments Socials 
de la Universitat Pompeu Fabra, i 
coautora del llibre Planeta indignat 
va explicar els motius pels quals 
dels 7.000 milions d’habitants que 
hi ha a la terra 800 passen gana 

quan la producció mundial dóna 
per alimentar 12.000 milions (se-
gons dades de les FAO). 
Per a Vivas, aquesta situació res-
pon a l’especulació de les grans 
multinacionals que s’han fet amb 
la propietat i el control de la major 
part del conreu i l’agricultura mun-
dials i que estableixen els preus en 
funció dels beneficis econòmics 
que volen obtenir. “El sistema ca-
pitalista ha afavorit que un grup 
reduït monopolitzi la producció 
i la distribució dels aliments”, va 
dir tot afegint que aquesta globalit-
zació està perjudicant especialment 
els països del sud i també la qualitat 
dels productes, amb la introducció 

d’híbrids i transgènics que, segons 
va assegurar, afecten negativament 
la salut dels consumidors i estan 
acabant amb l’agrodiversitat.

Què fer? Vivas va argumentar que 
el sistema irracional i insostenible 
agroalimentari actual respon a tres 
causes: la privatització de l’aigua, 
la terra i les llavors; les polítiques 
de liberalització comercial que han 
acabat amb els petits productors i 
la concentració de la distribució en 
poques empreses. L’activista va dir 
que, davant d’aquesta conjuntura, 
la ciutadania no es pot resignar 
sinó que ha de promoure canvis 
polítics. També va recomanar la 

participació en cooperatives de 
consum ecològic i va esmentar la 
masia de Can Piella com a exem-
ple a seguir. “És trist –va dir– que 
un projecte social com aquest es-
tigui en perill perquè el sistema 
capitalista avantposa els interes-
sos privats i l’urbanisme per so-
bre dels col·lectius”. Els Indignats 
també va expressar el seu suport a 
Can Piella i van aprofitar la xerra-
da per anunciar que, a partir d’ara, 
les seves assemblees es faran cada 
dijous (20.30h) a l’Abi.

Pilar Abián | Montcada

Vivas és coautora del llibre ‘Planeta indignat’
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> La Fundació probitas dóna beques de menjador
La Fundació Probitas, de l’empresa Grí-
fols, ha posat en marxa un nou projecte 
que consisteix a atorgar ajuts de menja-
dor per a les famílies amb menys recur-
sos econòmics de les escoles públiques 
de la ciutat. La iniciativa començarà el 
pròxim 5 de novembre i s’allargarà fins 
a l’últim dia del curs actual. En total, a 
Montcada hi ha 75 infants que es benefi-
ciaran de l’ajut, que ascendeix a la meitat 
de l’import del menú diari (3’30 euros). 
La Fundació Probitas va néixer el 2008 
amb l’objectiu de millorar l’assistència 
sanitària a països del Tercer Món utilitzant l’experiència de la companyia 
en el sector de la salut, però enguany ha decidit ampliar també els seus 
projectes al seu entorn més immediat | SA

> Donació d’una ambulància a El Salvador
L’assemblea local de Creu Roja de Montcada, Cerdanyola i Ripollet ha fet una 
donació d’una ambulància a l’entitat Tazumal-Catalunya-El Salvador. El vehi-
cle anirà destinat al municipi 
de San Martín, a l’àrea me-
tropolitana de la capital salva-
dorenca, i donarà suport als 
plans de serveis socials en el 
trasllat de dones embarassa-
des a hospitals d’El Salvador. 
A més, Creu Roja ha omplert 
l’ambulància amb material sa-
nitari i joguines. Amb aquest, 
ja són cinc els vehicles sani-
taris que Tazumal ha enviat al 
país centreamericà. “Agraïm a Montcada tot el suport que hem rebut”, ha dit 
Rafael Lemus, en nom de l’entitat | SA
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Els professionals de Mont-
cada que treballen en l’àmbit 
de l’atenció a la infància i 
l’adolescència disposen a partir 
d’ara d’una nova eina per detectar 
casos de maltractament i activar 
els mecanismes necessaris per a 
la protecció dels menors. La nova 
guia, de la qual l’Ajuntament ha 
editat 1.000 exemplars, es va pre-
sentar el 18 d’octubre a la Casa 
de la Vila. 
La regidora de Serveis Socials, 
M. Carmen González (CiU), va 
destacar que el treball amb in-
fants en situació de risc és un dels 
pilars fonamentals de la feina del 
departament, “però la societat 
civil també ha d’estar atenta 
sobre el que passa al seu vol-
tant”, va afegir. 

La guia. El cap tècnic de Serveis 
Socials, Albert Arévalo, conside-
ra que el document és molt més 
concret i accessible que l’anterior, 
“fet que el converteix en una 
eina útil tant per als professio-

nals de serveis socials,  la salut 
i l’educació com per a la resta 
d’agents socials que estan en 
contacte amb nens i adoles-
cents”. La guia dóna pautes per 
reconèixer els signes de maltrac-
tament, els diferents graus i els 
tipus de circuits d’actuació que 
s’activen en funció de la gravetat, 
aspectes més tècnics que va ex-

plicar el treballador social Carlos 
Alarcón. També inclou un model 
d’informe que es pot utilitzar per 
comunicar sobre un possible cas 
de maltractament. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va 
cloure l’acte agraint l’esforç de 
totes les persones implicades en 
l’elaboració de la guia, que s’ha 
repartit entre els agents socials.

serVeIs socIALs

Nova guia per detectar casos de 
maltractaments en infants i joves
L’ajuntament ha editat el document adreçat als agents socials que treballen en aquest àmbit

D’esquerra a dreta, Arévalo, González, Pérez i Alarcón durant la presentació de la guia
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> Enquesta entre els usuaris del Casal de la Mina
La Regidoria de Participació Ciutadana durà a terme un estudi sobre el 
grau d’acceptació dels usuaris del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina 
en el marc d’un programa en col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
i la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir del 6 de novembre, es 
durà a terme una enquesta entre els socis de l’entitat, les persones que 
composen la junta directiva i els monitors de les diferents activitats. Les 
persones participants entraran en el sorteig d’una cistella de Nadal. La 
iniciativa també pretén conèixer l’opinió dels usuaris sobre les activitats 
que fan a l’equipament | SA

Una seixantena de persones va 
participar a la caminada que 
l’Associació Espanyola contra el 
Càncer va organitzar el 19 d’octubre 
coincidint amb el Dia Internacional 
contra el càncer de pit. La majoria 
d’assistents anaven amb samarre-
tes de color rosa o el llaç del mateix 
color que simbolitza la lluita contra 
aquesta malaltia. Una represen-
tació municipal encapçalada per 
l’alcaldessa, María Elena Peréz, va 
participar a la passejada | RJ

> Èxit de la caminada contra el càncer de pit
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L’Associació Catalana de la Síndrome de Rett, que té la seu al Kursaal, va recap-
tar 8.000 euros al sopar solidari que va organitzar el 26 d’octubre a un restau-
rant de la localitat, al qua van assistir 180 persones. L’entitat ha fet una valoració 
positiva, malgrat que enguany han disminuït l’assistència i els diners recollits 
“perquè els efectes de la crisi arriben a tot arreu”, ha indicat Ángel Juárez, 
vocal de l’associació | SA

> L’Associació de Rett recapta 8.000 euros
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L’Ajuntament va aprovar al 
Ple d’octubre la modificació de 
l’ordenança reguladora de la 
protecció i tinença d’animals 
amb l’objectiu d’agilitar la im-
posició de sancions. La regido-
ra de Salut Pública, M. Carmen 
González (CiU), va explicar que 
“aquesta és una modificació de 
l’ordenança molt tècnica amb 
la qual volem millorar els trà-
mits dels expedients sanciona-
dors”. A partir d’ara, Alcaldia 
pot aprovar les infraccions greus 
i molt greus d’animals potencial-
ment perillosos, que fins ara feia 
el Ple de l’Ajuntament.

Altres canvis. La modificació 
també contempla l’actualització 
dels imports de les sancions en 
expedients d’animals potencial-
ment perillosos, que es multaran 
de 150 a 300 euros les conside-
rades lleus, de 300 a 2.404, les 
greus, i amb multes de 2.404 a 
15.025 les considerades molt 
greus. També s’ha canviat la ti-

pificació de quatre infraccions 
considerades greus a lleus en 
els expedients sancionadors dels 
animals que no siguin potencial-
ment perillosos per tal que sigui 
la Regidoria de Salut Pública, 
i no la Generalitat com era fins 
ara, la que resolgui les conductes 
infractores de portar deslligat el 
gos, no portar-lo a observació 
veterinària quan se li hagi reque-
rit al propietari/a, no retirar les 
defecacions de la via pública i 
permetre l’entrada als animals en 

establiments on està prohibit. Els 
canvis en l’ordenança van comp-
tar amb el vot a favor de l’equip 
de govern (PSC i CiU) i el PPC, 
mentre que la resta de partits a 
l’oposició –ICV-EUiA, C’s i 
ERC– es van abstenir. 
Els grups municipals, d’altra ban-
da, van demanar a la responsable 
del departament que s’augmentin 
els esforços per acabar amb el 
problema dels excrements a la 
via pública i els gossos abando-
nats.

tInenÇA d’AnIMALs

El ple modifica l’ordenança per 
agilitar els processos sancionadors
L’alcaldia pot aprovar ara les infraccions greus i molts greus d’animals potencialment perillosos

La modificació de l’ordenança també inclou l’actualització de l’import de les sancions
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> VI Jornades de la mongeta del ganxet
Fins a l’11 de novembre el col·lectiu Cuina Vallès –integrat per 12 restau-
rants de la comarca, una dels quals és Can Piqué, de Montcada i Reixac- 
realitzen la sisena edició de les Jornades de la mongeta del Ganxet. Es 
tracta de mongetes de la finca de Can Casamada de Castellar del Vallès 
que es podran degustar durant quinze dies en diferents plats amb la mon-
geta com a protagonista. Cuina Vallèsva nèixer fa cinc anys per divulgar 
i promocionar la gastronomia vallesana i per tornar als plats productes 
autòctons de la terra | PA

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el regidor de Promoció Eco-
nòmica, Joan Carles Paredes (CiU), 
van visitar el 29 d’octubre l’obrador 
Rustiguet, ubicat al polígon industrial 
de Foinvasa des de fa quatre anys. 
A la visita també van assistir tres re-
presentants de l’entitat de discapaci-
tats de Montcada i Reixac, Adimir, ja 
que en aquesta empresa hi treballa 
un dels seus membres, Jordi Pons. 
La delegació va ser rebuda per dos 
dels tres socis de la firma que van 
mostrar les instal·lacions de la seva 
empresa. A la foto, un moment de 
la visita | LR

> Visita institucional 
a l’obrador Rostiguet
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Busco. Señora de entre 50 y 60 años con 
carnet de conducir para atender durante 
2-3 hores al día una persona con una 
invalidez del 80%. Suedo a convenir. Tel. 
935 644 379.
Se alquila. Plaza de parking en c. Bruc de 
Montcada Nova. Precio muy económico. 
Mari,  tel: 935 647 112 ó 653 096 595.
Se ofrece. Señor de 52 años busca traba-
jo de carretillero, vigilante de seguridad y 
camarero. Disponibilidad las 24 hores. Tel. 
648 194 337.
Se trapasa. Tienda de alimentación y dro-
gueria en funcionamiento en Terra Nostra. 
Tel. 650 876 849 ó 659 804 742.
S’ofereix. Senyora per fer feines de nete-
ja. Bones referències. Tel. 628 227 863.
S’ofereix. Veïna de Montcada respon-
sable i treballadora per cuidar persones 
grans. Disponibilitat horària i flexibilitat. 

Tel. 670 856 812.
En venda. Casa a La Pobla de Llillet al 
Berguedà, de 3 habitatges individuals i 
local 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 Tel. 647 506 934.
Se alquila. 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 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. 
30 años de experiencia. Tel. 651 600 310.
Se ofrece. Mujer atenta y responsable 
para cuidar a personas mayores en hora-
rio 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 cui-
dar 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. Tel. 935 
643 116. Preguntar por Tere.

anuncis gratuïts               Tel. 935 726 474                       ae: som@laveu.cat
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La primera edició de Les Veus de 
la tragèdia, el llibre i documental 
que explica què va succeir la nit 
del 25 de setembre de 1962, quan 
una trentena de veïns van perdre 
la vida a causa de la riuada que 
va assolar part del Vallès, està gai-
rebé exhaurida. En poc més d’un 
mes s’han venut 450 exemplars 
dels 500 que s’han editat. 
La gran acceptació que ha tingut 
aquest treball d’investigació, una co-
producció de l’Ajuntament, Mont-
cada Comunicació i EMA Publica-
cions, ha animat l’empresa editora 
a fer una segona edició. La res-
ponsable de la firma, Àngels Lei-
va, ho va anunciar el 23 d’octubre 
durant la presentació del volum 
a l’Auditori Municipal on també 

van intervenir Àngel Acín, autor 
del llibre, i Pilar Abián, qui jun-
tament amb Rafa Jiménez i Raül 
Rivas, ha elaborat el reportatge 
històric. El treball es presentarà 

el proper 14 de desembre al Kur-
saal amb motiu de la inauguració 
d’una mostra fotogràfica sobre la 
riuada i una conferència referida a 
aquest tràgic succés. 

trebALL d’InVestIGAcIó

La primera edició del llibre i el dvd 
sobre la riuada, gairebé exhaurida 
EMa publicacions farà una segona edició del volum davant la gran acceptació que ha tingut

D’esquerra a dreta, Àngels Leiva, Àngel Acín i Pilar Abián, durant la presentació del treball
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Cinquanta anys després de la nevada del 24 de desembre de 1962, la més important que ha viscut el municipi 
en la seva història recent, l’Ajuntament vol organitzar al mes de desembre una mostra fotogràfica amb les imatges 
que van captar els veïns aquells dies. Les persones que vulguin col·laborar poden enviar les seves fotografies 
escannejades al correu electrònic som@laveu.cat indicant el nom de l’autor i del propietari i una breu ressenya 
del que mostra la imatge o bé o bé dur-les presencialment al Departament de Comunicació, a la primera planta 
de l’edifici consistorial (Av. Unitat,6). A la fotografia superior, un veí recull neu acumulada al carrer Major | LR

> A la recerca de fotos sobre la nevada per fer una exposició
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la bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Cal dialogar
Des del mes de setembre la 
plantilla de l’Ajuntament fa 
cada setmana accions de pro-
testa contra les mesures que 
recull el Decret Estatal sobre 
el funcionariat i que afecten 
tots els treballadors del sector 
públic, com ara l’eliminació 
enguany de la paga de Nadal, 
l’increment de la jornada la-
boral o la reducció de dies de 
conveni, entre d’altres. Mal-
grat que la llei obliga a complir 
aquestes retallades, cada ad-
ministració està negociant amb 
els representants sindicals com 
les aplica. El procés, en el cas 
de l’Ajuntament, es troba, ara 
per ara, aturat  després que el 
govern local aprovés en l’ultim 
Ple el punt referit a les baixes 
segons el qual, a partir d’ara, 
qualsevol treballador cobrarà 
el 50% del sou els tres primers 
dies d’absència per malaltia i 
el 75% fins al dia 21 a partir 
del qual es passarà a cobrar el 
100%. Si bé en altres ajunta-
ments o ens com la Diputació, 
s’ha arribat amb els treballadors 
a l’acord que, en cas de malal-
ties infeccioses, es pugui cobrar 
el 100% des del primer dia, aquí 
això no ha estat possible. 
No hi ha hagut a acord i, de 
moment, les negociacions estan 
trencades. Algunes actuacions 
individuals aïllades, però que 
tant l’Ajuntament com la Coordi-
nadora han condemnat, han con-
tribuït a augmentar un clima de 
tensió que no afavoreix ningú, ni 
als que treballen al consistori ni 
als que el governen. Convé que 
torni la calma perquè els posi-
cionaments no es radicalitzin 
encara més i s’obri novament 
el camí de la negociació.

‘Soterrament’ y demás
Era escandalosamente evidente que 
en la coyuntura en la que estamos 
no se iba a realizar la inversión para 
el soterrament de la línea de Port-
bou, por lo menos en los términos en 
los que se pide. Leo en la última edi-
ción de La Veu que nuestro gobierno 
local no quiere oir hablar de otras 
soluciones alternativas, por otro lado 
implantadas en muchos países que 
no tienen problemas de liquidez. En 
Suiza (el país europeo con más tú-
neles) los trenes de cercanías en el 
área metropolitana de Zúrich pasan 
por el centro de los pueblos (inclu-
so en el propio Zúrich) y no sólo el 
tren, también el metro. Disponen de 
unos adecuados (pero no faraónicos) 
pasos subterráneos que cumplen su 
función (sin ostentaciones) y dispo-
nen de pantallas de materiales apro-
piados que minimizan el ruido y, a la 
vez, disimulan el impacto ambiental. 
Y no sólo en Suiza, en Francia la polí-
tica es la misma: inversiones adecu-
adas y eficientes, sin matar moscas 
a cañonazos.
Leo también en esta última edición 
de La Veu que Montcada es el mu-
nicipio de Catalunya que más veces 
ha sobrepasado el valor de las PM10 
este año y que nuestro gobierno mu-
nicipal está estudiando un Plan de 
Movilidad. Es curioso que otros mu-
nicipios con mucho más tránsito que 
el nuestro (como Sabadell o Terras-
sa o incluso determinadas zonas de 
Barcelona) no encabecen el ránking. 
Es cierto que las PM10 provienen de 
los tubos de escape de los coches 
en gran parte, pero también de las 
actividades industriales. Me permito 
recordar que la cementera Lafarge 
(actualmente incineradora) es uno 

de los tipos de industrias más conta-
minantes que existen. Su actividad 
es más que evidente que contribuye 
a los niveles de PM10 que tenemos, 
máxime cuando está cerca de los 
puntos de medición.
El tren es un medio de transporte 
sostenible y no ensucia el aire que 
respiramos, más allá de una cierta 
contaminación acústica; no es, por 
tanto, un problema de salud públi-
ca. La contaminación del aire por 
partículas (y por los compuestos 
químicos que se depositan en éstas) 
sí es un problema de salud pública 
muy grave que, aunque ahora no se 
vean los efectos y no nos lo parez-
ca, tranquilos que los veremos en el 
futuro.

Eva Mangas
Montcada

Contrarèplica 
En primer lloc, vull agrair al senyor 
Josep Capella la predisposició que 
ha tingut en llegir i contestar la carta 
que vaig enviar a La Veu de Montca-
da fa dues quinzenes. Això és una 
mostra de la memòria històrica no 
s’ha perdut del tot. Vull deixar clar 
que en l’anterior escrit no vaig parlar 
del paper de la CNT durant la conte-
sa militar (1936-1939) per la qual 
cosa no justifico els fets que esmen-
ta el senyor Capella i mai buscaré ar-
guments per justificar fets similars.
També m’agradaria, ja que va sortir 
el tema de les ‘txeques’, les ‘patru-
lles de control’ i més fets duts a ter-
me per la CNT i la FAI, esmentar els 
famosos ‘paseos’ a càrrec dels mem-
bres de la Falange Espanyola, la llei 
de fugues aplicada per diferents 
cossos de seguretat com la Guàrdia 
Civil i fets d’aquesta ‘legalitat’ que 

van ser realitzats per persones tant 
de Montcada com d’arreu de Catalu-
nya, persones que posteriorment van 
trobar lloc a partits democràtics que 
governen tant a Catalunya com arreu 
de l’Estat espanyol.
Una altra cosa repudiable que ningú 
no recorda a Montcada i Reixac és la 
mort, l’any 1950, del guerriller anar-
quista Antoni Franquesa ametrallat 
per la ‘Benemérita’ a les afores de la 
població. Per aquest motiu i molts 
d’altres demano als ciutadans que, 
si hem de treure els draps bruts, els 
traguem de qualsevol persona u or-
ganització que durant aquella època 
no va actuar de manera correcta. 
Per cert, aquestes dues cartes no 
han estat escrites pel senyor Mercuri 
Castellà Satorra sinó pel seu fill.

Mercuri Castellà Sánchez
Mas Rampinyo

El carrer Major
Llegeixo amb sorpresa a La Veu de la 
segona quinzena d’octubre la notícia 
que l’associació de Montcada Centre 
Comerç (MCC) vol que el carrer Major 
s’obri al trànsit també a la tarda. Ar-
gumenta el president que, en temps 
de crisi, seria una mesura que benefi-
ciaria el comerç. No acabo d’entendre 
el seu raonament. Jo passo habitual-
ment pel carrer Major com a vianant i 
hi faig sovint algunes compres. Tam-
bé és un espai de trobada per als pa-
res i mares que després de recollir els 
fills de les escoles dels voltants, pas-
segen i conversen entre ells, afavo-
rint que els nens i nenes tinguin una 
estona d’esbarjo abans d’anar a casa. 
És l’hora del berenar i són moltes les 
famílies que compren productes a les 
botigues d’aliments de la zona, con-
tribuint a donar vida al comerç. Crec 

que l’MCC no té en compte que, a 
més de ser un eix comercial, el carrer 
Major és un punt neuràlgic de la vida 
social, molt necessari en un municipi 
tan esquarterat com Montcada i tan 
mancat d’espais on no circulin vehi-
cles. Ja fa molts anys que municipis 
amb un comerç potent com Grano-
llers o Sabadell, aposten per ampliar 
les zones exclusives per a vianants, 
ja sigui per hores o de forma perma-
nent. És una qüestió d’entendre les 
ciutats com espais més amables per 
a les persones, on el vehicle no si-
gui l’amo dels carrers. La fugida de 
clients caps a les grans superfícies 
comercials és una realitat. El comerç 
de proximitat només sobreviurà si po-
tencia les seves virtuts. Potser no pot 
competir en preus, però sí en qualitat 
de servei i en atenció personalitzada. 
Altres iniciatives de promoció, com 
la Fira de l’Aigua –per la qual feli-
cito l’MCC–, també són interessants 
perquè ajuden a fer poble. Qualsevol 
cosa és vàlida abans de tornar al pas-
sat, quan el carrer Major era monopo-
li dels vehicles. Els comerciants han 
de pensar que els clients que han de 
cuidar són els que passegen diària-
ment pel carrer. La gent que agafa 
el cotxe sistemàticament per anar 
a comprar no vindrà al carrer Major 
encara que s’obri al trànsit, perquè 
ja fa temps que ha fet l’opció d’anar 
als grans supermercats. Confio que 
l’MCC trobi altres fórmules per supe-
rar la crisi. 

R.B
Montcada

El proper número, 
el 16 de novembre
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Agenda
laveu.cat/agenda

passatge del Terror
Organitza: Col·lectiu Jove 4C
Col·labora: Infància i Joventut

3 i 4 dE novEMbrE
CEntrE CíviC Can CuiàS

10 dE novEMbrE, 22h
tEatrE dE la SallE

3 l dissabte
Nit d’ànimes. Passatge del terror ‘The 
foster care’ (també el dia 4) Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs. Horaris: De 17.30 a 
18.30h per a nens fins a 6 anys acom-
panyats d’un adult, i de 18.30 a 23h per 
a la resta. Organitza: Col·lectiu Jove C4 i 
Regidoria d’Infància i Joventut.

Teatre. ‘Quin parell de dos’, del grup 
Vada Retro. Hora: 19h. Lloc: Sala 
d’actes de La Unió.

Presentació. Dels nous webs de La 
Unió de Mas Rampinyo i de l’Abi. Hora: 
20.30h. Lloc: Sala d’actes de La Unió.

Concert. De guitarra clàssica ‘Five cen-
turies’, amb el duo de Josep Manzano i 
Carlos García-Benítez. Hora: 20h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 8 euros.

4 l diumenge
Visita. ‘La Casa de l’aigua, exemple 
d’arqueologia industrial’. Hora: 11.30h. 
Lloc: Taquilla del metro Trinitat. 

Festa del soci. Esmorzar homenatge 
als avis i les àvies de Mas Rampinyo i 
actuació del grup d’animació infantil 
Encara farem salat. Hora: 10. Lloc: Sala 
d’actes de La Unió.

Presentació. Dels equips de petanca de 
Can Sant Joan. Hora: 11h. Lloc: Pistes 
de petanca de Can Sant Joan.

5 l dilluns
Xerrada. De Joan Manel Tresserres, ex-
conseller de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat. Hora: 20.30h. 
Lloc: Sala institucional de la Casa de la 
Vila. Organitza: ERC.

7 l dimecres
Xerrada. ‘Fanzines: art fotocopiat. Dels 
anys 80 fins ara’, a càrrec de Miqui 
Puig. Hora: 19h. Lloc: Sala polivalent de 
la Biblioteca Elisenda de Montcada.

9 l divendres
Festa. Del desè aniversari de l’Espai 
Jove Can Tauler, amb tallers i rocò-
drom. Hora: 18h. Organitza: Regidoria 
d’Infància i Joventut.

10 l dissabte
Acte. De celebració del vintè aniversari 
del Grup de Dones de Can Cuiàs. Hora: 
20.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Concert. Dels grups 11 Varas i Perrocker. 
Hora: 20.30h. Lloc: Local de la Coordi-
nadora de grups de rock de Montcada 
(carrer Romaní, 3 de Terra Nostra).

Teatre. ‘L’esperit de Woodstock’, del 
grup de teatre La Salle Montcada. Hora: 
22h. Lloc: Teatre de La Salle. Preu: 4 
euros (dins del Montcada a Escena).

11 l diumenge
Teatre. ‘El misterioso caso del Hotel Re-
gina’, del grup Sayuc. Hora: 19h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 4 euros (Montcada a Es-
cena).

12 l dilluns
Xerrada. Sobre drogues i prevenció. 
Hora: 18.30h. Lloc: Sala institucional de 
la Casa de la Vila. Organitza: Regidoria 
de Serveis Socials i Salut Pública.

16 l divendres
Inauguració. De l’exposició ‘Els drets 
humans dels nens’. Hora: 10h. Lloc: 
Sala Sebastià Heredia de l’Espai Cultu-
ral Kursaal. 

Concert. ‘Cooking’, a càrrec de 
l’orquestra La Vella Dixieland. Hora: 
22h. Lloc: Kursaal. Preu: 8 euros.

l’esperit de Woodstock
A càrrec del Grup de Teatre 
La Salle 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
Fins al 2 de desembre

sala 
principal

TEATRE 
el misterioso caso 
del hotel Regina
11 de novembre, 19h
Sala joan Dalmau

exposIcIó
els drets humans dels nens 
13 de novembre, 19.30h
Sala Sebastià Heredia

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

2 3 4

9 10 116 7 85

12

j.Vila pardo pardo

Duran j.Vila j.VilaV.nieto j.Relat RivasRecasens

RivasRecasens V.nieto j.RelatGuix

14 1615
Duran Duran

17 18

novembre

concert
Five centuries 
Duo Manzano-García
3 de novembre, 20h

13
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La mostra de teatre de grups 
amateur Montcada a Escena 
(MAE) ja està en marxa. La 
inauguració oficial es va fer el 
26 d’octubre al Kursaal. Els 7 
grups participants, xifra rècord 
en la seva història, van oferir 
un avanç de les obres amb què 
participen al cicle. El regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), va agrair la parti-
cipació dels grups de teatre lo-
cals “perquè sense ells aquesta 
proposta no seria possible”. 
L’acte va comptar amb l’anima-
ció de la peculiar troupe d’ac-
tors de Titelles, grup que par-
ticipa per primera vegada en la 
mostra amb l’obra ‘Regiones y 
provincias’ el 2 de desembre al 
Kursaal (19h). 

Reconeixements. L’Ajuntament 
va aprofitar l’acte per fer un re-
coneixement a Sebastià Costa 
i Llobet, de l’Abi, i Antoni Es-
crigas i Salvatella, de La Unió, 
persones que han contribuït 
a dinamitzar l’activitat teatral 
de Montcada des de les seves 
respectives entitats. Moly i l’al-

caldessa María Elena Pérez els 
van lliurar una placa de reco-
neixement. Després, Costa i 
Escrigas van protagonitzar un 
col·loqui sobre la seva afició i 
la seva trajectòria com actors 
amateurs. 
La sisena edició del MAE va 
aixecar el teló el 27 d’octubre 
al Kursaal amb la comèdia ‘Su 
día de suerte’, del grup Teatrac, 
èxit de la darrera edició de la 
festa major de Mas Rampinyo. 
Les pròximes cites seran el 10 
de novembre al teatre de la La 
Salle Montcada, on el grup del 
centre tornarà a representar el 
musical de creació pròpia ‘L’es-
perit de Woodstock’ (22h). Les 
entrades, a 4 euros, es poden 
comprar dues hores abans a 
taquilla. El 17 de novembre hi 
haurà una segona representa-
ció. L’11 de novembre el Kur-
saal serà l’escenari de l’estrena 
d’‘El misterio so caso del Hotel 
Regina’, un muntatge del grup 
Sayuc, protagonitzada per un 
agent de la policia que investiga 
un crim ocorregut trenta anys 
enrera en un hotel de la Costa 
del Sol (19h). També es podrà 
veure el vodevil ‘Políticament 
incorrecte’, del grup Tea345 (17 
de novembre), ‘Trio de negres’, 
del grup Teatroia’t (1 de desem-
bre), i L’escriptor’, de l’Aula de 
Teatre de Montcada (16 de de-
sembre).

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22

CONCERT DE gUITARRA
El duo Manzano-García actuarà 
a l’Auditori el 3 de novembre

MontcAdA A escenA

pàg. 22

MIqUI pUIg, A L’ELISENDA
El cantant i productor parlarà 
sobre el món dels fanzines
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El grup Titelles, de Terra Nostra, participa per primera vegada al cicle Montcada a Escena amb un espectacle sobre el món de la revista

La sisena edició fa un reconeixement als actors amateurs Sebastià costa, de l’abi, i antoni Escrigas, de La Unió de Mas Rampinyo

La sisena mostra de teatre local ofereix set 
espectacles, quatre dels quals són estrenes
Laura Grau | Montcada

El programa va 
començar el 27 amb 
l’obra del grup Teatrac 
‘Su día de suerte’

Els dos homenatjats, Costa i Escrigas, van explicar anècdotes de la seva tasca teatral
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Escena de ‘L’esperit de Woodstock’, de La Salle
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La Unió de Mas Rampinyo apro-
fitarà les Festes del Soci per pre-
sentar el seu nou web. L’acte, que 
tindrà lloc el 3 de novembre a la 
sala gran de l’entitat (20.30h), 
també servirà per presentar el 
nou web de l’Abi, amb qui La 
Unió va signar recentment un 
conveni de col·laboració per tal 
que els socis de les dues entitats 
gaudeixin d’avantatges. La pre-
sentació de la web anirà precedi-
da de l’actuació del grup barcelo-
ní Vada Retro, que representarà 
la comèdia ‘Quin parell de dos!’ 
(19h). El president de La Unió, 
Jordi Escrigas, ha destacat que la 
nova web “servirà per estar més 
a prop dels socis i divulgar la 

informació de forma més àgil”. 
Per la seva banda el portaveu de 
l’Abi, Xavier Paredes, confia que 
juntament amb les xarxes socials 
“puguem fer difusió més gran 
de les activitats que es fan a 
totes dues entitats i millorar el 
contacte amb el públic en ge-
neral”.

Programa. El programa festiu 
s’allargarà fins el 4 de novembre i 
inclourà un esmorzar-homenatge 
als avis i àvies de l’entitat (10h), 
un espectacle infantil a càrrec del 
grup Encara farem salat (11.45h) 
i l’actuació de la Coral Mare 
de Déu del Turó de Montcada 
(13h). Els actes són oberts a tota 
la població.

L’Afotmir compleix 25 anys de vida 
difonent la passió per la fotografia

Fins al 2 de desembre es pot vi-
sitar a l’Auditori una exposició 
de fotografies panoràmiques de 
gran espectacularitat realitzades 
per socis de l’Agrupació Fotogrà-
fica de Montcada i Reixac (Afot-
mir). La mostra, inaugurada 
el 30 d’octubre, s’inclou dintre 
dels actes commemoratius del 
seu 25è aniversari, que també 
inclouran un sopar de socis el 
10 de novembre. Un quart de 
segle després de la seva funda-
ció, l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
passa per un moment de gran 
activitat, a pesar de la crisi. El 

seu president, Pedro Caballero, 
assegura que “l’afluèn cia de 
públic a les activitats que es 
programen cada setmana és 
més gran del que esperàvem”. 
Un altre factor que contribueix a 
dinamitzar l’entitat és que alguns 
dels seus membres s’han jubilat i 
poden dedicar-hi més temps. 

Programa. L’Afotmir col·labora 
amb l’Ajuntament fent cursos 
de fotogra fia des del 1986, quan 
les classes es feien al casalet de 
Cultura del carrer Balmes –on 
avui es troba Can Tauler. Al 
1995, l’entitat s’allotja tempo-
ralment a l’Abi i al 2000 es tras-

llasda al Centre Cívic Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo, on 
segueix actualment. Al 2001 va 
ser escollida com a millor agru-
pació fotogràfica de Catalunya 
i al 2007, com a millor de l’es-
tat espanyol. La majoria dels 
180 socis són de Montcada, 
però també de poblacions veï-
nes com Ripollet, Cerdanyola i 
Santa Perpètua. “La veritat és 
que el balanç que fem és posi-
tiu i les perspectives de seguir 
són molt bones”, afegeix. El 
15 de novembre inaugura una 
altra exposició a la Casa de la 
Vila sobre els rius de Montcada 
50 anys després de la riuada. 

D’esquerra a dreta, l’alcaldessa María Elena Pérez, el president de l’Afotmir, Pedro Caballero, i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly

L’auditori acull una exposició d’imatges panoràmiques realitzades per socis de l’entitat

MoVIMent AssocIAtIu

Laura Grau | Redacció
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La Unió i l’Abi presenten 
els seus nous webs dins 
de les Festes del Soci
També s’ha programat teatre i un homenatge a la gent gran
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Una escena de l’obra ‘Quin parell de dos’, que el grup Vada Retro representarà a La Unió

Laura Grau | Montcada
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Els guitarristes José Manzano 
i Carlos García-Benítez faran 
un concert el 3 de novembre a 
l’Auditori Municipal (20h) per 
presentar el treball discogràfic 
‘Five centuries’, integrat per 
música dels últims cinc segles, 
començant per temes del XVI i 
acabant amb composicions del 
XX. Entre els compositors que 
interpreten hi ha, entre d’altres, 
els anglesos John Dowland i 
William Byrd, l’italià Domeni-
co Scarlatti, l’alemanya Christi-
an Gottlieb, els espanyols Ma-
nuel de Falla i Andrés Segovia 
i els catalanas Enric Granados 
i Isaa Albèniz. La primera part 
del concert està dedicada a 
composicions d’autor europeus 
i la segona a la música ibèrica. 
La majoria de les obres són ar-
ranjaments per a dues guitarres 
del mateix Carlos García. 

Trajectòria. El duet es va formar 
durant el 2009 i va començar 
fent concerts durant l’estiu per 

les comarques de girona, amb 
actuacions al Festival de Mú-
sica de Sant Pere Pescador i el 
Cicle de Concerts de la Costa 
Brava. També van fer gira per 
Alemanya, Itàlia i Perú. El con-
cert a Montcada i Reixac, com 
en anteriors edicions, és fruit de 
la col·laboració de l’Ajuntament 
amb el Certamen Internacional 

de Guitarra de Barcelona. L’al-
tra proposta musical del mes 
de novembre serà el concert 
de jazz de la prestigiosa banda 
La Vella Dixieland el dia 16 al 
Kursaal (22h), que presentarà 
el treball ‘Cooking’, enregistrat 
a la sala Luz de Gas, que aplega 
essencialment les músiques de 
Nova Orleans. 

Un concert a la Sala Razzmatazz 
de Barcelona el 19 d’octubre 
va posar el punt i final a la gira 
Adrenalina 2012 de La Pegatina, 
que li ha valgut ser nominada 
als premis ARC 2012 a la millor 
gira de sales de concert. Després 
de vuit mesos i gairebé un cen-
tenar de concerts arreu de Cata-
lunya, l’estat espanyol i Europa 
amb el disc ‘Xapömelon’, la ban-

da es pren un descans per carre-
gar piles i començar a preparar 
el seu quart treball, que gravarà 
al novembre –amb Marc Parrot 
com a productor– i publicarà al 
febrer de 2013, any en què el 
grup celebrarà el desè aniversa-
ri. El grup prepara diversos actes 
commemoratius, entre els quals 
destaca un documental sobre la 
seva trajectòria, amb material 
audiovisual enregistrat durant 

les gires dels darrers 10 anys. 
Segons el cantant i guitarrista, 
Rubén Sierra, la gira Adrenalina 
2012 ha suposat la consolidació 
de la banda a nivell espanyol –“a 
Catalunya hem tingut menys 
ofertes per tocar”– i el debut a 
l’Amèrica del Sud, a l’Equador. 
“El pròxim repte serà actuar 
al Japó, tot i que encara no 
està confirmat”, ha dit el també 
cantant, Adrià Salas. 

MúsIcA

Laura Grau | Redacció

La pegatina prepara un nou àlbum
La banda ha estat nominada pels premis aRc 2012 a la millor gira de sales de concert

Una instantània col·lectiva al final del concert a Razzmatazz que va posar el punt final a la gira 2012 amb el seu tercer disc, ‘Xapömelon’

H
aR

a 
aM

O
R

Ó
S

ib
eR

aM
eR

ik
.c

O
M

MúsIcA

El duo Manzano-garcía presentarà 
el seu primer treball ‘Five centuries’
El concert s’inclou en el programa del certamen internacional de Guitarra de Barcelona

Una exposició repassa
la història dels fanzines

bIbLIotecA eLIsendA

La Biblioteca Elisenda de 
Montcada acollirà fins al 19 de 
novembre l’exposició ‘Fanzines: 
Art fotocopiat. Des dels anys 
vuitanta fins ara’. La mostra, de 
caràcter itinerant, és el resultat 
de la col·laboració entre l’artis-
ta Miqui Puig i la Biblioteca de 
L’Ametlla del Vallès, la prime-
ra de Catalunya especialitzada 
en fanzines, publicacions no 
professionals editades per se-
guidors d’un fenomen cultural 
concret. La major part dels fan-
zines de la mostra pertanyen a 
la col·lecció particular de Puig, 
que també és autor dels textos 
sobre el món de l’autoedició 
fanzinera i del món mod, punk 
i soul dels anys vuitanta i no-
ranta a Barcelona. 

Xerrada. La mostra es comple-
mentarà amb una xerrada a 
la sala polivalent de la biblio-
teca  el 7 de novembre a càr-
rec de Puig sobre el món del 
fanzine des dels anys vuitanta 

fins ara. Puig, que viu a l’Amet-
llà del Vallès, es defineix com 
“un cantant d’amor des del 
1968”. Va formar part d’una 
banda puntera als anys no-
ranta, Los Sencillos, i actual-
ment fa de punxadiscos i pro-
ductor musical. També és un 
gran col·leccionista de discos i 
publicacions  undergrounds.

Laura Grau | Redacció

La mostra compta amb material de la col·lecció de Miqui puig

Miqui Puig col·lecciona fanzines i discos
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Laura Grau | Redacció

Josep Manzano i Carlos García-Benítez tocaran a l’Auditori peces dels últims cinc segles
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La tercera edició del cicle Poe-
ticae ha entrat en la seva recta 
final. La presentació del curt-
metratge ‘La soleà’, de Míriam 
Cañamares, feta el 28 d’octubre, 
va ser un dels actes més multi-
tudinaris, amb un Auditori Mu-
nicipal gairebé al complet i la 
presència de la jove realitzadora, 
a qui la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni va fer un reconeixe-
ment per la seva col·laboració. 
El treball, de quatre minuts de 
durada, el va rodar íntegrament 
al poble de la seva àvia, Pedro 
Fernández, a Granada, i la seva 
font d’inspiració va ser el poema 
de Federico García Lorca ‘La 
soleá’. El públic també va poder 

veure la pel·lícula ‘Puzzled Love’, 
una història d’amor codirigida 
per Cañamares i altres directors 
que s’han format a l’Escola de 
Cinema i Audiovisuals de Cata-
lunya (ESCAC). Alguns d’ells, 
juntament amb la realitzadora 
montcadenca, van participar en 
el col·loqui posterior a la projec-
ció. 

Recital. Un dia abans, el 27, la 
Casa de les Aigües va acollir el 
recital ‘Llicorella’, del Grup 7 de 
Cors, una trobada en un espai 
privilegiat –la sala d’actes de la 
Casa del Maquinista–, que tam-
bé va comptar amb l’actuació en 
directe dels músics Manel Ro-
dríguez, al piano, i Paul Lagiard, 

a la guitarra i la veu. La majoria 
dels poemes estaven relacionats 
amb el vi, la verema i la terra. 
Aquest és el tercer any conse-
cutiu que el grup participa en el 
Poeticae. El programa clourà el 
21 de desembre al Kursaal amb 
l’espectacle de Lluís Soler sobre 
el cèlebre poema de Verdaguer 
‘El Canigó’. El regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), considera que “el cicle 
s’ha consolidat en la seva ter-
cera edició, amb un increment 
de públic important”. També 
ha anunciat que la cinquena edi-
ció es traslladarà a la primavera 
per evitar que se solapi amb la 
programació de la mostra tea-
tral Montcada a Escena.

poetIcAe

Laura Grau | Redacció

L’obra ‘canigó’, amb l’actor Lluís Soler i el pianista Eduard iniesta, clourà el cicle el 21 de desembre a l’Espai cultural Kursaal

El programa es consolida en la seva tercera 
edició i augmenta el nombre d’espectadors

Un dels set components del Grup 7 de Cors, Miquel Sánchez, durant el recital de poesia

Míriam Cañamares, a la dreta, durant el col·loqui posterior a la projecció de Puzzled Love
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> Una desena d’infants 
prenen part al petit poeticae

Clara Estil·les i Joel Capilla (en primer terme, a 
la foto) són els guanyadors dels premis del con-
curs de poesia escrita per nens Petit Poeticae. El 
veredicte es va fer públic a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada el 30 d’octubre en un acte que 
va comptar amb la col·laboració d’alumnes dels 
cursos de música i teatre de la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni, departament que ha convocat 
el certamen. El responsable, Daniel Moly (CiU), 
va felicitar els guanyadors i tots els participants i 
va animar-los a seguir escrivint poesia | LR
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Cristòfor Colom no podia ser un 
llaner genovès, tal com sostenen 
alguns estudiosos, perquè cap 
plebeu podia ostentar els càrrecs 
de virrei, governador, capità ge-
neral i almirall. Tampoc podia 
ser castellà, perquè el seu cog-
nom és d’arrel catalana i, a més, 
en un document del XVIII apa-
reix en una llista de Reis d’Aragó 
i prínceps de Catalunya, al costat 
d’Hernán Cortés, un altre con-
queridor. Aquests són alguns dels 
arguments que va esgrimir l’his-
toriador Jordi Bilbeny (Arenys 
de Mar, 1961) per descartar l’ori-
gen italià de Colom i defensar la 
seva catalanitat a la conferència 
que va fer el 25 d’octubre a l’Au-
ditori, convidat per la Fundació 
Cultural Montcada. 

Recerca. Després de més de vint 
anys d’investigació, Bilbeny ha 
localitzat documents que ava-
len el possible origen català de 
Colom com a descendent d’una 
important família de Barcelona, 

documentada des del segle XIV. 
Una rera l’altra, Bilbeny va po-
sar sobre la taula algunes evidèn-
cies que qüestionen la història 
oficial de la descoberta d’Amèri-
ca, “adulterada i manipulada 
a favor dels interessos de la 
Corona de Castella i en detri-
ment de la Corona d’Aragó”. 

Va posar com exemple que les 
tres carabel·les no van sortir de 
Palos de la Frontera, a Huelva, 
sinó de Pals (Girona). També va 
exposar proves documentals que 
Colom no va morir a Valladolid 
ni va ser enterrat a Sevilla, sinó 
que les seves despulles reposen 
a la catedral de Barcelona. 
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fundAcIó cuLturAL MontcAdA

L’historiador Jordi Bilbeny defensa 
la catalanitat de Cristòfor Colom
L’investigador manté que la història va ser ‘adulterada’ per ocultar les gestes catalanes 

Laura Grau | Montcada

Jordi Bilbeny va acompanyar les seves explicacions amb documents històrics

cAsAL popuLAr eL brot

Coincidint amb la Nit d’ànimes, 
el Casal Popular El Brot va aco-
llir el 26 d’octubre una xerrada 
titulada ‘Dones: bruixes i heret-
ges. Condemnades per decidir 
pel seu cos i ment?’, a càrrec de 
Lídia Molano i Roser Alcázar. 
Les ponents van parlar sobre 
com l’inici del capitalisme va fer 
aparèixer el control sobre el cos 
de la dona i la creació dels rols 
femenins i masculins. “Allà on 
es va torturar i cremar bruixes 
va ser on es van forjar els ide-

als de domesticitat i feminitat 
de les dones, que encara avui 
arrosseguem”, va explicar Mo-
lano. Segons Alcázar, dones intel-
lectuals o amb coneixements 
mèdics, com les llevadores o 
remeieres, van ser considerades 
criminals, “però tot i que el pa-
triarcat volia eliminar aques-
tes pràctiques, el propi poble 
les buscava”, va assenyalar. 
Les ponents van concloure que 
en aquests moments de crisi, la 
dona és la primera víctima de 
l’opressió laboral i cultural.

Laura Grau | Montcada

Roser Alcázar i Lídia Molano van conduir la xerrada sobre les dones i el patriarcat
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Xerrada sobre les dones, 
la bruixeria i l’heretgia 
alcázar i Molano reclamen el paper de les dones a la història
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el retro-visor
Jaume Alcázar

Fundació Cultural

Durant segles, la situació de 
Montcada i Reixac sobre el camí 
reial de Barcelona a França, va 
convertir la vila en un lloc de pa-
rada i fonda per a molts transpor-
tistes, amb una generosa oferta 
d’hostals. Un dels més antics era 
el de Sant Antoni, situat al carrer 
Major, i que durant bona part del 
segle XIX i principi del XX va es-

devenir parada imprescindible 
per a traginers i viatgers. També 
existia l’hostal de Font Freda, el 
de Ca n’Oller, el de cal Passaigües 
o de ca la Teresina de la Torre –a 
la cantonada entre el carrer Ma-
jor i el carrer Bogatell–, la Fonda 
Espanya –entre el carrer Major i 
el carrer Generalitat–, i l’Hostal 
de les Tres Línies, al carrer de la 

Carretera Vella, davant de l’esta-
ció del Nord. Al segle XVIII i bona 
part del XIX, els hostals que esta-
ven als afores del poble feien la 
funció de casa del comú i presó i  
també acollien les reunions dels 
Consells Municipals, ja que no 
disposaven d’un edifici propi on 
trobar-se. La Casa de la Vila no es 
va inaugurar fins al 1918.

Montcada, punt de parada i fonda
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Imatge de les primeres dècades del segle XX, amb un grup de traginers que menen un carro ple de palla aturat davant les portes de l’hostal

La profusió d’hostals té a veure amb la situació del municipi sobre el camí reial de Barcelona

Els Cinemes Montcada del cen-
tre comercial El Punt van acollir 
el 18 d’octubre la I Mostra de 
Curmetratges, una iniciativa del 
montcadenc Alfonso Carrasco, 
autor del guió de Ficció real, 
curt estrenat dins del programa 
i dirigit per Xavier Cruzado. La 
resta de treballs, un total de cinc, 
són obra de realitzadors de cine-
ma independent que, gràcies a la 
mostra, van tenir l’oportunitat de 

veure el seu curtmetratge en una 
sala de cinema, fet que Carrasco 
destaca com a fet més positiu: 
“La possibilitat que ens han 
brindat els Cinemes Montca-
da ha estat un regal, tant per 
als equips de persones que in-
vertim il·lusió, temps i diners 
com per al públic fidel que 
s’interessa pel món del curtme-
tratge”. La sessió, amb una hora 
i mitja de durada, va atraure una 
vuitantena de persones.

I MostrA de curtMetrAtGes

Laura Grau | Redacció

Sis directors exhibeixen 
els seus treballs a El punt
La iniciativa l’ha promoguda el guionista alfonso carrasco

Alfons Carrasco, el segon per la dreta, amb la resta de realitzadors i alguns dels actors
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Esports
laveu.cat/esports

CB MONTCADA
Àngel Orenes és el nou president del 
CB Montcada després que la junta 
hagi decidit no convocar eleccions

pàg. 28 pàg. 28  

Montcada i Reixac rebrà la vi-
sita el proper 12 de novembre 
d’un dels equips més impor-
tants del futbol sala d’Espanya i 
d’Europa: el Club Inter Movis-
tar Futbol Sala. L’equip d’Alcalá 
d’Henares (Madrid) vindrà al 
nostre municipi amb la seva gira 
‘Movistar Megacracks’, que rea-
litza des de fa sis edicions reco-
rrent diferents punts de l’Estat 
espanyol per difondre el futbol 
sala entre els més petits. Aquest 
projecte, que uneix esport i edu-
cació, ha visitat anteriorment 71 
localitats i ha recorregut 36.000 
quilòmetres, fent participar a 
més de 67.000 nens, alguns 
d’ells amb discapacitat. 
El dia 12, de 10.30h a 12.30h 
del matí, els jugadors de l’Inter 
Movistar faran un clínic al pa-
velló Miquel Poblet en el que 
podran participar tots els nens 
i nenes de la ciutat, mitjançant 
prèvia concertació de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME) amb els seus centres 
educatius. En finalitzar aquest 
acte, els infants rebran un petit 
obsequi.
A la tarda, i dins el marc de la 
celebració del 30è aniversari del 
Broncesval Montcada, el primer 
equip del club jugarà un partit 
amistós, a partir de les 20.30h, 
contra l’Inter Movistar, que té 
en la seva plantilla jugadors tan 

coneguts com el porter Luis 
Amado, que s’ha retitat recen-
tment de la selecció després de 
179 internacionalitats. El preu 
de l’entrada serà de 3 euros a 
la mateixa taquilla del pavelló. 
També es podran comprar de 
forma anticipada, amb un preu 
de 2,5 euros, a les oficines de 
l’FS Montcada (c/ Tarragona, 3) 
de dilluns a dijous, de 18 a 20h. 
Els jubilats i els nens menors de 
12 anys només hauran de pagar 
1,5 euros. 
La visita del Club Inter Movis-
tar Futbol Sala, que és colíder 
de Primera Divisió, es fa gràcies 
a l’aturada de la lliga a causa del 
Mundial que s’està disputant a 
Tailàndia, i és possible gràcies 
a l’organització dels dos clubs, 
així com de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i la Federa-
ció Catalana de Futbol Sala.

Rafa Jiménez | Redacció

futboL sALA

El Broncesval celebrarà el seu 30è aniversari 
amb un partit amistós contra l’Inter Movistar
El matx es jugarà el 12 de novembre dins del marc de la gira ‘Megacracks’, amb la que l’equip madrileny acosta el futbol sala entre els més petits

CH LA SALLE
El sènior masculí dóna la sorpresa i 
derrota el líder, el CH Bordils, que  
encara no havia perdut cap partit

El porter Luis Amado, una llegenda viva del futbol sala espanyol, vindrà amb el seu equip a Montcada i Reixac gràcies a la gira ‘Megacracks’
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>   De nou, líders de grup
El Broncesval Montcada ha recu-
perat el lideratge a la Segona Divi-
sió B després d’una espectacular 
victòria a la pista del fins ara líder, 
el Futsal 5 Prosperitat Igga, per 6 
a 12. Gerard Esteller, autor de sis 
gols, va ser el gran protagonista 
del partit que sempre va estar do-
minat pels montcadencs, que ja al 
descans guanyaven per 0 a 5. “Ha-
víem preparat aquest partit molt a 
fons perquè és un dels rivals més 

complicats. Hem jugat molt bé i 
hem demostrat que som impara-
bles si tenim un dia amb encert”, 
comentava Jordi Rozas després del 
matx. Una setmana abans, un gol 
de Grimaldos li va donar al Bron-
cesval una agònica victòria contra 
el Sant Andreu de la Barca (6-5) en 
un partit en el que sempre va anar a 
remolc. El Broncesval és líder amb 
18 punts, dos més que l’Hospitalet, 
el seu proper rival | RJ   
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Es va fer esperar, però el CD 
Montcada va aconseguir a la 
8ª jornada la seva primera vic-
tòria de la temporada a l’estadi 
de la Ferreria contra el Vilassar 
de Dalt (3-1), un recent ascen-
dit que està a la part baixa de 
la taula. Edu Alliaume, amb un 
gol al minut 9, li va treure tota 
l’ansietat al seu equip que ja ne-
cessitava guanyar en el seu quart 
partit com a local. Els verds te-
nien ben controlat el matx, que 
ja semblava sentenciat amb un 
segol gol de Joan Morera al 
minut 70. Però l’equip de Jordi 
Salvanyà està acostumat a patir 
a casa i a sis minuts del final veia 
com l’àrbitre li xiulava un penal 
en contra i expulsava Norbert, 
que va veure duess targetes gro-
gues en deu minuts. El Vilassar 
va retallar distàncies en el mar-
cador, però els montcadencs van 
controlar bé la tensió i van sen-
tenciar ràpidament amb un gol 
de Sergi Arranza al minut 85, 
aconseguint una victòria que els 
dos entrenadors van considerar 
totalment justa.
Amb aquest triomf, que va 
servir per oblidar la derrota de 
l’anterior jornada a l’estadi de la 
UE Horta (3-0), els verds esca-
len fins a la novena posició amb 
12 punts.

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

futboL. prIMerA cAtALAnA

El CD Montcada trenca el seu malefici 
i guanya el primer partit com a local 
Després de caure al camp de la UE Horta (3-0), els verds es van estrenar a casa contra el Vilassar de Dalt (3-1)

Edu Alliaume, que va obrir la llauna contra el Vilassar de Dalt, persegueix la pilota davant l’oposició d’un jugador del Vilassar de Dalt
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El segon equip del CD Montcada, 
que havia començat la tempo-
rada a la Quarta Catalana d’una 
manera espectacular, ha perdut 
una mica de força després de pa-
tir dues derrotes seguides contra 
dos dels rivals més forts del seu 
grup. A la cinquena jornada, els 
homes que dirigeixen Jonathan 
Ávila i Óscar Pérez, fins aquell 
moment líders, van perdre el pri-
mer partit de la temporada con-
tra el Singuerlín B, que visitava 
l’estadi de la Ferreria ocupant la 

segona posició amb només un 
punt de desavantatge. Tot i que 
els verds es van avançar amb un 
gol de Daniel Baena a la mitja 
hora de joc, els badalonins van 
saber reaccionar i van aconse-
guir el gol de la victòria, i per tant 
el lideratge, a l’últim minut. 
Una setmana després, els mont-
cadencs van caure al camp del 
Besòs Atl. (3-1). Aitor Montero va 
ser l’autor de l’únic gol dels verds, 
que ara ocupen la quarta posició 
del grup 5 amb 10 punts | RJ
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  El sènior B verd pateix dues derrotes seguides

futboL. 4a cAtALAnA

La UD Santa Maria 
segueix a la part 
alta, tot i rebre una 
golejada a Badia  

La UD Santa Maria, que va ini-
ciar amb molt bon peu la seva 
participació a la Quarta Catalana, 
va patir un fort sotrac a la terce-
ra jornada quan visitava el camp 
del Badia, un dels líder en aquell 
moment, que va guanyar amb un 
clar 7 a 0. “Ells van sortit a per 
totes i nosaltres no vam demos-
trar una bona actitud”, explica 
l’entrenador Juan Meca, que es 
mostra satisfet amb els resultats, 
però no amb el joc i predisposició 
dels seus jugadors. 
La UD Santa Maria es va poder 
refer de la desfeta a Badia, guan-
yant una setmana més tard a 
l’estadi de la Ferreria el Can Boada 
B (3-1) amb gols de Jordi Moreno, 
Francisco Serrano i Jerian Dora-
do. La UD Santa Maria està situat 
a la quarta posició del grup amb 9 
punts, a només un del lideratge.
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Un gol d’Emmanuel, a l’últim mi-
nut, li va donar a la UE Sant Joan 
el seu primer empat de la tempo-
rada al camp del Premià de Dalt 
(1-1). “Estic content perquè al 
final hem empatat, però potser 
podríem haver aconseguit al-
guna cosa més davant un rival 
amb deu”, explicava el tècnic José 
Manuel Martín ‘Pinti’ després del 
partit. A l’anterior jornada, els de 
Can Sant Jovan havien superat a 
casa l’Escola Esportiva Guineueta 
(3-1) amb gols de ‘Vasco’, Marc Pé-
rez i Marcos Guerrero.
Després de 8 jornades, els montca-
dencs ocupen la cinquena posició 
del grup amb 13 punts, a només 
tres del lideratge. 

futboL. seGonA cAtALAnA

La UE Sant Joan suma el seu primer 
empat per mantenir-se a la zona alta

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de José Manuel Martín ‘pinti’ ocupa la cinquena posició, a tres punts del lideratge

La UE Sant Joan manté una bona línia de joc que li permet estar a la part capdavantera

Rafa Jiménez | Redacció

L’inici dels de Terra Nostra està sent irregular

Adriana Domínguez, més cone-
guda com Ronnie, ha estat la gran 
protagonista dels últims dos par-
tits del sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada. Seu va ser el 
gol que a l’últim minut li va donar 
al seu equip un punt en la visita 
al Sant Quirze del Vallès (3-3) en 
un partit ple d’alternatives en el 
marcador.  “Sobre el paper hem 
perdut dos punts perquè som 
superiors al Sant Quirze, però 
vist el partit, hem salvat un”, co-
mentava el tècnic Antonio Moya 
després d’aquell partit.
Una setmana més tard, les mont-
cadencs van sumar un altre empat 
contra el Soses (1-1) a l’estadi de 
Can Sant Joan. Ronnie va tornar 

a marcar, en aquest cas al primer 
minut de joc, però al final tots dos 
equips es van repartir els punts. 
L’EF Montcada ès cinquè amb 11 
punts, a set del lideratge. 

futboL feMenÍ. prIMerA cAtALAnA

L’EF Montcada acumula  
dos punts en dos partits

Rafa Jiménez | Redacció

Empats consecutius contra el Sant Quirze del Vallès i el Soses

Ronnie, protagonista en els últims partits
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Després de perdre i fer un mal 
partit a la pista del CEH Vendrell 
(29-23), el sènior masculí del CH 
La Salle no afrontava amb gaires 
garanties l’enfrontament de la 6ª 
jornada contra l’Handbol Bordils 
al pavelló Miquel Poblet. L’equip 
gironí s’havia mostrat intractable 
fins a la seva visita a Montcada 
amb cinc victòries seguides, acon-
seguint sempre 30 o més gols. En 
el partit més complicat, els juga-
dors de Jaume Puig van oferir la 
seva millor cara i, amb una gran 
actuació en defensa i en atac, van 
aconseguir un triomf de prestigi a 
la Primera Estatal. 
Els lassal·lians van començar bé 
amb un avantatge de quatre gols, 
però el rival va remuntar el marca-
dor advers per anar-se’n al descans 
amb una diferència de dos gols, 
13 a 15. A la represa, els montca-
dencs van tornar a repetir un bon 

inici, fent un parcial de 0-5 que va 
deixar l’electrònic amb un 18 a 15. 
Novament, el Bordils va reaccio-
nar i, en els darrers 10 minuts, es 
van produir constants alternances 
en el marcador fins al definitiu 26 
a 25. Jaume Puig li dóna un gran 
valor a aquesta victòria, sobretot 

en el capítol anímic “perquè per-
metrà a la plantilla agafar au-
toconfiança i ens demostra que, 
treballant bé, podem guanyar a 
qualsevol”. 
De moment, el sènior masculí del 
CH La Salle ha sumat sis punts en 
sis jornades de competició.

El sènior masculí presenta un balanç de tres victòries i tres derrotes en el que portem de temporada

L’Handbol Bordils, que ho havia guanyat tot sempre amb 30 o més gols a favor, va caure a Montcada

HAndboL. cH LA sALLe

L’equip sènior masculí recupera  
moral amb una victòria contra el líder 

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

aR
xi

u
/p

il
aR

 a
bi

Án

El primer equip del Club  
Korfbal Montcada, que aquesta 
temporada s’anomena Multióp-
ticas Isis, va debutar a la Lliga 
Nacional el 28 d’octubre amb una 
victòria a la pista del Badalona 
(8-23). L’equip de David Rúa va 
fer un partit molt seriós i només va 
anar per sota en el marcador amb 
l’inicial 1 a 0. De fet, de les vuit 
cistelles que els montcadencs van 
encaixar, quatre van ser de penal. 
A la propera jornada, els jugadors 
i jugadores de Rúa rebran la visita 
del Vilanova, l’últim campió.
El segon equip, el Mutiópticas Isis 
B, també va debutar amb una vic-
tòria més ajustada a la pista del Sa-
badell (11-14). El conjunt de Juan-
ma Fernández va ser un exemple 
de paritat: els nois van fer set ciste-
lles i les noies les altres set.

El segon equip, entrenat per Juanma Fernández, també va guanyar en la seva visita a Sabadell (11-14)

KorfbAL

El Multiopticas Isis comença la lliga 
amb un triomf a casa del Badalona 

Rafa Jiménez | Redacció

> Catalunya finalitza sisena al Mundial sots-23 
La selecció catalana sots-23 va finalitzar a la sisena posició al Mundial de 
la categoria que es va disputar a Barcelona entre el 13 i el 20 d’octubre. 
L’equip català no va poder entrar a les semifinales i va acabar sisè després 
de superar Hong Kong (10-23) i perdre amb Anglaterra (10-11). El CK 
Montcada estava representat a la selecció amb dos jugadors: Marc Casti-
llo (a la foto) i Pedro López. Holanda es va emportar el triomf final | RJ
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A la 4ª jornada, el sènior femení 
del Club Hanbdol La Salle va su-
mar al pavelló Miquel Poblet el seu 
primer punt de la temporada con-
tra el Joventut Handbol Mataró 
(20-20), que va empatar a l’últim 
atac. “Aquesta jugada ens deixa 
un regust amarg, però hem de 

mirar la part positiva. Hem su-
mat el primer punt i l’equip va 
millorant”, va dir l’entrenadora 
Esperanza Hoyos després del par-
tit. Aquesta millora, però, no es va 
veure a la pista del potent Associa-
ció Lleidatana que, a la següent 
jornada, va superar clarament les 
lassal·lianes (29-12).

El femení suma el primer 
punt de la temporada 

Rafa Jiménez | Redacció

Se li va escapar a l’últim sospir la victòria contra el JH Mataró
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Després de cinc partits, el sènior femení del CH La Salle només ha pogut sumar un empat

> àngel Orenes, nou president del CB Montcada
Un mes i mig després del triomf de la moció de censura contra el president 
Luis Miguel Rodríguez, el Club Bàsquet Montcada continua amb el seu procés 
de reestructuració. El nou nucli dirigent, format per integrants de l’anterior junta 
i algunes noves incorporacions, estarà encapçalat per Àngel Orenes, almenys 
fins a finals de temporada i a manca d’entregar tota la documentació neces-
sària a la Federació Catalana de Bàsquet. La nova junta ha decidit no convocar 
eleccions per no endarrir més la reconstrucció del club que s’ha quedat sense 
equips sèniors. Orenes, que estava a l’anterior junta amb Rodríguez, es va for-
mar com a jugador al club i va integrar la plantilla de l’equip EBA entre el anys 
94 i 99. “El nostre objectiu és aconseguir que tots els nens que han marxat 
tornin algun dia al nostre club”, ha comentat Orenes | RJ 

> L’exposició sobre el CEAV es manté oberta
Fins al proper 9 de novembre encara es pot visitar a l’Espai Cultural Kursaal 
l’exposició que repassa amb fotografies els últims cinc anys d’activitat del Cen-
tre Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV). L’últim dia de la mostra es projectaran, a 
les 20h, dos documentals al Kursaal: un sobre l’expedició que es va fer a l’any 
2007 al Montblanc i un altre amb un recull de fotografies més extens on tam-
bés es va incidència en la tasca de l’entitat en la promoció de l’esport | RJ 

> El TT La Unió continua invicte a casa
La secció de tennis taula de La Unió continua sense conèixer la derrota en les 
partides que juga a casa. A la cinquena jornada, l’equip montcadenc, que va 
jugar amb Xavi Mola, José Hurtado i Francisco Javier Aguado, va superar el 
CTT Castellar (4-2) després de remuntar un 1 a 2 en contra. A l’anterior jorna-
da, el TT La Unió va perdre el desempat final, que consisteix en una partida de 
dobles, i va caure a Cardedeu per un ajustat 4 a 3 | RJ 
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El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan ocupa la se-
tena posició del Grup 8 de 
Tercera Divisió amb un ba-
lanç de dues victòries i tres 
derrotes. L’últim triomf va 
arribar a l’última jornada a 
casa contra el CB Torelló 
(63-44). Les montcaden-
ques no van tenir tanta sort 
al partit anterior quan van 
perdre a la pista del CB Mi-
ra-Sol B (44-40). 

D’altra banda, el sènior mas-
culí no ha jugat a les darreres 
dues setmanes. A l’última 
jornada va descansar per-
què juga en un grup senar 
i a l’anterior el seu partit a 
la pista del CB Montmeló B 
es va ajornar i, al tancament 
d’aquesta edició, s’havia de 
jugar aprofitant la festivitat 
de l’1 de novembre. Ara ma-
teix, els montcadencs són 
penúltims amb tres partits 
menys.

El femení ja sap el que és guanyar i suma dos triomfs

bÀsQuet. eLVIrA LA sALLe

L’Elvira A, sisè amb més 
victòries que derrotes

El sènior A de l’AE Elvira 
La Salle se situa a la sisena 
posició després de guanyar 
a casa el Gramanet BCC 
(67-37) i caure a la pista de 
l’AE Boet Mataró B (86-47). 
El sènior femení ja ha su-
mat les seves dues primeres 
victòries després de superar 
el Mira-Sol B (44-31) i el 
CB Masquefa (53-22). Les 
montcadenques no van te-

nir la mateixa sort a la pis-
ta del CB Torelló (55-39). 
Després de superar el CB 
Sant Pere Terrassa C (74-
32), el sènior B segueix líder, 
tot i que va patir la seva pri-
mera derrota a  Santa Per-
pètua (65-58). El sots-25 és 
segons després de guanyar 
el CB Tona (61-47) i el CB 
L’Atmella B (39-55). El sots-
21 va perdre el seu primer 
partit a Montornès (58-54).  

Rafa Jiménez  |  Redacció

bÀsQuet. ceb cAn sAnt JoAn

HAndboL. cH LA sALLe

El sènior B ha començat bé el seu objectiu d’aconseguir l’ascens de categoria
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El femení millora amb un 
nou triomf com a local
Va superar el cB Torelló amb un clar 63 a 44

El sènior B del CH La Salle 
va iniciar la seva participa-
ció a la Tercera Catalana 
el 21 d’octubre i ja acumula 
dues victòries. En el debut 
va guanyar a la pista del 
Balonmano Calella (12-31) 
i en el primer partit al pave-
lló Miquel Poblet va superar 
l’Handbol Vilablareix per 
un clar 40 a 19. Amb aquest 

balanç, els lassal·lians són 
líders, amb els mateixos 
punts que l’H. Garbí Pala-
frugell i l’AE Xarxa B. 
D’altra banda, els equips 
de veterans també van co-
mençar a jugar. El masculí 
va perdre en el debut contra 
la UE Handbol Calella (24-
31) mentre que el femení va 
guanyar a Sant Esteve Ses-
rovires (12-25).

Rafa Jiménez |  Redacció

El sènior B inicia la 
competició amb bon peu
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El sènior A, que entrena Xavier Torreblanca, acumula tres victòries i dues derrotes
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El sènior femení del CEB Can Sant Joan ha perdut més partits dels que ha guanyat

futboL sALA

Rafa Jiménez |  Redacció

Per fi va arribar l’esperat 
debut a la Preferent de l’AE 
Can Cuiàs, que a la primera 
jornada va haver d’ajornar 
el partit contra el CFS Sant-
vicentí-IES Montserrat. A 
la segona, el conjunt de Ma-

tías Ruiz es va estrenar a la 
nova categoria a Santa Co-
loma de Gramanet, a la pis-
ta de la Penya Barcelonista 
Johan, que va aconseguir la 
victòria per 6 a 2. Eric Ca-
rretero va fer els dos gols 
dels de Can Cuiàs.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AE Can Cuiàs debuta 
amb derrota a preferent

La retirada de la competi-
ció de la Penya Blaugrana 
Ramon Llorens va fer que 
el sènior de l’EF Montcada 
hagués d’esperar una set-
mana més per disputar el 
seu primer partit. El debut 

va arribar el 28 d’octubre a 
la pista del Sant Joan Club 
At. B de Les Fonts. La vic-
tòria, per 3 a 4, va caure 
del costat de l’equip de José 
Luis Carrasco que va acon-
seguir remuntar un 3 a 1 en 
contra.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’EF Montcada suma  
els primers tres punts

Després de cinc jornades 
de competició, l’AFS Bosc 
d’en Vilaró ja està en po-
sicions d’ascens a la Sego-
na Divisió Territorial A 
després d’encadenar dues 
victòries consecutives. El 

20 d’octubre va aconseguir 
el seu primer triomf a casa 
després de superar la UE 
Quatre Barres (5-2). A la se-
güent jornada, els montca-
dencs també van guanyar a 
domicili la Penya Recreati-
va Sant Feliu B (1-4).

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró, 
en posicions d’ascens
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bÀsQuet. Ae eLVIrA LA sALLe

187 alumnes de l’escola 
Reixac estan fent actitivats 
extraescolars organitzades 
per l’AMPA. La majòria 
són de caràcter esportiu 
com multiesport (futbol, 
handbol i bàsquet), psi-
comotricitat, futbol sala, 
patinatge, bàsquet i ball. 
En aquest últim esport, 
s’ha creat un grup per sa-
tisfer la demanda entre les 
alumnes més petites men-
tre que no hi han hagut 
els suficients inscrits per 
continuar amb l’activitat 
per a més grans que feia 
l’escola de dansa Eva Nie-
to. Sí continua, per segon 
any consecutiu, la inicia-
ció al futbol sala i l’equip 
de bàsquet està pendent 
de saber si haurà de jugar 
contra altres conjunts de 
la comarca, ja que no han 
sortit prou equips a la res-
ta de col·legis per fer una 
lliga local. 

Entre les activitats no es-
portives també hi ha la 
novetat d’una de música i 
continua l’anglès, el circ i 
la pintura. Aquestes dues 
últimes, subvencionades 
per l’entitat Adimir ja que 
es barregen nois i noies 
amb i sense discapacitat, 
té molt d’èxit i fins i tot hi 
ha llistes d’espera per po-
der participar. 

Les xifres. El nombre de par-
ticipants a cada activitat és 
de 15 en psicomotricitat, 22 
en multiesport, 37 en futbol 
sala (12 en iniciació), 25 en 
patinatge, 13 en ball i 9 en 
bàsquet. A les no esporti-
ves hi ha 20 en circ, 10 en 
pintura, 11 en música i 14 
en anglès. Alejandra Her-
nández, coordinadora de 
les activitats extraescolars 

de l’escola Reixac, ha notat 
un augment en la quantitat 
d’inscripcions dels alum-
nes més petits i es marca 
l’objectiu de continuar 
“donant-li un valor afegit 
a les extraescolars perquè 
siguin una resposta a la 
mancança que el projecte 
educatiu del centre té en 
alguns aspectes com, per 
exemple, la música”. 

gairebé 200 alumnes fan activitats 
esportives i culturals a l’escola Reixac

esport escoLAr

per aquest curs, són novetat el ball per a les alumnes més petites i una iniciació a la música

L’activitat de ball per a les alumnes més petites és una de les novetats en el programa d’extraescolars del Reixac
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Rafa Jiménez | Redacció

Jocs escoLArs

La competició s’inicia  
el 6 de novembre
comencen els que fan psicomotricitat i esports en equips

La coincidència amb la fes-
ta de l’1 de novembre ha fet 
endarrerir l’inici dels Jocs 
Escolars, que començaran 
el 6 de novembre. Els pri-
mers en participar, entre 
550 i 600 nens i nenes, seran 

els que fan psicomotricitat i 
esports en equips.

Àrbitres. Els interessats en 
xiular partits dels Jocs Esco-
lars es poden apropar a les 
oficines de l’IME, al carrer 
Tarragona, 32. 

Rafa Jiménez | Redacció

MontcAdA AQuA

Bona acceptació  
de les noves activitats
El Bodypump i el Sh’Bam tenen una molt bona acollida

El Bodypump i el Sh’-Bam, 
les dues noves activitats di-
rigides que ofereix aques-
ta temporada el complex 
esportiu Montcada Aqua, 
estan tenint una molt bona 
acceptació per part dels 
usuaris des de que es va po-
sar en marxa el 15 d’octubre. 
El Bodypump, una sessió de 
fitness amb monitor que ser-
veix per tonificar i enfortir 
la musculatura, es fa tots els 
dies de la setmana: dilluns 
(9.30h i 17.30h), dimarts 
(13.45h i 19.30h), dimecres 

(20.30h), dijous (18.30) i di-
vendres (15.20h i 19.30h). 
El Sh’Bam, una sessió de 
ball amb cançons de dife-
rents estils, es pot practicar 
el dilluns (19.30h), dimarts 
(9.30h i 18.30h), dimecres 
(17.30h) i dijous (15.20h).
D’altra banda, Montcada 
Aqua ofereix aquest novem-
bre una promoció del 75% 
de descompte a la matrícula i 
té una nova quota amb preu 
i horari reduït. Per a més 
informació, es pot pregun-
tar a la mateixa instal·lació  
(c/Tarragona, 32).

Rafa Jiménez | Redacció

bÀsQuet. cb MontcAdA

L’infantil continua  
sense poder guanyar
Ha jugat quatre partits i encara no ha pogut guanyar cap

L’equip infantil del Club 
Bàsquet Montcada no 
ha començat amb gaire 
bon peu la competició al 
Campionat Territorial de 
Nivell B. De moment, els 
montcadencs han perdut 
els quatre partits que han 
disputat i ocupen l’última 
posició del Grup 15. Les 
dues darreres derrotes es 
van produir a casa contra 
el Joventut de Badalona C 
(19-69) i en la visita al Bàs-
quet Neus A (71-53). 

Cadet A. L’equip, que juga 
al Campionat Territorial 
de Nivell B, ocupa la se-
gona posició del Grup 12  
amb un balanç de tres vic-
tòries i una única derrota. 
Aquesta es va produir a la 
4ª jornada en un partit a 

casa contra la UB Sant An-
drià (55-72). Una setmana 
més tard, els montcadencs 
es van refer amb una nova 
victòria a la pista de la UE 
Montgat C (34-60).   

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior A perd el derbi 
contra el CEB C. Sant Joan
aquesta és la única derrota que ha patit en sis jornades 

El júnior A de l’AE Elvira 
La Salle ocupa la quarta 
posició, empatat amb altres 
tres equips, al Campionat 
Júnior Nivell B. De mo-
ment, i després de sis jorna-
des, té un balanç de cinc vic-
tòries i una única derrota, la 

que va patir el 20 d’octubre 
en el derbi montcadenc con-
tra el CEB Can Sant Joan, 
que se’n va emportar els dos 
punts gràcies al 49-55 final. 
Una setmana més tard, 
l’equip de Samuel Fernán-
dez sí va guanyar a la pista 
del CB L’Ametlla (43-70). 

Rafa Jiménez | Redacció

bÀsQuet. ceb cAn sAnt JoAn

El preinfantil pateix la 
seva primera derrota
Tot i perdre, continua amb un bon balanç de dues victòries

L’equip preinfantil del 
CEB Can Sant Joan va 
patir a la darrera jornada 
del Campionat Territorial 
Nivell C la seva primera 
derrota de la temporada 
a la pista del CB Lliçà de 
Vall (56-27). Fins a aquest 
partit, els montcadencs ha-
vien guanyat el altres dos 
que havien disputat, a casa 
del CB Matadepera Taron-
ja (33-39) i a la pista del 
col·legi El Viver contra el 
CB Gramanet (27-14).   

Júnior. Des de la seva pri-
mera derrota en el debut, 
l’equip júnior del CEB 
Can Sant Joan ja acumula 
quatre victòries consecu-
tives que l’han situat a la 
parta alta de la taula, amb 
els mateixos punts que el 

júnior A de l’AE Elvira La 
Salle. Després d’aconseguir 
la victòria en el derbi mont-
cadenc que es va jugar al 
pavelló Miquel Poblet, els 
de Can Sant Joan van su-
mar un altre triomf davant 
el CN Caldes B (73-46).

Rafa Jiménez | Redacció

El derbi montcadenc de bàsquet júnior va ser per als de Can Sant Joan

L’infantil contra el CB Santa Coloma

El preinfantil, contra el CB Gramanet
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futboL. JuVenIL cd MontcAdA

Classes de formació a La Unió

El Tennis Taula La Unió 
ha creat una escola de for-
mació amb l’objectiu de fo-
mentar aquest esport entre 
els més joves del municipi. 
Les classes estan obertes 
a nens i nenes més grans 
de cinc anys. De moment, 
l’escola compta amb una 
dotzena d’infants, d’entre 5 
i 15 anys, que reben classes 
cada dijous a la tarda. El 
TT La Unió també ofereix 
formació per a adults.  

tennIs tAuLA

La secció de tennis taula ha creat una escola per fomentar aquest esport 

Dos dels integrants de l’escola de formació del Tennis Taula La Unió
tt
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Per fi, el juvenil del CD 
Montcada va donar la 
bona imatge que els seus 
responsables esperen i va 
aconseguir, a la 4ª jornada, 
la seva primera victòria de 
la temporada al camp de 
l’EC Granollers (3-4). Els 
montcadencs, que havien 
sumat una setmana abans 

el primer punt a casa con-
tra el Parets (2-2), van 
ser capaços de guanyar a 
l’estadi d’un dels dos líders 
del grup que havia aconse-
guit tots els punts possibles. 
Un gol de Marc Carrasco, 
al minut 89, li va donar el 
triomf als verds que, amb 
aquests 4 punts, comencen 
a sortir del pou.

Triomf de prestigi
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Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví B, líder amb un ple de punts

L’aleví B de l’Escola de 
Futbol Montcada és un 
dels tres líders del grup 14 
de Tercera Divisió després 
de sumar tots els punts a 
les quatre jornades dispus-
tades. A les dues últimes, 
va exhibir una gran capa-
citat golejadora, superant 
el Sant Andreu (9-0) i el 
Catalonia (0-11). 

Juvenils. L’equip A és un 
dels quatre líders del grup 7 
de Primera Divisió després 
de dues victòries seguides 
contra l’At. Vallès (2-3) i la 
P. Barc. Sant Celoni (6-1).

Rafa Jiménez | Redacció

futboL. ef MontcAdA

L’equip de l’EF Montcada, que juga al grup 14 de Tercera Divisió, ha guanyat els seus quatre partits 
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L’infantil A se situa segon

L’infantil A del CH La Sa-
lle ja és segon al grup B de 
la Lliga Catalana després 
d’encadenar dues victòries 
seguides contra l’Hanbdol 
Bordils (40-20) i l’AEH Les 
Franqueses (27-37). 

Juvenil. El masculí ha iniciat 
la lliga a 1ª Catalana. Va de-
butar amb derrota contra 
l’OAR Gràcia Sabadell (25-
20), però va poder superar  
l’AE Fornells (36-20).

Rafa Jiménez | Redacció

HAndboL. LA sALLe

L’Infantil A va superar a la fase classificatòria el CH Igualada
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Els verds guanyen el seu primer partit al camp del líder

L’equip que entrena Jordi García ha hagut d’esperar quatre partits per vèncer

L’aleví B va passar per sobre del Sant Andreu com una piconadora i li va ficar un espectacular 9 a 0

Ha pujat esglaons a la Lliga catalana gràcies a dues victòries consecutives

El debut de  
l’AE Can Cuiàs 
es fa esperar 

futboL sALA. JuVenIL

La lliga a la Tercera Divi-
sió juvenil de futbol sala va 
començar el 21 d’octubre, 
però l’equip de l’AE Can 
Cuiàs encara no ha pogut 
debutar. El primer partit 
de  competició oficial con-
tra l’Alheña B, que s’havia 
de jugar a les pistes del 
barri, es va ajornar fins al 
proper 3 de novembre i a 
la segona jornada tampoc 
va jugar ja que el seu rival, 
l’AE Penya Esplugues B, 
s’ha retirat.   

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval ensopega a casa del Salou 

L’equip juvenil del Bron-
cesval Montcada ha iniciat 
la competició a categoria 
nacional amb massa irregu-
laritat i de moment ocupa 
la vuitena posició amb 6 
punts. A la darrera jornada, 
els montcadencs van patir 
una derrota inesperada a la 
pista del FS Salou (5-2), que 
fins aquell moment només 
havia pogut sumar un punt. 
L’equip de Lolo Rodríguez 
sí va poder aconseguir els 
tres punts una setmana 

abans quan va guanyar sen-
se gaires problemes el CET 
10 amb un clar 7 a 4. David 
Guerreo, amb tres gols, va 
ser un dels protagonistes del 
partit.

Juvenil-cadet femení. Ja ha 
començat a competir a la 
Divisió d’Honor i va acon-
seguir la primera victòria al 
seu segon partit a la pista del 
Sant Just (2-3). A la primera 
jornada, les montcadenques 
havien perdut contra el Mo-
lins 99 (1-2).

a la 5ª jornada, els montcadencs van perdre de forma sorprenent amb un rival que només havia sumat un punt 

El FC Barcelona va visitar el Miquel Poblet a la 2ª jornada i va guanyar per 3 a 5

aR
xi

u
/S

Íl
Vi

a 
al

u
ÉZ

aR

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada 
aconsegueix la 
primera victòria

El juvenil de l’EF Montcada 
va aconseguir a la 2ª jorna-
da de Segona Divisió la seva 
primera victòria després de 
superar el Pineda de Mar 
(3-2), que es va avançar en 
el marcador. Un últim gol 
de Daniel Martín li va do-
nar la victòria als vermells. 
Aquests tres punts van ser-
vir per oblidar la derrota en 
el debut a la pista del Palau 
Solità i Plegamans 2007, que 
va aconseguir el triomf amb 
un 3 a 1.  

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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Ana Plaza
Una jove ‘terrorífica’.  El 3 i el 4 de novembre el Centre Cívic Can Cuiàs es convertirà en un 
orfenat sinistre amb motiu de la Nit d’Ànimes, gràcies a la imaginació i l’esforç d’una quarantena 
de persones, la majoria joves del Col·lectiu C4. Ana Plaza, de 27 anys, és una de les impulsores 
del Passatge del Terror, una original proposta nascuda fa 11 anys al caliu del Punt Jove que existia 
a l’equipament. Can Cuiàs és el barri que l’ha vist néixer i crèixer i on desenvolupa una intensa 
activitat social i cultural, a més d’impartir classes de ball al centre cívic, des de flamenc fins a funky 
i hip-hop. Confia que els nens que gaudeixen ara de les activitats que promou des del Centre Cívic 
continuïn la seva tasca altruista en un futur. Ella recorda perfectament els bons moments que va 
viure a les festes que de petita organitzava l’AV.

“Cada vegada costa més 
espantar el públic infantil ”

Què podrem veure en aquesta 
onzena edició del passatge del 
terror?
Li hem posat per títol The foster 
care, nom anglès que es fa servir 
per referir-se a les llars d’acollida 
d’infants. Convertirem el Centre 
Cívic en un orfenat on fa anys hi 
ha haver una misteriosa explosió 
que va provocar la mort de tots 
els seus habitants. Els qui entrin 
notaran la presència d’aquestes 
ànimes en pena i tindran més 
d’un ensurt. No puc dir res més.
Com decidiu el tema del túnel?
Ens reunim unes setmanes abans 
i comencem a fer propostes. Al 
principi teníem com a referent 
alguns clàssics del cinema de 
terror i novel·les, però la veritat 
és que el resultat final depén 
molt de la nostra imaginació. En 
tots aquests anys hem convertit 
el centre cívic en una cova, 
un cementiri, una església, un 
vaixell fantasma, un tren, un 

hospital i un circ. Fem equips 
per cadascun dels set espais i 
cada grup s’ocupa d’ambientar-
los. El resultat sempre ha causat 
sensació i, cada any, tenim cues 
per entrar. 
Qui s’espanta més, els grans o 
els petits?
La veritat és que cada vegada 
costa més espantar els nens, que 
estan acostumats a veure molt 
cinema de terror. Sovint els crits 
més forts els fan les mares dels 
que fem d’actors al passatge.
Els efectes especials són 
fonamentals en un túnel del 
terror. Com ho feu?
Cada any tenim la sort de comptar 
amb alumnes d’una acadèmia 
de maquillatge fantàstic que fan 
pràctiques amb nosaltres i ens 
proporcionen looks terrorífics. Pel 
que fa al so i als efectes de llum, 
tot ho fem nosaltres amb sistemes 
rudimentaris però molt efectius. La 
veritat és que el que no cobreixen 

els diners, ho aconseguim amb la 
imaginació. 
A més d’estar en el túnel del 
terror, també participes en altres 
activitats.
Estic vinculada a la Comissió de 
Festes de l’AV del barri i al Grup 
de Dones de Can Cuiàs i participo 
en tot el que puc. Una de les 

activitats en què més m’agrada 
participar, a banda del passatge 
del terror, és la Cavalcada de 
Reis. Jo tinc records molt bonics 
de quan era petita i participava 
en les gimcanes i les festes que 
organitzava l’AV. Ara també vull 
que els nens del barri puguin 

gaudir del que jo vaig tenir i espero 
que ells, en un futur, prenguin el 
relleu i facin el mateix. Un dia 
vaig sentir que una mare elogiava 
la tasca que fèiem i deia al seu 
fill que li agradaria que fes com 
nosaltres, treballar per la gent del 
barri. Aquest comentari em va fer 
sentir molt bé. 
Hi ha molts joves com tu al barri?
Com a tot arreu, hi ha gent que 
s’implica i altra que passa de tot, 
però el cert és que és un barri 
molt viu, amb molts nens i joves. 
El fet de ser un lloc tan aïllat de 
la resta de Montcada fa que fem 
més pinya, sobretot des que es 
va inaugurar el parc i el centre 
cívic, que actuen com a centre 
neuràlgic i punt de trobada.
T’agrada viure a Can Cuiàs?
És el barri on m’he criat i la veritat 
és que m’hi passo totes les hores.  
Reconec que mai visito la resta 
de barris de Montcada i vaig poc 
a Barcelona perquè aquí estic 

molt bé. Potser trobo a faltar més 
oferta d’oci per als joves. Abans, 
quan hi havia el centre comercial 
amb botigues i bars, tenies més 
possibilitats per triar, però tot va 
anar tancant i ara només queda 
el supermercat. 
La dansa és la teva gran afició i 
també una forma de guanyar-te 
la vida.
Amb 14 anys em vaig apuntar a 
fer ball al centre cívic i després 
ball modern. Se’m donava bé i, 
més endavant, vaig començar a 
fer de professora. També vaig fer 
un curs de monitora de funky i hip-
hop per poder impartir classes.  
Vius amb els teus pares. Penses 
en independitzar-te?
La veritat és que no. Ara per ara és 
totalment inviable econòmicament 
la possibilitat d’anar a viure sola i, 
a més, no sento la necessitat de 
marxar de casa. Tinc una relació 
excel·lent amb la família i em 
resulta molt còmode. 

“El fet de ser un barri 
tan aïllat de la resta 
fa que fem més pinya, 
sobretot al voltant del 
centre cívic”

Membre del Col·lectiu Jove C4

A títol personal
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