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>SENSE SEMàFORS

A les autonòmiques 
podran votar 24.692
montcadencs
Els partits treuen carpes al 
carrer i organitzen xerrades 
per convèncer els electors
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Més d’un miler de persones se suma a la manifestació que es va fer durant 
el 14-N en una jornada en què l’activitat al municipi es va paralitzar pàg. 3

Montcada ‘planta cara’ 
a les retallades fent vaga
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Els carrers de Montcada tenien 
l’aspecte d’un dia festiu el passat 
14 de novembre coincidint amb 
la convocatòria de vaga general 
feta pels sindicats. Els polígons in-
dustrials estaven pràcticament de-
serts, amb pocs vehicles aparcats, 
i la majoria dels establiments dels 
principals eixos comercials estava 
tancat. L’aturada també es va se-
guir massivament a l’Ajuntament, 
amb el suport de gairebé el 100% 
de la plantilla. Pel que fa al sec-
tor de l’ensenyament, les escoles 
públiques estaven obertes segons 
marquen els serveis mínims, tot i 
que van registrar poca assistència 
d’alumnes. 
La jornada de protesta es va de-
senvolupar sense cap incident, a 
excepció del tall de les vies de les 
línies de Rodalies R4 –entre Terra 
Nostra i el centre– i la R3 a l’alçada 
de Mas Rampinyo, que va provo-
car alguns retards en el pas dels 
trens a primera hora del matí. 

Manifestació històrica. El comitè de 
vaga –format per diverses entitats, 
persones a títol individual i alguns 
partits polítics– va organitzar una 
manifestació, que va comptar amb 
la participació de més d’un miler 
de persones, segons fonts polici-
als. La marxa va començar a la 
rambla dels Països Catalans on, a 
l’alçada del Camí de la Font Freda, 
es va incorporar una cinquantena 
de treballadors de l’empresa Tyco 
Electrònics, al polígon Pla d’en 
Coll, que ha viscut aquest dies 

l’acomiadament d’11 empleats i té 
sobre la taula un ERO temporal.  
La mobilització, que ha estat quali-
ficada d’“històrica” pels sindicats, 
va ser un clam contra les polítiques 
antisocials dels governs de Madrid 
i Catalunya. La manifestació va 
acabar davant de l’ambulatori del 
centre, on dos joves van penjar 
una pancarta contra les retallades.  
L’aturada de 24 hores va comp-
tar amb el suport del PSC, ICV-
EUiA, ERC i C’S i la CUP.

Negociació. L’equip de govern i 
la Coordinadora de Personal de 
l’Ajuntament han représ les con-
verses sobre l’aplicació del decret 
que el govern central va aprovar 
l’estiu passat, que l’executiu local 
va suspendre arran d’uns actes 
vandàlics sobre béns particulars de 
regidors i funcionaris. Ambdues 
parts han elaborat un comunicat 
conjunt en què es posicionen en 
contra de qualsevol acció violenta i 
en favor del diàleg. 

Actualitat
laveu.cat

SOS DE L’ENSENYAMENT pÚBLIC
Alguns dels manifestants a la protesta del 
14-N pels carrers de Montcada portaven les 
samarretes de color groc en contra de les 
retallades en el sector de l’educació

L’aturada de 24 hores convocada pels sindicats va tenir un seguiment massiu i es va desenvolupar sense incidents destacables 

Més d’un miler de persones es manifesta 
en contra de les polítiques antisocials

VAGA GENERAL 14-N

Sílvia Alquézar | Montcada

Els sindicats han 
qualificat d’’històrica’ 
la manifestació amb 
motiu de la protesta

La manifestació contra les retallades va sortir de la rambla dels Països Catalans i va passar pel carrer Major –a la foto– per acabar davant del Centre d’Atenció Primària del centre
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La plantilla de Fundación S21 es 
mobilitza contra de les retallades
Les treballadores familiars i auxi-
liars de neteja de l’empresa Fun-
dación S21, que treballa per a la 
Regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament en l’àmbit de l’aju-
da a domicili, han iniciat un ca-
lendari de protestes en contra de 
l’aplicació del decret aprovat l’es-
tiu passat pel govern central que, 
tot i no ser empleades públiques, 
algunes de les mesures recollides 
a la llei també els afecta com ara 
l’eliminació de la paga extra de 
Nadal d’aquest any. 
El col·lectiu, format per una cin-
quantena de persones, té previst 
fer cada dimarts una manifes-
tació entre l’Espai Kursaal –on 
l’empresa té la seu– i l’edifici de 

l’Ajuntament de l’avinguda de la 
Unitat. La primera d’aquestes 
protestes va tenir lloc el passat 
13 de novembre i, segons han 
anunciat els sindicats, les mo-
bilitzacions es mantindran fins 

que acabi l’any. “És una ma-
nera de donar a conèixer la 
nostra situació a la ciutadania 
de Montcada perquè no volem 
ser invisibles”, han remarcat els 
sindicats UGT i CCOO.

CONFLICTE LABORAL

Sílvia Alquézar | Montcada

Treballadores de l’empresa Fundación S21 a la protesta que van protagonitzar el dia 13
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Notícies gESTIó DELS RESIDuS
La Coordinadora Estatal Antiincineració 
insta les administracions a no tractar 
deixalles a les cimenteres
pàg. 9

laveu.cat/noticies

CALENDARI FISCAL
La Junta de Govern aprova 
les dates en què caldrà fer el 
pagament de taxes al 2013
pàg. 9

XARXA VIÀRIA

La C-17, lliure de 
semàfors al seu 
pas pel municipi

Els vehicles que circulen per la 
C-17 d’entrada a la Meridiana o 
en direcció a Vic ja no troben cap 
semàfor a Montcada i Reixac des 
que el 7 de novembre es va obrir 
al trànsit el nou pas elevat sobre 
la connexió amb la N-150. Acaba 
així un projecte que es va comen-
çar a executar a final del 2006 i 
que ha tingut una important re-
percussió al municipi, sobretot al 
sector de Mas Rampinyo. En un 
principi es preveia fer alhora el 
soterrament i el pas elevat però, 
per manca de finançament, les 
van retardar l’inici de la construc-
ció d’aquest últim fins al 2010. 

Inversió milionària. Els treballs, 
que han costat 15,5 milions d’eu-
ros, han consistit a fer un enllaç 
a diferent nivell per tal d’eliminar 
l’antiga cruïlla regulada per se-
màfors, on ara s’ha adequat una 
rotonda de 60 metres de diàmetre 
per canalitzar els moviments més 
locals i les connexions amb l’N-

150. La construcció dels nous car-
rils de la C-17 –dos per sentit de la 
circulació–, ha comportat la forma-
ció de dos nous viaductes paral·lels 
separats per una mitjana.
Tot i que el pas elevat s’ha obert 
al trànsit, el projecte no estarà 
enllestit fins a final de febrer ja 
que encara resta pendent la urba-
nitzacio de la rotonda, l’ajardina-
ment del sector i l’adequació de les 
voreres. També està previst instal-
lar un semàfor que permeti el pas 
a demanda dels vianants que vul-
guin anar d’una banda de la carre-
tera a l’alçada de la rotonda. 
En opinió del govern local, la 
nova infraestructura millorarà 
substancialment la seguretat vià-
ria en un dels principals accessos 
d’entrada i sortida a Barcelona, 
per on diàriament circulen més 
de 51.000 vehicles. El 6 de no-
vembre, un dia abans de l’en-
trada en funcionament del pas 
elevat, l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), va visitar les obres 
acompanyada del president de 
l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC), i va expressar 
la seva satisfacció per la fi dels 
embussos en el que va qualificar 
com a “punt negre de contami-
nació acústica i ambiental” del 
municipi. 

Pilar Abián | Redacció
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El nou pas elevat del vial a can Sant Joan evita les 
retencions que hi havia diàriament en aquest punt

La urbanització de la 
rotonda que canalitza 
el trànsit intern 
acabarà al febrer

La construcció del pas elevat, que ha estat sufragada per la Generalitat, ha costat més de 15 milions i mig d’euros

04

 

-Amb la posada en funcionament 
del nou pas elevat de la C-17 arri-
bem a la recta final d’un projecte 
que s’ha allargat anys. Està satis-
fet amb el resultat?
El cert és que sí. Ja era hora! Hem 
de recordar que al 2003 es va pre-
sentar la primera proposta de com 
quedarien el soterrament de la 
C-17 a Mas Rampinyo i el pas ele-
vat a Can Sant Joan i, d’aleshores 
ençà, han passat 9 anys.
-Què creu que ha significat aquest 
projecte per al municipi?
Penso que ha estat molt signi-
ficatiu. Hem aconseguit cosir la 
connexió del nucli antic de Mas 
Rampinyo amb el Pla d’en Coll i 
Montcada Nova i ara ja no hi ha 
cap semàfor des de la Meridiana 
fins a Vic, de manera que les re-
tencions diàries que teníem abans 
a la plaça d’Espanya i a Can Sant 
Joan s’han acabat. Tot plegat, con-

tribueix a una millora des del punt 
de vista mediambiental, ja que el 
trànsit és un dels principals focus 
de contaminació que tenim.
-On s’ha fet el pas elevat confluei-
xen també el nou carril Vus BAO 
i les autopistes C-58 i C-33. No 
em negarà que l’impacte visual és 
important.  
Sí, reconec que hi ha massa infra-
estructures en el mateix espai però 
no deixa de ser una zona d’entrada 
a Barcelona i crec que acabar amb 
les retencions compensa el fet de 
veure una mica més de ciment.
-A banda d’eliminar els embussos 
del trànsit, creu que el soterra-
ment de la C-17 ha ajudat a la 
millora de la mobilitat interna?
Òbviament, ha estat així. Ara els 
cotxes que van cap a Barcelona ja 
no passen pel nucli urbà per anar 
cap a la Roca, com feien abans 
per evitar els semàfors de la C-17. 

I amb el pas elevat de Can Sant 
Joan, la rotonda inferior canalitza 
el trànsit dels vehicles entre aquest 
barri, Can Cuiàs i Terra Nostra.
-Quan s’urbanitzarà la rotonda? 
La previsió és que estigui enllestida 
a final de febrer. També resta pen-
dent ajardinar el sector i acabar 
les voreres | PA

Parra: “Aquest pas elevat culmina un projecte molt important per a la ciutat”
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Juan Parra, president de l’Àrea Territorial
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PLE DE NOVEmBRE

La plataforma insta el govern a 
denunciar els accident a les vies
En la propera sessió plenària es debatrà una moció impulsada pel col·lectiu ciutadadà

En el Ple ordinari del mes de 
novembre es debatrà una moció 
presentada per la Plataforma pel 
Soterrament Total de la línia de 
Portbou al seu pas pel munici-
pi en què s’insta el consistori a 
estudiar la possibilitat d’exercir 
accions legals contra el Ministe-
ri de Foment en cas que hi hagi 
accidents a les vies. El text tam-
bé recull reprovar el govern de 
l’Estat per les respostes que ha 
donat en els últims mesos als 
diputats i senadors catalans que 
han demanat informació sobre el 
projecte. De moment, se’ls ha dit 
que no hi ha prevista cap partida 
pressupostària i que tot queda a 
l’espera d’una millora de la situa-
ció econòmica. 
Per a la Plataforma, aquesta 
resposta és decebedora i signi-
fica l’incompliment dels acords 
presos a final del 2007 entre el 
Ministeri, l’Ajuntament i la Ge-
neralitat, així com una manca de 
respecte cap a la població que va 
avalar amb 13.000 signatures la 

necessitat del soterrament de les 
vies pel centre del nucli urbà.

Alerta. El col·lectiu, d’altra ban-
da, ha denunciat a l’Ajuntament 
que en les darreres setmanes 
s’han vist circular trens estant les 
barreres del carrer Bogatell aixe-
cades, fet sobre el qual ha alertat 
per evitar possibles accidents.
En el seu últim comunicat (veure 

pàgina 10), la Plataforma tam-
bé fa constar el seu suport a 
l’Ajuntament amb noves mobilit-
zacions, si escau, perquè les obres 
del soterrament comencin abans 
que acabin les de la LAV. Aques-
tes estan pràcticament a la recta 
final ja que només resta la cons-
trucció del pou de ventilació de 
Jaume I, a l’espai que ara ocupa 
l’aparcament del CAP del centre.

Pilar Abián | Redacció

L’Adif acaba de muntar 
les vies de l’Alta Velocitat

L’Adif ha finalitzat l’acoblament 
de la via en el tram La Sagrera-
Mollet del Vallès de la Línia 
d’Alta Velocitat Madrid-Barcelo-
na-frontera francesa, el que cons-
titueix la primera fase del projec-
te en aquest tram, que, amb una 
longitud de 12,7 quilòmetres, 
passa pels termes municipals de 
Barcelona, Montcada, La Lla-
gosta i Mollet.
Un cop culminats aquests tre-
balls, que es van iniciar al mes 
d’agost, s’està avançant en el 

muntatge de la catenària i de les 
instal·lacions de seguretat i co-
municacions.
Aquesta actuació ha representat 
una inversió superior als 9,9 mi-
lions d’euros i la seva finalitza-
ció, en una primera fase, permet 
que els 131 quilòmetres de longi-
tud entre Barcelona i la frontera 
francesa ja tinguin continuïtat de 
via. La previsió del Ministeri de 
Foment és que la connexió ferro-
viària amb França mitjançant la 
LAV es pugui posar en servei 
durant la propera primavera.

Rafa Jiménez | Redacció

FERROCARRILs

El Ministeri parla de posar en marxa la LaV a la primavera

L’última mort a les vies es va registrar el 25 d’octubre del 2010 al pas del carrer Bogatell
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Els treballs d’instal·lació de les vies de la LAV van començar aquest estiu
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ELECCIONs 25-N

La campanya s’articula al voltant del model 
d’Estat que defensa cada opció política

El proper 25 de novembre 24.692 
electors del municipi estan cri-
dats a les urnes per participar a 
les eleccions autonòmiques, 449 
més que als comicis del 2010. 
Tot i que l’inici oficial de la cursa 
electoral va ser la mitjanit del 8 
de novembre, algunes de les for-
macions amb representació a la 
localitat fa dies que van comen-
çar a fer activitats per donar a 
conèixer els principals punts dels 
seus programes i especialment, 
el model d’Estat que defensen. 
La majoria dels partits fonamen-
ten la campanya en tenir presèn-
cia al carrer amb la instal·lació 
de carpes als barris. L’organitza-
ció de xerrades o conferències és 
una altra de les opcions triades 
per difondre els missatges electo-
rals. L’única candidatura que ha 
decidit començar la campanya 
més tard de la data oficial ha 
estat ICV-EUiA, que ha preferit 
centrar-se en la preparació de la 
vaga general. 

Representants locals. Dues regi-
dores del consistori aspiren a ser 
elegides diputades en aquestes 
eleccions: Eva García (PPC) i 
Carmen Romero (C’s). La por-
taveu del grup popular ja ho és 
en l’actualitat i es presenta al càr-
rec per quarta vegada en aques-
ta ocasió com a número 6 de la 
llista per Barcelona de manera 

que té assegurada la seva conti-
nuïtat. El 5 de novembre García 
va repartir propaganda electoral 
al centre del municipi acompa-
nyada pel secretari general del 
PPC a Barcelona, Alberto Villa-
grasa; el vicesecretari del partit, 
Manuel Buenaño, i el president 
de les Noves Generacions de la 
comarca, Francisco Javier Tapia. 
“Volem que tothom entengui 
que l’independentisme de CiU 
és molt perillós i només portarà 
la ruïna de Catalunya”, va dir la 
candidata. La portaveu popular 
també va fer una crida a la parti-
cipació: “El que és vital és que la 
gent vagi a votar perquè aques-
ta és l’única manera que s’escol-
ti la veu de la ciutadania”.
Per la seva banda, Carmen Ro-
mero opta a entrar al Parlament 
per primera vegada, com a nú-
mero 10 de la candidatura de C’s 
per Barcelona. “Sóc conscient 
que ho tinc molt difícil però, 
tenint en compte la meva cur-
ta trajectòria política, és un or-
gull que el partit hagi confiat 
en mi”, ha dit l’edil. 

Queixa de la CUP. En el primer 
dia de campanya la secció local 
de la Cup-Alternativa d’Esquer-
res va denunciar “tracte dis-
criminatori i antidemocràtic” 
per part de l’Ajuntament quant 
al repartiment dels espais de pu-
blicitat electoral en benefici dels 
partits majoritaris. Fonts del con-
sistori, però, han assegurat que, 
si bé les columnes del mobilia-
ri urbà s’han reservat per a les 
formacions amb representació al 
Parlament, hi ha 140 fanals desti-
nats a altres noves candidatures, 
com és el cas de la CUP.

Pilar Abián | Redacció

Eva García (ppc) opta per quarta vegada a ser reelegida diputada mentre carmen Romero (c’s) aspira al càrrec per primer cop

Els partits amb seu 
al municipi opten per 
carpes itinerants per 
difondre els programes 

Eva García que, segons les enquestes, serà reelegida diputada pel PP català, repartint propaganda electoral al centre del municipi

Ciu confia a tornar a ser la força 
més votada en les autonòmiques 
ara fa dos anys, la coalició va obtenir 4.181 sufragis, el 31% del total dels vots

Guanyar les eleccions per una 
àmplia majoria i ser la força més 
votada és l’aspiració dels repre-
sentants de CiU. Ara fa dos anys, 
la coalició ja va assolir aquesta 
fita al municipi amb 4.181 su-
fragis i el 31,48% del total. “La 
nostra localitat ha de formar 
part d’aquesta majoria que el 
país necessita per avançar més 
ràpid en el camí cap a la inde-
pendència”, va indicar el regidor 
Joan Carles Paredes durant la pre-
sentació de la campanya en una 
roda de premsa que va començar 
a les 17.14h –en clara referència a 
la data del 1714. 
El president de CDC a Montca-

da, Daniel Remesar, va explicar 
que la coalició vol fer arribar el 
seu missatge arreu del municipi: 
“No importa l’idioma en què 
ho fem sinó el contingut”. A la 

visita de Felip Puig en precam-
panya s’ha afegit aquests dies la 
del diputat a Madrid Pere Ma-
cías i la del diputat al Parlament 
Josep Rull.

Pilar Abián | Redacció

Rull, al centre de la imatge, acompanyat de representants de la coalició al municipi
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“Estem vivint un moment ab-
solutament excepcional, del 
que els llibres d’història par-
laran durant segles”, d’aquesta 
manera va començar la interven-
ció que Joan Manel Tresserras, 
exconseller de Cultura de la Ge-
neralitat entre 2006 i 2010, va fer 
el 5 de novembre a la Casa de la 
Vila en un acte de precampanya 
organitzat per ERC davant d’una 
trentena de persones. Tresserras, 
doctor en Ciències de la Informa-
ció i professor de la UAB, va rei-
vindicar el paper fet per Esquerra 
en els últims anys per arribar al 
moment actual en què “la inde-
pendència ha sortit de la seva 
marginalitat” i va destacar la 
importància que han tingut les 
classes més populars per iniciar 
aquest procés. El polític creu, 
però, que el camí cap a la indepen-
dència requereix una majoria que 
li doni suport i també un canvi 
social: “És una oportunitat per 
acabar amb les desigualtats i la 
immoralitat actuals”, va dir. 

Passat i futur. Tresserras va de-
fensar la tasca feta per antics di-
rigents del seu partit com Joan 
Puigcercós o Josep-Lluís Carod 
Rovira i va manifestar la seva 
confiança en l’actual candidat del 
seu partit a la presidència de la 
Generalitat, Oriol Junqueras, qui, 
en la seva opinió, tindrà un paper 
molt important en la història de 
Catalunya. “La iniciativa està 
ara en mans de la gent, que 
haurà de continuar fent força 

des del carrer, i els partits po-
lítics s’han anat recol·locant en 
aquest nou escenari. Alguns ho 
han vist amb preocupació, però 
nosaltres ho veiem amb un 
somriure perquè estem on vo-
líem estar”, va dir Tresserras. 
L’acte, que va finalitzar amb un 
torn de preguntes per part dels as-
sistents, va comptar amb la partici-
pació de Marta Aguilar, regidora 
d’ERC, i Jordi Sánchez, president 
del partit al municipi.

L’exconseller de Cultura és doctor en Ciències de la Informació i professor de la UAB

ACTE D’EsquERRA

Tresserres diu que la independència 
acabaria amb les desigualtats
El polític destaca a Montcada el paper de les classes populars en el procés que viu catalunya

Rafa Jiménez | Redacció

Un dia abans de l’inici oficial de 
la campanya electoral, l’agrupació 
local del PSC va convidar Ferran 
Pedret, membre de l’executiva na-
cional del partit i autor del llibre 
Nosaltres, els federalistes, per explicar 
l’opció de la via federalista com a 
alternativa al plantejament de la 
indepèndencia. Segons han expli-
cat els socialistes en un comunicat, 
l’acte va comptar amb una afluèn-
cia nombrosa de públic. 
“Volem el dret a la diferència, 
sense diferència de drets”, va 
dir Pedret alhora d’argumentar 
el per què del model federalis-
ta. El PSC reclama una reforma 
constitucional i aposta pel federa-
lisme entenent que es fonamenta 
en valors com la democràcia ra-
dical, la justícia social i el frater-
nalisme. “És un model que es 
basa en la unió en llibertat de 
grups o societats que tracten de 
construir junts, no simplement 
de suportar-se o tolerar-se”, va 
explicar el conferenciant. 

En la línia que apunta el PSC 
d’anar cap a la transició federal, 
l’assemblea de l’agrupació local 
ha aprovat recentment una reso-
lució que aposta per la reforma 
del Senat, pel reconeixement del 
català, per un sistema fiscal fede-
ral i just i per la reforma de la 
Constitució.

Campanya a la Ribera. La primera 
secretària del PSC a Montcada i 

Reixac i alcaldessa, María Elena 
Pérez, va lamentar durant la seva 
visita de campanya a la Ribera, el 
9 de novembre que els Plans de ba-
rris –que va qualificar com “ban-
dera del govern d’esquerres a 
la Generalitat”– hagin estat víc-
times de la “màquina retallado-
ra de CiU”. Pérez va fer aquestes 
manifestacions en un dels sectors 
que es va beneficiar de la Llei im-
plantada pel tripartit.

XERRADA

El pSC de Montcada explica la 
seva aposta per la via federalista
Ferran pedret argumenta les claus del model d’Estat que propugnen els socialistes catalans 

Pilar Abián | Redacció

Pedret és membre de l’executiva nacional del PSC i autor del llibre ‘Nosaltres, els federalistes’
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> El candidat de C’s vindrà a Montcada
El candidat de C’s, Albert Rivera, –a 
la imatge acompanyat de la porta-
veu local i número 10 de la llista, 
Carmen Romero– farà campanya el 
21 de novembre a Montcada (19h, 
Casa de la Vila). La delegació local 
del partit afronta la campanya amb 
l’expectativa de superar els sufragis 
de fa dos anys. “Obtindrem un re-
sultat històric i, durant aquesta campanya, parlarem dels problemes reals 
dels catalans i dels montcadencs en particular, com són les retallades en 
sanitat i educació, portades a terme per CiU amb el suport del PPC”, ha dit 
el seu president, Tony Pérez, en un comunicat | PA

Tant EUiA com ICV al municipi han decidit ajor-
nar totes les activitats electorals fins l’endemà de 
la vaga del 14-N entenent que la seva prioritat 
havia de ser garantir l’èxit de la protesta al muni-
cipi. La coalició ha anunciat que el dia 21 vindrà a 
fer campanya al municipi el coordinador general 
d’EUiA i diputat al Congrés Joan Josep Nuet | PA

> ICV-EuiA ajorna l’inici de la seva campanya

La JSC de Montcada i Reixac dedicarà la campanya a explicar les “nefastes” 
condicions en què considera es troba el jovent català fruit de les polítiques de 
CiU i del PP. Segons el partit, en aquest temps els joves han vist empitjorades les 
seves condicions socials i laborals. La primera secretària de la JSC local, Laura 
Muñoz, ha denunciat que més de 30.000 joves s’han vist obligats a emigrar per 
treballar o cercar una oportunitat. “Això és intolerable, perquè un país sense 
joves formats i amb treball no té futur”, ha afegit Muñoz. La JSC defensa el 
federalisme com l’única opció assenyada davant del “trencament que suposa 
la independència que propugna CiU i la deriva recentralitzadora del PP” | PA

> La JSC considera ‘nefasta’ la situació dels joves
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PROmOCIÓ ECONÒmICA AssEssORA A EmPREsEs I PERsONEs EN ATuR

L’Ajuntament i les empreses locals 
col·laboren per activar el teixit ecònomic

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

10 NOVES EMpRESES
A través del servei de creació 
d’empreses se n’han creat 10
de noves amb 20 llocs de treball

CIuTAT EMpRESARIAL
Montcada i Reixac té censades 
1.400 empreses, repartides
en 10 polígons industrials

JOAN CARLES pAREDES
REGIDOR DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, EMPRESA
I OCUPACIÓ

Des de Promoció Econòmica 
treballem per donar resposta a 
totes aquelles necessitats que 
tenen les nostres empreses i 
els nostres emprenedors. Amb 
elles, conjuntament, marquem 
les accions que al llarg del temps 
anem realitzant. Formació per a 
treballadors, emprenedors, in-
centius, recerca conjunta de 
nous mercats, auditories, net-
working entre elles, polígons… 
tot un gran ventall d’oportunitats 
creades per a ser molt més com-
petitius, per fer de Montcada i 
Reixac una ciutat empresarial 
de referència en el món.

Les accions de desenvolupament 
econòmic i social impulsades 
durant aquest any pel Servei de 
Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac coordinades 
amb les necessitats de les em-
preses ubicades al municipi han 
permès trobar feina per a 113 
montcadencs en el que portem 
d’any. La Borsa de Treball Muni-
cipal ha contactat durant aquest 
2012 amb més d’un centenar 
d’empreses i ha gestionat fins a 
91 ofertes laborals. L’objectiu de 
l’Ajuntament és oferir a les per-
sones i a les empreses de la ciu-
tat programes i serveis orientats 
a millorar la seva ocupabilitat, 
qualificació professional i com-
petitivitat.
Actualment hi ha 4.730 per-
sones inscrites a la Borsa de 
Treball. Per inscriure-s’hi cal 
demanar cita prèvia a Promoció 
Econòmica. L’únic requisit és 
estar empadronat a Montcada i 
Reixac.
El regidor de Promoció Econò-
mica, Empresa i Ocupació, Joan 
Carles Paredes, destaca que 
la clau de l’èxit d’aquest servei 
municipal és “conèixer de pri-
mera mà les necessitats de les 
empreses, saber quins són els 

seus projectes de futur i oferir-
los les eines necessàries”. La 
col·laboració entre Ajuntament, 
empreses i persones en situació 
d’atur “permet que les empreses 
siguin més competitives i que la 
població millori la seva ocupabi-
litat”. En aquest sentit, des de 
Promoció Econòmica, Empresa i 
Ocupació es promou i dinamitza 
l’empresariat local amb un pro-
grama integral d’actuacions que 
afavoreixi el seu creixement i la 
seva consolidació. Totes les ac-
cions que es programen volen 
cobrir les necessitats que tinguin 
les 1.400 empreses que hi ha 
repartides entre els 10 polígons 
industrials que té la ciutat.

Actualment hi ha 4.730 
persones inscrites
a la Borsa de Treball de 
Promoció Econòmica

Una altra mostra del bon fun-
cionament dels serveis munici-
pals és el relacionat amb la cre-
ació d’empreses. Aquest 2012 
s’han atès 112 persones que 
volien iniciar el seu propi nego-
ci. Fruit de l’assessorament re-
but, s’han concretat 10 noves 
empreses a la ciutat —7 autò-
noms, 2 SCCP i 1 SL— i s’han 

creat 20 nous llocs de treball.
El dia a dia de la Regidoria està 
marcat per la proximitat, la vo-
cació de servei, actuar com a 
centre de relacions entre les 
empreses i l’administració per 
buscar vies de col·laboració pú-
blico-privades i convertir-se en 
un punt de referència per a les 
noves iniciatives emprenedores 
locals.
El servei d’informació ha elaborat 
fins ara 45 butlletins que s’han 
fet arribar a 600 empreses. Des 
del gener, 47 empreses han uti-
litzat aquest servei per resoldre 
els seus dubtes, i des del 2009 
un total de 52 empreses han uti-
litzat el servei de consultoria per 

millorar la seva competitivitat.
L’Àrea de Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació també posa 
l’accent en la formació d’em-
presaris i treballadors en actiu. 
Des de principi d’any s’han fet 
15 cursos en els quals hi han 
participat gairebé 200 perso-
nes. Els cursos de formació han 
tocat àmbits tan diversos com 
tècniques de venda, màrqueting 
i comunicació, utilització del Fa-
cebook per a pimes i comerços, 
els negocis a les xarxes socials, 
la gestió del temps i la producti-
vitat o com posar preus als pro-
ductes.
Però on més poden actuar em-
presaris i ciutadania és durant 

els tallers, les jornades o els se-
minaris. Amb l’objectiu d’enfortir 
el treball en xarxa, fins ara s’han 
fet cinc edicions de les jornades 
Getting Contact i una del Getting 
Talent. Els Dimecres Empresa-
rials ja s’han consolidat com a 
punt de trobada professional. 
Les accions de cooperació em-
presarial s’han completat amb 
diverses sessions temàtiques: la 
seguretat als polígons, el sector 
de l’automoció, taller per a do-
nes emprenedores, models de 
negoci i la internacionalització 
de les empreses.
Pensant específicament en els 
polígons industrials de la ciutat, 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ha posat en marxa el portal 
www.promontcada.cat. Aquesta 
pàgina web vol posar a l’abast 
de tothom els indicadors dels 
polígons i crear sinergies entre 
els diferents actors econòmics.
L’Oficina de Promoció Econò-
mica, Empresa i Ocupació està 
situada al número 73 del car-
rer Alt de Sant Pere. S’hi pot 
contactar a través del 935 648 
505 i del correu promocioeco-
nomica@montcada.org. També 
es pot seguir la seva activitat a 
www.facebook.com/promocioe-
conomicamir.

La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica, Empresa i Ocupació 
valora molt positivament la col-
laboració i l’especial sensibilitat 
que estan mostrant les empre-
ses de la ciutat per participar 
en qualsevol dels projectes d’in-
serció laboral que es plantegen 
des del consistori. Un exemple 
és el projecte destinat als joves 
en edat laboral.
Aquest 2012 ja s’han fet diver-
ses accions per facilitar la in-
corporació al mercat laboral del 
col·lectiu juvenil i durant el 2013 
està previst fer-ne més. Es trac-
ta de projectes que combinen la 
tutorització i l’acompanyament 
a la inserció, la formació pro-
fessionalitzada, les pràctiques 
en empreses i la inserció laboral 
bonificada, unes accions que 

sense la complicitat del teixit 
empresarial de Montcada i Rei-
xac seria molt difícil fer realitat.
Una altra de les iniciatives que 
també s’ha posat en marxa 
durant aquest any és la col-
laboració a tres bandes —Con-
sorci per a l’Ocupació i la Pro-
moció Econòmica del Vallès 
Occidental (COPEVO), l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac i 
instituts de la ciutat— per pro-
moure els valors de l’emprene-
doria dins de les aules. Aquest 
curs ja s’han ofertat una sèrie 
de xerrades, tallers i  seminaris 
que s’adrecen als alumnes que 
cursen 3r d’ESO i també als de 
batxillerat. L’objectiu de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
és consolidar aquestes accions 
durant l’any que ve.

Volem ser referents

EmPREsEs I JOVEs

projectes destinats a la inserció laboral del jovent
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La Coordinadora Estatal reclama un 
nou model per gestionar els residus
així es recull al manifest que ha elaborat l’entitat durant les jornades celebrades a Navarra

La Coordinadora Estatal contra 
la incineració de residus a les ci-
menteres, de la qual forma part 
la Plataforma Local Antiincinera-
ció, ha elaborat un manifest per 
denunciar la crema de residus 
en aquest tipus d’instal·lacions i 
exigir a les administracions altres 
models de gestió de les deixa-
lles. Aquest document s’ha re-
dactat en el decurs de la quarta 
jornada de les plataformes de la 
Coordinadora, que va tenir lloc 
el primer cap de setmana de nov-

embre a Altsasu-Olazti (Navarra) 
i a la qual va assistir una àmplia 
representació de la plataforma 
montcadenca creada en contra de 
la crema de residus a la cimentera 
Lafarge que va començar a valo-
ritzar al 2010. 

Emissions contaminants. En el 
text, el col·lectiu reitera “que la 
incineració és la forma més in-
sostenible i perillosa que exis-
teix per al tractament de residus 
i genera emissions que perjudi-
quen greument la salut i la qua-

litat de l’aire”. La Coordinadora 
exigeix a les administracions que 
no concedeixin permisos que con-
verteixin les cimenteres en gestors 
finalistes de residus i que, en el 
seu lloc, inverteixin en models al-
ternatius basats en el reciclatge i la 
reutilització. 
En el manifest també es fa una 
crida a la ciutadania perquè 
s’organitzi davant el que consi-
deren un greu atemptat contra la 
salut i que “no doni suport als 
partits que defensin la incine-
ració de residus”.

Sílvia Alquézar | Redacció

mOVImENT ANTIINCINERACIÓ 

Una vintena de membres de la Plataforma Antiincineració de Montcada va prendre part a les jornades que es van fer a Navarra 

pl
at

af
o

r
M

a 
aN

ti
iN

ci
N

Er
ac

iÓ

09

El govern aprova 
el calendari 
fiscal del 2013

L’Ajuntament ha aprovat en Jun-
ta de Govern Local el calendari 
fiscal per a l’exercici 2013, que 
marca el termini de cobrament 
dels diferents Padrons Fiscals 
municipals. Les dates fixades 
són les següents: la taxa de mer-
cats ambulants, del 9 de gener al 
8 de març; l’impost de vehicles 
de tracció mecànica i la taxa de 
guals s’haurà de pagar entre l’1 
de març i el 3 de maig; la taxa 
de cementiri, del 19 d’abril al 
21 de juny; l’impost sobre béns 
immobles urbans i rústics, del 3 
de maig al 5 de juliol; l’impost 
sobre activitats econòmiques em-
presarials i professionals, del 13 
de setembre al 14 de novembre; 
la taxa de residus, del 13 de set-
embre al 15 de novembre.

Domiciliacions. Per tal de facilitar 
el pagament de les taxes i impos-
tos municipals, l’Ajuntament ofe-
reix la possibilitat de domiciliar 
tots els rebuts, amb una bonifica-
ció del 5%. Els pagaments es fan 
de manera fragmentada cada tri-
mestre directament a través del 
compte bancari.

Pilar Abián | Redacció

La Casa de les 
Aigües acollirà 
casaments civils

A partir del 2013, els casaments 
civils també es podran fer a la 
Casa de les Aigües, a més de la 
Casa de la Vila i l’Ajuntament 
com fins ara. La incorporació 
d’aquest nou espai respon a la 
voluntat de potenciar i dotar 
d’usos aquest complex emble-
màtic. L’any vinent entrarà en 
vigor una nova taxa per a la 
prestació del servei, que oscil·la 
entre els 100 i 200 euros en fun-
ció de l’espai i de si se celebra en 
dia laborable o dissabtes i festius. 
Les parelles que vulguin casar-se 
han de tramitar l’expedient al Ju-
tjat de Pau i després adreçar-se 
a l’Ajuntament per determinar la 
data i el lloc de  la celebració.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El complex, una joia modernista recuperada
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promoció Econòmica fa un taller 
sobre com posar preu als productes
El departament municipal també organitza un curs sobre mercats electrònics

La Regidoria de Promoció Econò-
mica organitza el 19 i 22 de novem-
bre un curs sobre com posar preu 
als productes i serveis, adreçat 
a empresaris i emprenedors. 
L’objectiu del taller és aprendre els 
mecanismes per saber el preu final i 
veure com aquesta decisió afecta la 
viabilitat de la idea de negoci. Les 
sessions es faran al departament 
municipal, ubicat al carrer Alt de 
Sant Pere, 73, de 16 a 18.30h. 

Fer negoci a Internet. Promoció 
Econòmica també oferta un altre 
taller de 10 hores sobre els mer-
cats electrònics i el posicionament 
web, que tindrà lloc els dies 3, 5 
i 10 de desembre, de 16 a 19h les 
dues primeres sessions i de 15 a 
19h l’última. L’objectiu és conèixer 
quins són els negocis que troben a 
Internet l’entorn adequat per fun-
cionar i com cal gestionar-los de 
manera eficient. Les persones que 
vulguin participar als cursos de 
Promoció Econòmica han de fer la 
inscripció a través del telèfon 935 

648 505 o bé per email a l’adreça 
promocioeconomica@montcada.org.  
D’altra banda, l’Ajuntament va fer 
el 8 de novembre un curs sobre in-
centius fiscals en matèria d’IRPF 
i impost de societats adreçat a em-
presaris i emprenedors. Tambés 
es va fer especial incidència en 
els aspectes pràctics més comuns 
d’aquesta tipologia d’empreses 
com ara la formació professional, 
la llibertat d’amortització per a la 
creació d’ocupació o la reinversió 

de beneficis, entre d’altres. El ta-
ller va comptar amb l’assistència 
del regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes (CiU), 
qui va expressar que la sessió, 
emmarcada dins d’un progra-
ma complet de cursos formatius 
adreçats a les empreses del nostre 
municipi, “serveix per respon-
dre les demandes que aquestes 
ens formulen i, per tant, ajuden 
a enfortir el nostre teixit empre-
sarial”.

Sílvia Alquézar | Redacció

FORmACIÓ

El regidor Joan Carles Paredes durant la presentació del curs sobre incentius fiscals
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CAp NEN SENSE JOguINA
L’Ajuntament i la Penya Blanc-
i-blava recolliran diners i regals 
per a la Nit Màgica de Reis 

pàg. 14pàg. 16 

ANIVERSARI
El Grup de Dones de Can Cuiàs 
ha celebrat els 20 anys de vida 
amb un emotiu acte

Trobar feina avui dia comença a 
ser una odissea per a molta gent. 
La situació no és fàcil per a ningú, 
però és especialment complicada 
per a aquelles persones que han es-
tat apartades de la societat durant 
un temps de la seva vida, com-
plint condemna en algun centre 
penitenciari. Són molt conscients 
d’aquesta realitat els 16 alumnes 
del programa de formació Rein-
corpora, que promou la Fundació 
‘la Caixa’, amb la col·laboració 
del Departament de Justícia de la 
Generalitat i en què participa, per 
segon any consecutiu, l’associació 
Andròmines. 

Els interns, la majoria en règim 
de tercer grau o a punt d’obtenir 
la llibertat condicional, acudeixen 
de dilluns a divendres al Servei 
de Promoció Econòmica de Mas 
Rampinyo, lloc on fan el curs sobre 
gestió de residus que els ha de fa-
cilitar la seva incorporació al món 
laboral. La formació també inclou 
pràctiques en empreses. “Trobar 
feina és la nostra principal mo-
tivació perquè, si no treballes, 

és difícil la inserció”, diu Tomás, 
un dels alumnes més joves. Tots 
ells fan un gran esforç per assistir 
a les classes i retrobar-se amb les 
obligacions que comporta assistir 
a un curs en el qual han dipositat 
moltes esperances i que, alhora, 
els està descobrint una realitat que 
desconeixien. “Fins ara, cap de 
nosaltres tenia consciència am-
biental i no teníem ni idea de 
conceptes com la valorització”, 
comenta un altre dels alumnes 
que, després de passar 10 anys pri-
vat de llibertat, diu  sentir-se “com 
si hagués nascut ahir”. Diego, 
que ha trobat feina recent ment, 
reivindica la possibilitat de tenir 
una segona oportunitat a la vida 
perquè “tots podem cometre 
equivocacions”, afegeix. 

Aprovats. La tècnica d’inserció Ele-
na García ha destacat la gran moti-
vació del grup, que ha superat amb 
èxit el primer examen del curs. El 
pròxim repte és l’organització del 
II Mercat d’Intercanvi el 24 de no-
vembre. “La majoria estan en-
grescats, però també els genera 
incertesa quina serà la resposta 
de la gent”, explica García, en 
referència a l’estigma social que 
acompanya la condició d’expres. 
“Volem que vegin que nosaltres 
som gent normal i que desitgem 
integrar-nos a la societat”, diu 
Tomás. 

Laura Grau | Mas Rampinyo

Un dels reptes dels 
alumnes del curs és 
organitzar i divulgar el 
mercat d’intercanvi
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Els usuaris són persones que han estat privades de llibertat, les quals reben formació sobre gestió de residus i orientació laboral

Andròmines col·labora amb la Fundació 
‘la Caixa’ en un programa d’inserció social

Alumnes del curs que l’associació Andròmines imparteix a les instal·lacions de Promoció Econòmica en el marc del programa Reincorpora

El dia 24 es farà el II Mercat d’Intercanvi a la plaça de l’Església 

El II Mercat d’Intercanvi que or-
ganitza l’associació Andròmines 
tindrà lloc el 24 de novembre a 
la plaça de l’Església (de 10h a 
14h). No cal inscripció prèvia per 
participar-hi, però si algú vol con-
tactar amb l’organització o tenir 
més informació pot consultar el 
bloc intercanviemiconvivim.wor-
dpress.com. La iniciativa, a la qual 
s’ha afegit la Xarxa d’Intercanvi de 
Can Cuiàs, s’emmarca en la Set-

mana Europea del Medi Ambient 
i el seu objectiu és promoure 
l’intercanvi d’objectes, sense l’ús 
de diners, com alternativa de 
consum sostenible. Durant tot el 
matí els alumnes del programa 
Reincorpora organitzaran tallers 
artesanals amb material reciclat i 
una xocolatada. El col·lectiu tam-
bé s’ha ocupat de les tasques de 
difusió de l’activitat, preparant el 
cartell anunciador, un punt de lli-

bre i una falca de publicitat que va 
enregistrar als estudis de Montca-
da Ràdio. Els usuaris de Reincor-
pora seran els protagonistes del 
nou programa de l’emissora mu-
nicipal ‘El mirador’, que s’estrena 
el 23 de novem bre –al matí, a les 
13.30h,  i a la tarda, a les 18.30h– 
i l’objectiu del qual serà donar a 
conèixer iniciatives d’interès social 
que es facin al municipi en una 
nova aposta del mitjà públic | lg
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els actes del 25-N volen incidir en la 
importància de l’educació en igualtat

L’Ajuntament, en col·laboració 
amb diversos grups de dones de 
Montcada i Reixac i altres admi-
nistracions supramunicipals, orga-
nitza un programa d’activitats per 
commemorar el Dia Internacional 
per l’eliminació de la violència en-
vers les dones, que es commemora 
el 25 de novembre. El primer acte 
tindrà lloc el dia 21 amb la lectura 
d’un manifest contra la violència 
de gènere, a les 19h, davant de la 
Casa de la Vila, que enguany anirà 
a càrrec d’algunes representants del 
grup ‘Sin teta hay paraíso’, format 
per dones que han patit o pateixen 
càncer de mama i que estan impul-
sant la creació d’una nova entitat 
a la ciutat. També es guardarà un 
minut de silenci per les víctimes 
mortals de la violència masclista i 
es farà una encesa d’espelmes.

Activitats. D’altra banda, el Grup 
de Dones de Can Cuiàs llegirà el 
dia 23 el seu manifest davant del 

Centre Cívic de Can Cuiàs, a les 
19h. A més, el programa comme-
moratiu del 25 de novembre també 
inclou activitats de caràcter més 
cultural. El Centre Cívic l’Alzina 
de Terra Nostra acollirà el dia 26 
la projecció de la pel·lícula ‘No sin 
mi hija’, del director Brian Gilbert. 
Tot seguit, hi haurà un debat so-

bre la temàtica que aborda el film, 
que narra la lluita d’una mare per 
recuperar la seva filla segestrat pel 
seu pare. El dia 28, hi ha previst 
un teatre-fòrum a l’Auditori, a les 
19h, amb la representació de l’obra 
‘Sense límits’. A més, entre el 27 i 
el 29 de novembre, l’Espai Kursaal 
també acollirà una trobada de de-

legats de secundària, batxillerat 
i cicles formatius amb l’objectiu 
de sensibilitzar els més joves en 
la problemàtica. Paralel·lament a 
aquestes activitats, la Biblioteca 
Elisenda de Montcada organitza 
una exposició sobre els recursos 
d’informació contra la violència de 
gènere, que es podrà visitar entre 
el 19 de novembre i l’1 de desem-
bre. “Enguany, hem volgut inci-
dir de nou en la importància de 
l’educació en igualtat”, ha indicat 
la regidora de Dona i Igualtat, Ju-
dith Mojeda (PSC), qui ha remar-
cat que també és fonamental que 
tothom es conscienciï que “és una 
necessitat irrenunciable de tota 
la societat”. 
A través de l’Oficina d’Atenció a la 
Dona (OAD), l’Ajuntament infor-
ma, assessora i dóna suport a les 
persones que pateixen la violència 
de gènere. El 2011, l’OAD va aten-
dre 54 dones, una xifra inferior a 
l’any anterior, en què van demanar 
ajut un total de 69.

El programa inclou com a novetat un teatre-fòrum amb l’obra ‘Sense límit’, que tindrà lloc el dia 28 a l’auditori

El 25-N hi haurà la lectura d’un manifest i l’encesa d’espelmes davant la Casa de la Vila
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Sílvia Alquézar | Montcada

El Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina acollirà entre el 19 i el 30 
de novembre l’exposició ‘Dones 
grans, grans dones’, una mostra 
que trenca clixés sobre el que 
significa enllevir per a les dones, 
desmuntant els tòpics i reivindi-
cant que les veus femenines de 
totes les edats siguin escoltades 
i reconegudes. L’exposició està 
inspirada en el llibre Demà més. 
Dones, vides i temps, d’Anna Frei-
xes, que té per objectiu promou-
re que les dones puguin fer-se 
grans amb més qualitat de vida 
i amb un desenvolupament cada 
cop més lliure de la seva identi-
tat pròpia. L’exposició està for-
mada per una desena de panells 
informatius en què s’aborden 
diferents aspectes com la tasca 
de cuidadores de moltes dones, 
la necessitat de fer exercici i l’ac-
ceptació del procés d’envelliment 
com un fet natural. La mostra és 
una iniciativa de l’Institut Català 
de la Dones de la Generalitat i  
també va ser al Centre cívic l’Al-
zina de Terra Nostra entre el 6 i 
el 16 de novembre.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’exposició 
‘Dones grans, 
grans dones’, al 
Casal de la Mina
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Es busquen 
testimonis de 
la solidaritat 
després de la 
riuada de 1962

La riuada de 1962 va desencade-
nar un gran moviment solidari i 
espontani de gent i entitats públi-
ques i privades que van donar 
un cop de mà en la reconstrucció 
dels pobles afectats. El Museu 
Municipal vol contribuir a ana-
litzar aquest fenomen comptant 
amb testimonis montcadencs de la 
catàstrofe, que puguin aportar les 
seves vivències i records a la xerra-
da que l’historiador Ivan Bordetas 
farà al Kursaal l’11 de desembre 
amb motiu de la inau guració de 
l’exposició sobre la riuada que ja 
es va veure a l’Auditori. 
La conferència s’inclou en la 
programació conjunta dels sis 
municipis del territori afectats 
per les inundacions, que es pot 
consultar al bloc http:lanittragica.
wordpress.com. Les persones que 
vulguin col·laborar en aquest 
acte amb el seu testimoni s’han 
de posar en contacte amb el Mu-
seu (935 651 121 ó al correu mu-
seumunicipal@montcada.org).

Laura Grau | Redacció
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Una delegació municipal, encapçalada per l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), va visitar el 8 de novembre la seu 
de Creu Roja de Catalunya. La comitiva local va conèixer de primera mà els projectes que l’entitat fa a la ciutat com 
el servei de transport adaptat o el pla de desenvolupament comunitari de La Ribera. Membres de l’ong van explicar 
que la línia prioritària de treball avui dia és la lluita contra la pobresa. “És important la col·laboració entre les entitats 
de caire social i les administracions per afrontar millor les actuacions”, va dir Pérez | lR

> una delegació local visita la seu de Creu Roja Catalunya

El grup de Dones celebra 20 anys 
dedicats a promoure la igualtat
El centre cívic del barri va acollir el 10 de novembre un acte molt emotiu al qual van assistir unes 200 persones 

CAN CuIÀs

El Grup de Dones de Can Cuiàs 
va celebrar el 10 de novembre el 
20è aniversari de l’entitat, que 
va nèixer al juny del 1992. Unes 
200 persones van assistir a la ce-
lebració, al centre cívic del barri, 
en  un acte senzill però emotiu 
en què les actuals membres de la 
junta van voler compartir amb 
els assistents la satisfacció per 
haver arribat fins a l’actualitat i 
la inquietud pel futur, fent una 
crida a les joves del barri perquè 
s’incorporin al Grup. 
En nom de l’entitat, Carolina Iz-
quierdo, una de les fundadores, 
va repassar les fites assolides du-
rant aquests 20 anys de recorre-
gut i va agrair el suport rebut de 
moltes de les persones que, des 
de diferents àmbits, han contri-
buït a l’associacionisme femení 
impulsant el Consell Municipal 
de la Dona o l’Oficina d’Atenció 
a la Dona. En reconeixement a 

aquesta col·laboració, el Grup va 
homenatjar Assumpta Tobella, 
l’assistenta social que fa 20 anys 
va animar les dones de Can Cuiàs 
a crear una entitat per fer xarxa i 
lligams entre les veïnes del barri. 
“La nostra intenció era dina-

mitzar el barri des del punt de 
vista de la dona”, ha comentat 
Izquierdo, qui va remarcar durant 
el seu discurs que l’entitat ha or-
ganitzat nombroses activitats com 
tallers i xerrades sobre temes es-
pecífics de la dona i d’àmbit més 

general. “Hem estat pioneres a 
Montcada en la celebració del 
Dia Internacional de la Dona i 
de la jornada mundial contra 
la violència de gènere”, va re-
marcar Izquierdo.

Reivindicacions. El Grup de Do-
nes de Can Cuiàs ha participat 
en nombroses mobilitzacions en 
favor dels drets de les dones i 
de la ciutadania en general. Ro-
ser Solano, una de les membres 
fundadores, recorda que l’entitat 
va ser capaç de recollir 3.000 sig-
natures en un mes per demanar 
que es mantingués la periodicitat 
anual de les revisions ginecològi-
ques. “Vam enviar les firmes a 
la Generalitat”, explica Solano, 
qui també afirma que “gràcies al 
nostre grup, el servei de gineco-
logia a l’ambulatori va triplicar 
l’horari d’atenció i el va assu-
mir l’ICS, ja que fins aleshores 
el sufragava l’Ajuntament”.

P. Abián/S. Alquézar | Can Cuiàs

El Grup de Dones va homenatjar l’assistent social Assumpta Tobella, amb el ram de flors
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> El 23 de novembre torna el Correllengua
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), integrada per di-
verses entitats socials i culturals del municipi, organitza el pròxim 23 de 
novembre una nova edició del Correllengua, amb l’objectiu de promoure 
la llengua i la cultura catalanes. A les 21h, començarà un sopar de taver-
na a l’Abi, que acabarà amb un concert d’havaneres a càrrec del grup 
montcadenc L’Espingari. A l’acte, hi ha prevista l’assistència de l’escriptor 
David Vila, que presentarà el seu nou llibre ‘Català a la carta’. Els interes-
sats poden adquirir els seus tiquets al preu de 15 euros a la Perruqueria 
Mestres –c. Major, 6–, a La Unió i al Cafè Colon. Durant aquest acte, es 
lliuraran tres premis a diferents entitats municipals com a reconeixement 
de la seva tasca en favor de la llengua i la cultura catalanes. Els actes del 
Correllengua clouran després del sopar amb una festa catalana al Casal 
Popular El Brot | SA

> Tallers d’autonomia personal al Casal de la Mina
El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina acull diversos tallers d’autonomia 
personal, organitzats per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. En to-
tal, la iniciativa consta de 5 cursos de tres sessions d’hora i mitja cadas-
cun: ‘A cada problema, la seva solució’; ‘Fes-te un regal, cuida’t’; ‘1, 2, 3... 
relaxa’t’; ‘Regala el teu temps, rebràs molt més’, i ‘Gent gran unida’. El curs 
‘Relaxa’t’ es farà els dies 16, 23 i 30 de novembre, de 16.30 a 18.30h, a 
l’equipament municipal. Les persones interessades es poden inscriure al 
mateix Casal de la Mina | SA
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L’Ajuntament posa en marxa per 
segon any consecutiu la campan-
ya ‘Una joguina, un somriure’ 
perquè cap infant de la ciutat es 
quedi sense regals la Nit de Reis. 
El Consistori, que té previst fer 
una portació econòmica per a la 
compra de joguines, impulsarà 
diverses formes de col·laboració 
amb el projecte. Una d’aquestes 
serà l’adquisició d’un petit objecte 
de Nadal –una agulla d’estendre 
la roba en forma d’arbre de Na-
dal o de Pare Noël amb el lema 
de la campanya– al preu de 2 
euros, que es podrà adquirir a 
diferents equipaments comercials 
com l’Auditori, la Casa de la Vila 
i els centres cívics de Can Cuiàs, 
Terra Nostra i La Ribera, a més 
de diversos establiments comer-
cials. 
També es podrà col·laborar amb 
la iniciativa comprant material 
escolar i llibres de contes, que es 
podran lliurar fins al 21 de desem-
bre a la Casa de la Vila, l’Espai 
Cultural Kursaal i els centres cí-
vics de La Ribera i Can Cuiàs. 
L’Ajuntament té previst posar 
una carpa els propers dies 15 i 
16 de desembre en el marc de la 
II Fira de Nadal que es farà a la 
rambla dels Països Catalans, on 
es farà recollida de material esco-
lar i de lectura i es vendran les 
agulles dissenyades amb motiu 
de la campanya. El projecte es 

presentarà públicament el 30 de 
novembre amb un acte a la Casa 
de la Vila, a les 19.30h. Una hora 
abans, les autoritats municipals 
donaran el tret de sortida oficial 
a les activitats nadalenques amb 
la tradicional encesa dels llums 
de Nadal al carrer Major.

Concerts.  La campanya ‘Una jo-
guina, un somriure’ es reforçarà 
amb dues iniciatives solidàries, 
la recaptació de les quals es des-
tinarà a la compra de regals per a 
la Nit màgica de Reis. La Regido-
ria de Cultura i Patrimoni orga-
nitzarà el proper 2 de desembre 
a l’Auditori Municipal un concert 
de música familiar a càrrec de 

Landry el Rumbero, qui ame-
nitzarà el matí amb l’espectacle 
‘Rumba Catalana, per a gent pe-
tita i gran’.  D’altra banda, l’Espai 
Kursaal acollirà el 22 de desembre 
el festival de Nadal de l’Associació 
Escènica Jym’s de Can Sant Joan. 
En la campanya estan impli-
cades diferents regidories de 
l’Ajuntament com els departa-
ments d’Infància i Joventut; Co-
operació i Solidaritat; Cultura 
i Patrimoni; i Serveis Socials. A 
l’edició de l’any passat, la ini-
ciativa va cobrir els Reis de 130 
infants d’una setantena de famí-
lies de la ciutat, a més dels casals 
infantils de la Ribera i Can Sant 
Joan i el servei ‘Mentrestant’.

sOLIDARITAT

L’Ajuntament impulsa la segona 
campanya ‘una joguina, un somriure’
El consistori recaptarà diners amb la venda d’un obsequi i les entrades de dos concerts

La campanya de l’Ajuntament ‘Una joguina, un somriure’ va tenir una gran acollida l’any passat 
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Sílvia Alquézar | Montcada

Els ‘pericos’ recullen 
regals per a la Nit de Reis
La iniciativa benèfica arriba enguany a la cinquena edició 

La Penya Blanc-i-blava de Mont-
cada i Reixac va presentar el 7 de 
novembre la cinquena edició de 
la campanya de recollida de jo-
guines, en un acte fet al seu local. 
Els regals es poden dur fins al 29 
de desembre al Bar Punto de En-
cuentro, al Bar Peña, la Zapatería 
Tere, la Ferreteria Montcada i a 
l’estadi de futbol de la Ferreria. 
“Ens agradaria poder repetir 
i, fins i tot, superar el nombre 
de regals aconseguits els anys 
anteriors perquè cada vegada 
hi ha més famílies que ho es-
tan passant malament”, va dir 
el president de l’entitat, David 
Gerbolés, qui va anunciar que 
una de les novetats d’enguany és 
la participació del CD Montcada 
en la iniciativa. El president del 
club verd, Modesto ‘Tato’ San-
chís, va lloar la campanya i va 
animar tots els socis i aficionats 
del CD Montcada a participar 

en la iniciativa: “Per a nosaltres, 
és un honor col·laborar amb 
aquest tipus de projectes”.

lloances. L’acte també va comptar 
amb l’assistència d’una delegació 
municipal formada per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC); el regi-
dor d’Esports, Marc Rodríguez; 
i l’edil de Cooperació i Solidari-
tat, Elisabeth González (CiU). 
L’alcaldessa va felicitar la Penya pel 
seu treball en considerar que “és 
bàsic en l’educació dels menors 
créixer amb el joc per tenir una 
infantesa feliç”. A la presentació, 
també va assistir el tresorer de la 
federació de les penyes blanc-i-bla-
ves, Salvador Fosa. 
Enguany, a la campanya participen 
la Penya Blanc-i-blava de Montme-
ló, que ja ho va fer l’any passat, i la 
de Mollet, que s’incorpora al pro-
jecte. El cartell que il·lustra la ini-
ciativa és el toon del capità del CD 
Montcada, Norbert Sánchez.

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

Les autoritats i els membres de la Penya i del CD Montcada durant la presentació de la campanya
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L’Espai Jove Can Tauler va començar la celebració del desè aniversari el passat 10 de novembre amb diverses 
activitats que van comptar amb la participació de nombrosos joves. Hi va haver tallers de dj, de graffiti, dels 
balls shuffle i jumpstyle i henna, a més d’un torneig del joc d’ordinador minecraft, un rocòdrom i la presentació 
del vídeo ‘Can Tauler, 10 anys’, fet per Montcada Comunicació. 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. A la foto, uns joves fent un graffiti a una gorra | PA

> Can Tauler celebra el desè aniversari amb molta participació
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anuncis gratuïts               Tel. 935 726 474                       ae: som@laveu.cat

El programa de l’Escola de Pares 
i Mares (Empa) per a aquest curs 
va arrencar el 12 de novembre 
amb una xerrada sobre preven-
ció de conductes de risc en ado-
lescents ofertada per la Regidoria 
de Serveis Socials i Salut Pública 
a través de la Diputació. Els po-
nents van ser Pere Salvador i Ri-
card Jiménez, docents i membres 
de l’Associació per a la promoció 
de les habilitats de la vida. 

Bones pràctiques. L’exposició va 
comptar amb una primera part 
dedicada a les drogues en general 
–tant legals com il·legals–, i als efec-
tes que provoquen en l’organisme 
i una segona, referida als trets més 
característics de l’adolescència, eta-
pa de grans canvis fisiològics. 

“No creiem en el consum res-
ponsable de drogues i, si vosal-
tres no voleu que n’hi hagi a 
casa vostra, no ho heu de per-
metre”, va dir Jiménez qui va re-
comanar als assistents a la xerrada 
que eduquin els fills en la cultura 
de l’esforç i el compromís. “El se-

cret de l’educació és actuar amb 
coherència i responsabilitat per-
què els pares som els referents 
a seguir”, va afegir Salvador. Les 
bones pràctiques que promou 
l’Associació per a la promoció de les 
habilitats de la vida es poden con-
sultar al web prevenciopuntcat.org.

EsCOLA DE PAREs I mAREs

una educació responsable i coherent 
ajuda a prevenir conductes de risc
al febrer es farà un taller de tres sessions per treballar les normes i límits i les emocions

Jiménez, en primer terme, acompanyat de Salvador durant una de les seves intervencions
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Pilar Abián | Montcada

Traspaso. Tienda de moda de 75 m2 por 
traslado en Cerdanyola, avda Catalunya. 
Totalmente equipada, en la mejor zona 
comercial. Precio del alquiler 1.900 euros. 
Traspaso negociable. Telf 699 838 647.
Alquilo. Piso nuevo, en la calle Carril de 
Can Sant Joan, de 87 m2, con patio de 55 
m2. Ascensor. Tel. 685 343 838.
Se ofrece. Chica de 31 años monitora de 
temps lliure, para cangurajes de niños, ser-
vicios de limpieza, o cuidado de personas 
mayores.Tel. 646 54 99 49
Se ofrece.  Chica con experiencia y bue-
nas referencias para servicio doméstico y 
cuidar ancianos. Precio: 8 euros/hora. Tel. 
699 428 209. 
Busco. Señora de entre 50 y 60 años con 
carnet de conducir para atender 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 lo-
cal a planta baixa. Preu 150.000 euros.Tel. 
938 236 530.

Es traspassa. Rostisseria en funciona-
mient a Montcada i Reixac per jubilació. 
Interessats trucar al 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.
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Agenda
laveu.cat/agenda

Taller ‘Un món d’aigua’
Organitza: Associació Amics del Museu

18 de novembre, 11h
parc de les aigües

17 de novembre, 22h
teatre de la salle

16 l divendres
Inauguració. Exposició sobre els drets 

humans dels nens. Hora: 10h. Lloc: 

Sala Sebastià Heredia de l’Espai Cultu-

ral Kursaal. Fins al 7 de desembre.

Concert. ‘Cooking’, a càrrec de La Ve-

lla Dixieland. Lloc: Kursaal. Hora: 22h. 

Lloc: Kursaal. Preu: 10 euros a taquilla/ 

8 euros anticipada.

17 l dissabte
Hora del conte. ‘Toc, toc. Contes per 

a menuts’, a càrrec d’Aurora Rincón. 

Hora: 11h. Lloc: Sala polivalent de la Bi-

blioteca Elisenda de Montcada (activitat 

adreçada a nens d’1 a 3 anys, acom-

panyats per adults).

Xerrada. ‘Dominar o associar-se’, a cà-

rrec de l’historiador i filòsof Fèlix Rodri-

go Mora. Hora: 18.30h. Lloc: Masia de 

Can Piella. Organitza: Associació per a 

la Conservació de Can Piella.

Teatre. ‘Políticament incorrecte’, del 

grup Tea345. Hora: 21.30h. Lloc: Kur-

saal. Preu: 4 euros (espectacle inclós al 

cicle Montcada a Escena).

Teatre. ‘L’esperit de Woodstock’, del 
grup de teatre La Salle Montcada. Hora: 
22h. Lloc: Teatre del col·legi La Salle. 
(Entrades anticipades a l’oficina Allianz 
del passeig Rocamora).

18 l diumenge
Taller. ‘Un món d’aigua’. Hora: D’11 a 
14h. Lloc: Parc de les Aigües. Organitza:  
Associació Amics del Museu. 

22 l dijous
Presentació. De les noves parelles lin-
güístiques. Hora: 19h. Lloc: Seu de 
l’Associació Musical Giravolt (Julio Gar-
cía, 6). Organitza: Servei Local de Ca-
talà.

23 l divendres
Taller. ‘Vestits de tot el món’. Hora: 18h. 
Lloc: Sala polivalent de la Biblioteca 
Elisenda de Montcada. Organitza: Regi-
doria d’Integració (activitat adreçada a 
infants de 5 a 7 anys).

Festa. Correllengua 2012, amb sopar 
de taverna, actuació de L’Espingari i 
presentació del llibre ‘Català a la carta’, 
de David Vila. Hora: 21h. Lloc: Abi. Or-

ganitza: CAL Montcada. Preu: 15 euros. 
(Reserves a l’Abi, La Unió i la perruque-
ria Mestres)

24 l dissabte
Medi ambient. Mercat d’intercanvi, amb 
tallers i xocolatada. Hora: De 10 a 14h. 
Lloc: Plaça de l’Església. Organitza: An-
dròmines.

25 l diumenge
Dansa. ‘Bruixes’, de l’Agrupació Dansa 
Mediterrània de Figueres. Hora: 19h. 
Lloc: La Unió. Preu: 10 euros.

28 l dimecres
Presentació. De la campanya comercial 
de Nadal. Hora: 15h. Lloc: Sala institu-
cional de la Casa de la Vila.

30 l divendres
Hora del conte. ‘Ai, ai, aix...que et plo-
maran’. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de 
Can Sant Joan (Turó, 45).

Presentació. De la campanya ‘Una jo-
guina, un somriure’ de l’Ajuntament. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.  

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
políticament incorrecte,
del grup tea345
17 de novembre, 21.30h
sala Joan dalmau

EXPOsICIÓ
Els drets humans dels nens 
fins al 7 de desembre
sala sebastià Heredia

Els rius de 
Montcada,
50 anys 
després
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

lè
fo

ns
 d

’in
te

rè
s

Fa
rm

àc
ie

s

Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
miró, c. orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26
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TEATRE
Trio de negres 
del grup Teatroia’t
1 de desembre, 22h

27
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>Editorial
La nova C-17
Gairebé 10 anys deprés que es 
presentés públicament el pro-
jecte, la transformació de la 
C-17 al seu pas per Montcada 
i Reixac està gairebé enllestida. 
Ha calgut molta paciència, en 
especial per als veïns més pro-
pers a l’obra de soterrament, 
per suportar els inconvenients 
que té una actuació d’aquesta 
magnitud. Alguns, no ho obli-
dem, encara esperen l’aplicació 
de meures per pal·liar la con-
taminació acústica. No obstant 
això, els resultats han estat glo-
balment satisfactoris, no només 
pel que fa a la urbanització en 
sí, sinó perquè s’ha acabat amb 
les retencions que hi havia a dia-
ri a la plaça d’Espanya i que per-
judicaven, de retruc, el trànsit 
intern, alhora que s’ha millorat 
la seguretat en aquesta via.
Ara, l’últim tram per completar 
del projecte –l’eliminació dels 
semàfors a Can Sant Joan–, 
s’ha fet també realitat. Tot i que 
el nou pas elevat s’ha obert sen-
se rebombori pel fet d’estar en 
marxa la campanya electoral, 
el cert és que des del 7 de no-
vembre molts dels conductors 
que passen habitualment per 
aquesta via d’entrada i sortida 
a Barcelona –ni més ni menys 
que 50.000, segons les esta-
dístiques– han celebrat, sens 
dubte, l’obertura de la nova in-
fraestructura. I també ho hauran 
fet aquells veïns que volen anar 
de Can Sant Joan cap a Can Cuiàs 
o Terra Nostra o viceversa, i que 
ara ja no han de fer cues a la 
rotonda que queda sota el nou 
pas elevat. Està bé que, de tant 
en tant, Montcada també es be-
neficiï del pas d’infraestructures 
que són d’interès general. 

carrer major
En resposta a la carta signada pel 
senyor R.B. al número anterior és 
cert que Montcada Centre Comerç 
(MCC) ha sol·licitat a l’Ajuntament, 
la reobertura del carrer Major a les 
tardes, però cal puntualitzar o afe-
gir: d’octubre a març. És important 
remarcar aquest fet. L’opinió del lec-
tor és compartida en la seva totalitat 
per l’MCC. De fet, està demostrat 
que les zones de vianants augmen-
ten la qualitat de vida i fomenten 
les relacions ciutadanes a la vegada 
que impulsen el dinamisme comer-
cial. Ara bé, no sempre i no a tot 
arreu actuen de la mateixa manera 
ni causen els mateixos impactes, hi 
ha variables molt importants que cal 
tenir en compte. 
La primera qüestió i fonamental 
que cal considerar és la planificació 
front la urbanització. És a dir: abans 
de vianalitzar un carrer, és absoluta-
ment necessari planificar la mobilitat 
en el entorn del nou escenari, hi ha 
alternatives? Dit d’una altra manera i 
fent servir els exemples exposats pel 
lector, Granollers abans de vianalitzar 
els carrers, va adequar aparcaments 
al seu voltant i estudis per garantir 
la mobilitat general de la ciutat. El 
mateix ha passat a Sabadell, Vic, Fi-
gueres, Igualada... I així podríem anar 
repassant molts casos.
D’altres factors a considerar, són el 
nivell d’atractivitat, la concentració 
d’oferta comercial i lúdica així com 
el dinamisme econòmic, social i cul-
tural de la zona objecte de la viana-
lització i que tot sumat, justifiqui o 
emfatitzi la necessitat de l’espai.
A la nostra vila, considerem que han 
mancat aquesta planificació i inver-
sions col·laterals. Tot i així, aplaudim 

la urbanització del carrer Major. Ara 
bé, segurament per la manca de tot 
el descrit anteriorment, no funciona 
al ritme que hauria de fer-ho. L’as-
sociació MCC considera que cal que 
el carrer mantingui la circulació de 
cotxes en els mesos més fred i fos-
cos de l’any. I que sigui ja en temps 
de llum i bon temps que el carrer 
Major pugui agafar la seva esplendor 
amb les terrasses dels bars, flors a les 
jardineres, persones passejant i pre-
nent el sol, etc. Aquest és el model 
que proposem, adaptat als factors 
externs: la climatologia, la mobilitat, 
i els hàbits de consum i el comporta-
ment dels nostres conciutadans. De 
ben segur que el lector comprendrà 
ara millor la nostra argumentació.

Manuel Moreno
President de l’MCC

chicas de oro
En el mundo hay gente especial que 
nunca conoceremos, yo tengo la 
gran suerte de formar parte de las 
“Chicas de Oro” de Montcada, en 
principio “oro” por edad, aunque 
el verdadero oro es su bien hacer, 
tenía que dedicaros algo porque así 
lo siento. Gracias a Roser por darme 
la idea y a Francisco Quintana por 
facilitarme el correo de La Veu. 
Va por ellas: Conchi, Rosi, Jose, Mari 
Sol, Viqui Carmen, Encarni, Mari 
(sin ella no hubiéramos empezado) y 
Pili por escuchar nuestras historias. 
A toda mi familia y demás amigos. 
Os quiero gente. Sed de Oro. 

Rosaura Soler
Can Sant Joan

conficto visible
A los ciudadanos de Montcada que-
remos hacerles llegar a través de este 

espacio en La Veu nuestra situación. 
Somos trabajadoras de la empresa 
Fundación S21, que tiene un acuer-
do con el Ayuntamiento de Montcada 
–trabajamos para Servicios Sociales 
en la atención a domicilio, nosotras 
ofrecemos ayuda a muchas familias en 
nuestra población. Este año la empre-
sa nos informa que, acatando la nueva 
ley del gobierno de Rajoy por ser una 
empresa pública, no cobraremos la 
paga de Navidad, nos quitan también 
derechos sindicales, etc. Nosotras nos 
sentimos estafadas y estamos indig-
nadas porque somos un colectivo con 
sueldos bajos y muchas de nosotras no 
tenemos jornada completa. Nos secu-
estran la paga y con ello una buena 
parte de nuestro presupuesto. Como 
protesta, las trabajadoras nos con-
centraremos todos los martes a las 
15h en la puerta del Ayuntamiento y 
por las calles de Montcada. No que-
remos que nuestra situación sea in-
visible. Agradeceremos vuestra com-
prensión, participación y solidaridad 
en las protestas.  

Plantilla Fundación S21
Montcada 

Quin estat volem?
L’agenda política catalana està mo-
nopolitzada per la qüestió de la hi-
potètica creació d’un Estat català 
independent. La pregunta que ens 
hauríem de fer és com seria una 
hipotètica administració pública ca-
talana si CiU la dissenyés? CiU és 
indubtablement un partit neoliberal, 
com el PP, i ambdós opinen el mateix 
en temes econòmics, tot i que la re-
partició territorial del poder de l’Estat 
Espanyol els situa als dos extrems. El 
neoliberalisme propugna un Estat 
mínim que reguli només els temes 

de seguretat: mantenir l’Imperi de la 
Llei emprant mecanismes jurídics o 
les forces de seguretat, com són la 
policía i l’exèrcit i cobrar impostos 
(que seran mínims per a aquells que 
més tenen), mentre que s’externalit-
zen i privatitzen la majoria de serveis 
públics, com l’educació i la sanitat.
Aquest disseny organitzatiu, segons 
CiU i PP, està pensat per maximit-
zar l’eficiència i l’eficàcia econòmica 
de l’administració pública, és a dir, 
prestar els mateixos serveis que els 
gestors públics però amb estratègies 
del sector privat quan ambdós sec-
tors són completament diferents en 
termes dels valors organitzatius. Per 
al sector privat, l’objectiu és treure el 
màxim benefici amb el mínim de re-
cursos, una forma de pensar que no 
encaixa amb la funció per a la qual es 
va crear l’Estat del Benestar.
CiU i el PP pretenen crear una admi-
nistració gestionada per actors privats 
que gastin pocs recursos i prestin un 
mínim de serveis. Qui pugui, que es 
pagui un bon metge i una plaça en 
una escola privada per als seus fills, 
mentre que qui no pugui fer-ho (ca-
sualment, la majoria de la població 
catalana) haurà de conformar-se amb 
uns serveis mediocres que li donaran 
unes empreses que volen obtenir be-
neficis. Aquest model va ser imple-
mentat a Amèrica Llatina durant la 
dècada dels noranta, dècada que els 
mateixos llatinoamericans anomenen 
“la Dècada Perduda”. És això el que 
volem per a Catalunya?

Ismael Hernández
Can Sant Joan

El proper número, 
el 30 de novembre
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

m. carmen porro, portaveu del PSC Joan maresma, portaveu de CiU

eva garcía, portaveu del PPC

Josep m. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

A Montcada, Federalisme és l’alternativa sensata

Democràcia és llibertat. I per això, la Declaració Universal dels 
Drets Humans reconeix i garanteix el dret al vot lliure, igual i 
secret. Votar en llibertat és, doncs, l’expressió democràtica per 
excel·lència. I votar en llibertat és votar sense por, sense coacció, 
sense amenaça. És votar per allò en el que es creu, és traduir en 
vot la convicció i l’ambició de cadascú.
Vivim temps convulsos a Catalunya, a Montcada i Reixac. En què 
alguns volen imposar la força de la por física per damunt de la 
força de la raó. Pintades, amenaces, violència... 
Altres utilitzen la por intel·lectual com a eina política. Que si Ca-
talunya s’emancipa, la gent gran no cobrarà les pensions, que si 
ens faran fora d’Europa, que si obligaran a canviar-te el nom, que 
si ens empobrirem com a país si exercim el dret a decidir... Pors, 
pors i més pors.  
Però ens hem dotat de l’eina més potent a tantes mentides i en-
ganys. Aquesta eina és el vot. I l’oportunitat més propera perquè 
la gent es manifesti la tenim el dia 25N. Tothom coincideix a as-
senyalar que es tracta d’unes eleccions històriques. I per això, ara 
més que mai, el vot ha de ser lliure, sense por. 
Invocar la por per condicionar el sentit del vot no es correspon 
amb una societat que es reclami democràtica. Un vot sense por 
és la victòria de la llibertat. 
Per això, el 25N,  molts anirem a votar contra tota mena de por. 
Perquè, guanyi qui guanyi, segur que guanya la llibertat, guanya 
la democràcia.

Sense por!

Aquesta setmana, i per segona vegada en aquest any, la ciutada-
nia de Montcada ha participat a la Vaga General. Les polítiques 
de retallades del PP i CiU estan provocant patiment als treba-
lladors i les treballadores, més atur i més desigualtats socials. 
Són polítiques injustes que fan pagar a la ciutadania per “sanejar 
la banca”, mentre continuen el desnonaments i aprofundeixen 
la crisi amb una reforma laboral que produeix acomiadaments 
massius, atacant els drets laborals i els salaris i augmentant la 
precarització, especialment de la gent jove. A Montcada cada 
vegada som més els que lluitem per canviar aquestes polítiques. 
A la vaga del 14N vam tenir una oportunitat i en les eleccions del 
proper 25N tenim altre oportunitat de lluitar:
-Contra les retallades i l’eliminació dels drets socials.
-Per la reactivació de l’economia i la creació de llocs de treball.
-En defensa de l’Estat del benestar i dels serveis públics.
El PP diu que no es pot tocar res que tingui a veure ni amb 
l’Estat ni amb les polítiques econòmiques i el Govern d’Artur 
Mas diu que podem tocar les relacions amb l’Estat però que no 
podem tocar les relacions econòmiques. Nosaltres diem “I tant 
si podem”, podem qüestionar el deute que ens ofega, apostar 
per redistribuir la riquesa i per exigir més a qui més té per reduir 
la pobresa i les desigualtats, dir-li als bancs que s’ha acabat el 
joc, que primer són les persones, aplicar la dació en pagament 
o garantir que la salut i l’educació seran un dret i no pas un 
negoci. ICV-EUiA, davant les polítiques de retallades del PP i 
CiU, ha participat a les mobilitzacions al carrer durant tota la 
legislatura anterior, en la vaga del 14N i continuara fent-ho. El 
dia 25 volem liderar una alternativa que reclama tots els drets, 
el de decidir davant l’Estat però també davant dels mercats.

Drets socials, també

Estamos a pocos días de las elecciones más importantes de 
la historia de Catalunya. Los que nos sentimos catalanes y 
españoles no nos tenemos que dejar intimidar por los que 
quieren imponer un pensamiento único del mesías Artur Mas. 
Catalunya no sería lo que es y no se podría comprender sin la 
aportación de tantas personas procedentes de toda España. 
Lo mejor es sumar, seguir viviendo juntos y en convivencia; 
porque una sociedad dividida es una sociedad perdida. El Par-
tido Popular és el único que habla claro y sin miedo: España 
es la casa común de todos los catalanes, igual que Catalunya 
también es la casa común de todos los que vivimos en ella. Si 
emprendemos el camino de la separación, no hay vuelta atrás. 
Por eso pido un esfuerzo a todos, para que nadie se quede en 
casa, para que nadie tenga miedo a decir lo que piensa y defen-
damos que España continúe siendo nuestra casa y Catalunya, 
una tierra de libertad y oportunidades. CiU no puede jugar con 
los sentimientos en un momento de gravísima crisis económica, 
en el que las familias y las empresas lo están pasando mal, y 
cuando no han sido capaces de dar la cara por su mala ges-
tión. Lo que hoy la gente quiere son soluciones y esperanzas, 
pero éstas no se pueden ofrecer con un engaño como ha hecho 
Artur Mas. Mucha gente que comenzó a pensar al principio en 
una posible Catalunya independiente ahora está reflexionando 
porque ve que Mas nos lleva a una situación de incertidumbre e 
inseguridad, un camino muy peligroso para las próximas gene-
raciones y con unos costes económicos y sociales muy graves 
que no explica. Por eso, pido a los ciudadanos de Montcada 
que comparten el lema “Catalunya sí, España también” que 
voten al Partido Popular. Muchas gracias.

¡Catalunya sí, España también!

El pròxim 25 de novembre és l’hora dels ciutadans, és l’hora de la 
democràcia, és el moment de trencar el silenci i de demostrar que 
existeix aquella Catalunya real que alguns tracten de desvirtuar 
constantment, són les eleccions més importants de la democrà-
cia  espanyola. I ho són perquè Artur Mas ha decidit emprendre 
un camí cap a l’abisme, portar a Catalunya cap a un futur incert, 
i fer-nos elegir entre ser catalans i espanyols, tot això per tapar 
la seva nefasta gestió. Durant el seu mandat l’atur ha augmentat 
considerablement, s’han perdut 16.000 empreses, s’han dut a ter-
me retalla-les en l’àmbit sanitari i educatiu com mai s’havia fet a 
la història, doncs bé, per amagar tot això ha decidit embolicar-se 
en l’estelada i portar a Catalunya a un futur incert i fosc. Però, tot 
això no ho ha fet sol. Durant aquesta curta legislatura que deixem 
enrere ha comptat amb el suport del PP, amb el qual ha portat 
endavant els pressupostos que contenien les majors retallades en 
Sanitat i Educació I Serveis Socials, i també s’ha de dir, a dia d’avui 
continuen governant junts a la Diputació i a molts Ajuntaments. 
Així que en aquesta crisi econòmica i social que estem patim hi 
ha un culpable, CiU i un còmplice, el PP. El dia 25 estem conven-
çuts que Ciutadans (C´s) obtindrà un gran resultat a Catalunya i 
a Montcada i Reixac, perquè C’s representem aquella Catalunya 
real que ha decidit trencar amb el silenci i alçar la veu amb un 
partit que aposta pel sentit comú i per continuar sent catalans, 
espanyols i europeus. Apostem per la lluita contra la partitocràcia 
i la corrupció, i ho farem sense ambigüitats, tenim clar que estem 
al servei de qui ens paga el sou a final de cada mes, els ciutadans. 
A Montcada i Reixac hem demostrat la nostra forma nítida de fer 
política, sempre propera i pensant en els problemes reals dels ciu-
tadans. Si  tu també vols trencar el silenci, vota Ciutadans (C´s).

Ha arribat el moment de trencar el silenci

El Govern català ha aprofitat l’onada popular cap a la indepen-
dència per amagar incapacitats i opcions ideològiques que s’han 
aplicat aquests dos anys. La dreta espanyola (i altres) utilitzen 
la batalla nacionalista espanyola contra la independència, per 
arrossegar alguns vots, amagant que s’està caient en el pou on 
l’arrossega un Estat fallit, –perquè els seus fonaments són la in-
eficiència i el càstig a la iniciativa. I mentre, els aturats augmen-
ten en 18.800 a Catalunya (220, a Montcada i Reixac al tercer 
trimestre) i ja hi ha 840.400 aturats. Catalunya està en el primer 
lloc del rànquing de les comunitats que han perdut més llocs de 
feina l’últim any. I el més greu és la passivitat del Govern espanyol 
i la paràlisi del català. I no hem vist reformes de calat. Només reta-
llades especialment en serveis públics, mentre es mantén l’ estruc-
tura burocràtica intacta. L’aparell judicial, també al marge del que 
s’ha vist en el darrer incident: el Consell General del Poder Judicial 
ha aparcat l’informe hipercrític d’una comissió de magistrats sobre 
el capteniment de la banca davant les execucions hipotecàries. I 
tot això, en la mateixa setmana en la que els suïcidis i els intents de 
suïcidis de desnonats han aparegut als diaris. 
Cap reforma del sistema bancari seriosa i amb demanda de 
responsabilitats a dirigents i responsables reguladors. Cap re-
forma valenta. Només pals de cec i ziga-zagues que desorienten 
i perjudiquen les Pimes. Sota l’excusa de la manca de diner, 
s’amaguen dos anys de desorientació i desmoralització del 
sistema de R+D i de les seves agències que donarien oportu-
nitats. No en tingueu cap dubte: l’objectiu de l’Estat propi és 
per a la societat catalana un horitzó d’esperança i de rellan-
çament i només Esquerra per ideari, per convenciment i per 
compromís amb el país i amb la seva gent, n’és la garantia.

Un nou país per a tothom

Catalunya es troba entre dues forces que la mouen cap a extrems 
oposats: l’opció de la independència i un increment del centralis-
me. Cap és bona per a una Catalunya que vol cohesió i autogo-
vern. Els socialistes defensem que, després de la sentència sobre 
l’Estatut d’Autonomia calen reformes institucionals que assegurin 
el nivell d’autogovern que Catalunya demana. L’Espanya federal 
és la solució que millor pot recollir les aspiracions d’una gran 
majoria de la ciutadania, sense que es produeixi una fractura al 
país. El federalisme que defensem s’ha de desenvolupar sota el 
sistema de les quatre R: 
Garantir el Reconeixement de la identitat nacional catalana, de la 
seva singularitat dintre d’Espanya. La reforma constitucional que 
proposem contindrà la Reducció de les duplicitats que delimita-
ran amb precisió els espais competencials entre l’Estat federal 
i les nacions o comunitats (competències del Govern espanyol; 
competències exclusives de les nacions federals; competències 
compartides). Representació; Proposem la creació d’un Senat 
federal que haurà de ser la cambra de primera lectura parlamen-
tària de tots els assumptes relacionats amb els territoris federats 
i l’espai de pacte entre els seus governs. Recursos; Inclou també 
un federalisme fiscal basat en els principis de suficiència, justícia 
i solidaritat, que ens permeti assolir un tracte econòmic just per a 
Catalunya. La nostra proposta aposta per una Agència Tributària 
de la Generalitat de Catalunya amb participació del govern fede-
ral, que es farà càrrec de tots els impostos que paguem els cata-
lans i les catalanes. Ens comprometem a promoure les reformes 
necessàries per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum 
acordat en el marc de la legalitat.
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Dos anys després de publicar La 
sol·litud de Patrícia –novel·la que li 
va valer el premi Crims de Tin-
ta 2009–, el periodista i escriptor 
Carlos Quílez (Barcelona, 1966) 
torna a reencarnar-se en la perio-
dista Patrícia Bucana per desen-
tranyar obscurs lligams entre el 
món de les finances, la política, 
els estaments judicials i policials 
i els mitjans de comunicació. As-
segura que Cerdos y gallinas –pu-
blicat per l’editorial Alrevés–  és 
la seva novel·la ‘més negra i 
enverinada’, on passa comptes 
amb el seu passat recent, quan 
va ser inculpat injustament en 
una investigació judicial, sent 
Director d’Anàlisis de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya.  

Hi haurà molta gent que se 
sentirà al·ludida?  
Evidentment és una obra de fic-
ció, però es nodreix d’una part 
de la realitat on la gent té noms 
i cognoms. Només ells sabran a 
qui m’estic referint, ells i el fiscal 
anticorrupció, David Martínez 
Madero, mort al 2011, gran 
amic que sempre va estar al meu 
costat i a qui dedico el llibre. 
Com neix aquesta novel·la?
Neix de la indignació de com-
provar que la corrupció s’estén 
com una taca d’oli en tots els 
àmbits. Naturalment són una 
minoria els jutges, policies, polí-

tics i empresaris corruptes, però 
el perjudici que poden causar 
a la societat és molt gran. Un 
atracador pot fer mal, però el 
blanqueig de diners a gran es-
cala té conseqüències nefastes. 
Com que els qui ho fan no ma-
ten, ni violen, ni es punxen, te-
nen una altra consideració. 
Per què aquest títol?
Fa referència a un moment de la 
novel·la en què es parla del que 
és l’amistat i el compromís uti-
litzant la faula del porc i la galli-
na que volen muntar un restau-
rant d’ous amb cansalada. La 
gallina s’involucra posant els 
ous, però el porc es compromet 
deixant-se la pell. Hi ha una di-
ferència substancial. 
Es consolida Patricia Bucana 
com el seu alter ego femení?
Sí, realment tenim moltes coses 
en comú. Ella encarna el perio-
dista de crònica negra que ha de 
fer mans i mànigues per comp-
tar amb totes les fonts, no no-
més amb la policia, sinó també 
amb el testimoni de les víctimes, 
els advocats, els confidents i tots 
els actors implicats en una reali-
tat polièdrica. En aquesta segona 
novel·la, la Patrícia ha madurat i 
ha assumit que, si baixes a les 
cloaques massa vegades, les ra-
tes et poden mossegar. És un risc 
que s’ha d’assumir en ares d’una 
informació de qualitat, tot i que 
sempre hi ha d’haver límits.

Troba a faltar la feina de pe-
riodista?
No he deixat de fer mai de ser 
periodista que no és res més 
que tenir els ulls més oberts 
que la resta i unes grans dosis 
de curiositat. La diferència és 
que abans investigava per di-
vulgar la informació i ara ho 
haig de mantenir en secret. Les 
novel·les són per a mi una for-
ma de donar sortida a històries 
que no puc explicar pel càrrec 
que ocupo.

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

MONTCADA A ESCENA
La pròxima cita serà la comèdia 
‘Políticament incorrecte’ al Kursaal

LITERATuRA

pàg. 23

ELS ATENEuS ES MOuEN
La Unió i l’Abi estrenen webs i 
fan campanya per atraure socis
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El periodista Carlos Quílez posa amb el seu nou llibre ‘Cerdos y gallinas’, de l’editorial Alrevés, a les vies de tren de la línia de França

L’autor torna a reencarnar-se en la periodista patricia Bucana per descobrir la corrupció entre policies, jutges, polítics i empresaris 

Carlos Quílez publica ‘Cerdos y gallinas’, 
la seva novel·la ‘més negra i enverinada’
Laura Grau | Montcada

 

El periodisa Carlos Quílez tindrà 
uns padrins de luxe en la pre-
sentació pública de la seva nova 
novel·la, que tindrà lloc el 3 de 
desembre al Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. Es tracta de l’ex-
president de la Generalitat, Jor-
di Pujol, i el periodista Iñaki Ga-
bilondo. Quílez ha anunciat que 
també hi serà present l’escriptor 
Andreu Martín, amb qui va es-
criure alguns dels seus llibres 
anteriors: Atracadores, Asalto a 

la Virreina, Psicópata i Piel de 
policia. L’acte tindrà un ambai-
xador musical montcadenc, Yo-
nki Love, artista que en un mo-
ment de la història escolta per 
la ràdio la protagonista, Patricia 
Bucana. Cerdos y gallinas, am-
bientada a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana, inclou una 
altra referència a Montcada i 
Reixac, concretament a un del 
seus polígons industrials, on es 
troba un partida de droga | lg

Pujol, Gabilondo i Yonki Love, a la presentació
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La Pegatina ha guanyat el Premi 
ARC 2012 a la millora gira inter-
nacional d’un artista català, lliu-
rat el 12 de novembre a la Sala 
Artèria de Barcelona. Adrià Sa-
las, que va agrair el premi en nom 
del grup, va aprofitar la presèn-
cia del conseller de Cultura i de 
representants de la indústria de 
la música en directe per criticar 
les retallades en aques àmbit i va 
reclamar una nova filosofia a les 
sales de concerts “perquè hem 
comprovat que a llocs com Ho-
landa o Alemanya tenen una 
organització i una infraestruc-
tura més cuidada”, va dir Salas, 
qui va destacar l’existència d’una 
xarxa de voluntaris que dinamit-
zen les sales i garanteixen que 

l’artista se senti a gust allà on va. 
“Hi ha més cultura musical i la 
majoria de la gent està abona-
da a diferents sales de concert 
i va a veure els grups que hi 
toquen, siguin quins siguin”, 
va explicar. El grup montcadenc 
també estava nominat a la cate-
goria de millor gira de sales de 
concert, guardó que es va endur 
la banda Love of Lesbian. 

grup revel·lació. La Pegatina, que 
l’any vinent compleix 10 anys, ja 
es va endur fa dos anys el premi 
ARC al millor artista revelació. 
Aquests guardons els convoca 
l’Associació de Representants, 
Promotors i Mànagers de Cata-
lu nya i són un referent en la in-
dústria de la música en directe. 

El grup a cappella Ocumé participa 
en el nou disc de la Marató de TV3

El grup Ocumé ha participat per 
primera vegada al disc de la Ma-
rató de TV3 al costat d’artistes 
com Jorge Sanz, Miguel Bosé, i 
Miguel Poveda. El conjunt ha 
gravat una versió en català del 
tema ‘Life’, de Des-ree, titulada 
‘Viu’. El treball sortirà a la venda 
el 2 de desembre i els beneficis es 
destinaran a la investigació sobre 
el càncer, malaltia que centrarà 
l’actual edició de la Marató que 
el canal autonòmic farà el 16 de 

desembre.  “Ha estat una ex-
periència molt positiva –expli-
ca un dels components, Daniel 
Munuera–, tot i que una mica 
estressant ja que els arranja-
ments i la gravació els vam 
haver de fer en només 15 dies, 
perquè ens van canviar  el tema 
triat a última hora”. El grup 
també apareixerà en un vídeo de 
promoció del disc de la Marató 
amb imatges del ‘making off’ i al-
guns escenes filmades en un bar 
de Sant Feliu de Llobregat, lloc 

on es troben els estudis de grava-
ció. “És la primera vegada que 
hem disposat de productor, 
un rol que sempre assumim 
nosaltres, i alhora hem treba-
llat amb molts mitjans i tècnics 
excel·lents”, remarca Munuera. 
Ocumé és el tercer grup mont-
cadenc, després de La Pegatina 
i Divinas, que participa al cedè 
solidari. La banda té previstos 
tres concerts d’aquí a final d’any 
a Manresa, Sant Joan Despí i a la 
sala Luz de Gas de Barcelona. 

Els components actuals del grup a cappella Ocumé de Montcada són, d’esquerra a dreta, Robert, Francesca, Xavi, Alícia, Dani i Maria Josep

La banda ha grabat el tema ‘Life’, de Des-ree, amb lletra en català i arranjaments propis

CERTAmEN

Laura Grau | Redacció

músICA sOLIDÀRIA

La pegatina aconsegueix 
el premi ARC 2012 a la 
millor gira internacional 
La banda critica a la gala les retallades en l’àmbit de la música

Laura Grau | Montcada
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Tres dels components de La Pegatina, amb el premi ARC, fallat a la Sala Artèria de Barcelona
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L’Abi va acollir el 6 de novembre 
una trobada informal de grups de 
música locals, feta per Internautes 
Montcada (Imir) a través de les 
xarxes socials, amb l’objectiu de 
tenir un primer contacte i posar en 
comú les opinions sobre l’activitat 
musical al municipi i buscar fór-
mules per dinamitzar-la. “Una de 
les conclusions és que hi ha un 
gran caliu musical, amb grups 
emergents i altres més conso-
lidats, que no tenen espais per 
mostrar el seu treball”, explica 
el president d’Imir, Rafa Ruiz, que 
també és músic. 

Circuit musical. Una de les pro-
postes debatudes va ser la creació 
d’un circuit de sales públiques i 
privades on els grups, sobretot 
els novells, puguessin adquirir 
experiència tocant en directe. “Ac-

tualment ja hi ha alguns locals 
que ho estan fent, com l’Abi o 
el Danubio, però són iniciatives 
aïllades”, diu Ruiz. Fer un reco-
pilatori amb temes cedits pels di-
ferents grups seguint la iniciativa 
del Montcada Sona i crear una 
jornada de concerts de grups lo-

cals a la Festa Major de Montcada 
van ser altres propostes que van 
posar sobre la taula. Ruiz, que 
confia que aquesta primera troba-
da tingui continuïtat, ha sol·licitat 
una reunió amb la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni per traslladar-
li aquestes inquietuds.

iM
ir

Els assistents a la primera trobada musical convocada a través de les xarxes socials a l’Abi

Els grups locals debaten fórmules 
per dinamitzar l’activitat musical
Internautes Montcada va convocar una trobada a l’abi per intercanviar inquietuds 

NOVETAT

Laura Grau | Redacció
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L’orquestra La Vella Dixieland 
presentarà al Kursaal el 16 de 
novembre (22h) el seu nou tre-
ball discogràfic ‘Cooking’, en-
registrat íntegrament a la sala 
Luz de Gas, on ha actuat du-
rant 15 anys amb més de 500 
concerts. La proposta aplega es-
sencialment músiques de Nova 
Orleans i del delta del Mississi-
pí, amb arranjaments propis de 

la banda, que ja porta més de 
30 anys difonent la seva visió 
del jazz i del blues. Les claus del 
seu èxit són un directe contun-
dent i una comunicació intensa 
amb el públic gràcies als ritmes 
contagiosos de la música. Des-
taca la veu de Marian Baraho-
na,  que alterna temes dels clàs-
sics, de nous autors i alguns de 
propis. 
Fundat l’any 1980, el grup 

va començar com una reunió 
d’amics per tocar la música 
que més els hi agradava: el jazz 
clàssic. Des d’aleshores ha tin-
gut una progressió constant: ha 
enregistrat 10 discos, ha realit-
zat més de 2500 actuacions, ha 
participat en els millors festivals 
de jazz del món i ha col·laborat 
amb nombrosos grups del país. 
El preu de l’entrada és de 10 
euros a taquilla i 8 anticipada.

músICA

Laura Grau | Redacció

La Vella Dixieland presenta ‘Cooking’
El concert, el dia 16 de novembre al Kursaal, se centra en les músiques de Nova orleans

Fundada l’any 1980, la banda ha enregistrat 10 discos i ha fet més de 2.500 actuacions participant als festivals de jazz més prestigiosos del món
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Els actors del passatge es van fotografiar el diumenge a l’exterior del centre cívic de Can Cuiàs, caracteritzats com les habitants de l’orfenat

Una misteriosa explosió va omplir d’ànimes en pena la llar d’infants ‘The Foster Care’Un dels maquillatges de terror més aconseguits
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Al voltant de 900 persones van 
visitar l’onzena edició del pas-
satge del terror que el Col·lectiu 
Jove C4 va organitzar els dies 3 
i 4 de novembre al Centre Cí-
vic Can Cuiàs amb motiu de la 
celebració de la Nit d’Ànimes. 
Distribuïts en grups de vuit, els 
visitants van accedir als dife-
rents espais del recinte, conver-
tit en una inquie tant casa d’aco-
llida d’infants, batejada com 
‘The Foster Care’, marcada per 
una tragèdia en el passat que 
una veu en off anava relatant, 
mentre un guia mostrava les sa-
les. Allà els esperaven ensurts, 
crits i bones dosis de terror. 
Un any més destaca la carac-
terització dels personatges, que 
ha anat a càrrec d’alumnes de 
l’acadèmia Tuya. 

Repte. La principal novetat res-
pecte edicions anteriors és la re-
creació d’un jardí interior amb 

una espessa vegetació. “Ha 
suposat un repte important 
crear aquest ambient, però 
el resultat ha estat força es-
pectacular”, ha dit una de les 
joves del grup, Ana Plaza, qui 
ha destacat l’esforç de tots els 
joves que, any rere any, s’impli-
quen en l’organització del pas-
satge. A més del bosc, també 
es va recrear una aula d’estudi, 
una infermeria, una cuina, una 
ermita i unes golfes. “Intentem 
que cada sala faci la seva 
aportació a la construcció de 
la història i contribueixi a 
crear l’ambient  de por i mis-
teri necessari per clavar en-
surts al públic”, explica Plaza. 
Com sempre es van fer passis 
per als menors de 7 anys amb 
les llums enceses, previ als pas-
sis normals, i es va cobrar un 
euro simbòlic, com ja es va fer 
l’any passat, per evitar que la 
gent repeteixi a la cua i afavorir 
que tothom pugui entrar.

NIT D’ÀNImEs

El passatge del terror de can cuiàs rep més de 900 visites

una quarantena de joves 
tranforma el centre civíc 
en un orfenat sinistre 

Laura Grau | Redacció
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La unió i l’Abi s’uneixen perquè 
els socis gaudeixin d’avantatges 

A partir d’ara els socis de l’Abi 
i de La Unió gaudiran dels 
mateixos avantatges a l’hora 
d’assistir a les respectives pro-
gramacions culturals. Aquest 
és un dels acords del conveni 
de col·laboració que han signat 
recentment les dues entitats, 
membres de la Federació d’Ate-
neus de Catalunya. Una altra 
de les novetats és la renovació 
de les seves webs per tal de fer-
les més àgils i funcionals. La 
presentació oficial es va fer el 
3 de novembre a la seu de La 
Unió en el marc de les festes del 
soci. El portaveu de l’Abi, Xa-
vier Paredes, confia que el nou 

web, www.abimontcada.cat, “sigui 
més operatiu i dinàmic i ser-
veixi per mantenir informats 
els socis i la resta de públic de 
les activitats que fem”. Per la 
seva banda, el president de La 
Unió, Jordi Escrigas, també va 
destacar el nou disseny del web, 
www.la-unio.cat, “més senzill i 
amb més continguts que l’an-
terior”.  

Descomptes per a socis. Els nous 
webs tenen un format similar 
i compten amb enllaços a les 
xarxes socials. El seu autor és 
Eduard  Motos, a qui ambdues 
entitats van fer un reconeixe-
ment públic per la seva dedi-

cació. La Unió ha començat a 
negociar amb botigues de Mas 
Rampinyo descomptes especials 
per als associats en productes i 
serveis, “com un reclam per 
atraure nous socis i acostu-
mar-los a portar a sobre el 
carnet”, va dir Escrigas. L’Abi 
també té previst posar en mar-
xa la mateixa estratègia. Amb-
dues entitats han començat a 
organitzar plegades els actes de 
col·laboració amb la propera 
edició de la Marató de TV3 que 
es farà el 16 de desembre i que 
es dedicarà al càncer. “Creiem 
que les associacions hem de 
treballar colze a colze i sumar 
esforços”, va afegir Paredes.

Les dues entitats estrenen webs amb l’objectiu de millorar la promoció de les activitats
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Una escena de l’obra ‘El misterioso caso del Hotel Regina’, inclosa dins del Montcada a Escena

Laura Grau | Montcada

Sayuc, teatre social i integrador
La companyia de can cuiàs estrena una comèdia coincidint amb el seu vintè aniversari

mONTCADA A EsCENA

‘El misterioso caso del Hotel Re-
gina’ és el títol de la comèdia que 
el grup Sayuc va estrenar l’11 de 
novembre al Kursaal, en el marc 
del cicle Montcada a Escena. 
L’obra va atraure un centenar 
de persones que van riure amb 
els divertits gags de les compo-
nents de la companyia, nascuda 
al caliu del Grup de Dones de 

Can Cuiàs ara fa vint anys i de 
la mà de Dèlia García, veïna del 
barri amb inquietuds socials. 
“La majoria eren mestresses 
de casa i fer teatre va suposar 
per a elles un espai d’esbarjo i 
de trobada amb altres dones”, 
recorda García, en referència a 
la funció social i integradora del 
grup en els seus inicis, tot i des-
tacar la gran capacitat interpre-

tativa que han assolit les actrius. 
El cicle teatral també va oferir el 
10 de novembre el musical ‘L’es-
perit de Woodstock’, del grup de 
teatre La Salle Montcada –que 
tornarà a representar el dia 17 
(22h) al teatre de l’escola. La 
pròxima cita de la mostra teatral 
serà la comèdia de Tea345 ‘Po-
líticament incorrecte’ al Kursaal 
(el 17, a les 21.30h).

Laura Grau | Can Sant Joan

> ‘Bruixes’, nova proposta de l’Espai A
L’Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres representarà el 25 de novem-
bre a La Unió ‘Bruixes’ (19h), un espectacle sobre la cacera de bruixes a 
l’època medieval explicada a partir de les coreografies d’Ariadna Bassols 
i la música de Marc Timón. Dues dones de diferents classe i condició, 
una noble obligada a casar-se per conveniència i una d’origen plebeu ex-
perta en remeis, estableixen una forta amistat i fan front als prejudicis de 
l’època. L’obra s’inclou en la programació de l’Espai A | lR
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Ernest priego: ‘El secret d’una bona 
caricatura és captar la personalitat’

Sense cap mena de formació 
acadèmica sobre dibuix i il·lus-
tra ció, però amb una gran in-
tuïció i habilitat per aquest art, 
Ernest Priego ha treballat com 
a freelance per a diferents publi-
cacions i empreses de disseny 
gràfic durant molts anys. Viu a 
Terra Nostra des de fa 8 anys i 
treballa com a funcionari, però 
no ha deixat mai de dibuixar, la 
seva gran passió, aprofundint 
en el món de la caricatura, gè-
nere que sempre el va atraure 
però que no va cultivar gaire 
de jove per manca de temps. Al 
2009 va crear un bloc a Inter-
net per divulgar els seus retrats 

hiperbòlics “i evitar que esti-
guessin aparcats en una car-
peta o en un disc dur”, explica 
Priego. 

Difusió a la xarxa. Participa re-
gularment en concursos per 
Internet, que  proposen cari-
caturitzar personatges famosos 
i premien l’obra més reeixida. 
“No tenen dotació econòmi-
ca, però et donen renom”, 
diu Priego, que també assisteix 
a les trobades anuals que fan 
diverses associacions de carica-
turistes. Arran de crear  el seu 
bloc, una revista de l’Índia i un 
bloc de Veneçuela han publicat 
els seus treballs i un prestigiós 

caricaturista, Jaume Cullell, ha 
triat una de les obres de Priego 
per a un llibre seu. “El secret 
d’una bona caricatura es veu 
en la cara del que la rep, si et 
veus o no, o si et veuen  els al-
tres”, explica l’autor per al qual 
el principal repte “és captar la 
personalitat en un instant”. 
Priego és especialment exigent 
amb els colors a pesar de no ser 
un dibuixant realista cent per 
cent. “M’interessa que les tex-
tures i els tons de la pell o el 
cabell s’acostin a la realitat”, 
explica l’autor, que accepta fer 
caricatures per encàrrec al seu 
bloc (http://dibustracion.blogspot.
com).

Dibuixant i il·lustrador autodidacta, va crear un seu bloc al 2009 per divulgar la seva obra
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BLOCAIREs LOCALs

Miqui Puig, durant la seva xerrada a la sala polivalent de la Biblioteca Elisenda de Montcada 

Laura Grau | Terra Nostra

puig: ‘Sóc l’Herralde dels fanzines’
El cantant i productor musical impulsa ‘Thorn!’, una publicació sobre música i literatura

BIBLIOTECA ELIsENDA DE mONTCADA

El cantant i productor musical 
Miqui Puig va visitar la Biblio-
teca Elisenda el 7 de novembre 
per parlar del món dels fanzines, 
amb motiu de l’exposició que 
acull l’equipament sobre aquestes 
publicacions autoeditades que a 
Catalunya van viure el seu mo-
ment àlgid als anys vuitanta i 
noranta. Puig, que va impulsar 

alguns dels fanzines més origi-
nals de l’època, acaba de publi-
car ‘Thorn!’, la seva nova aven-
tura fanzinera. “Primer fem un 
tiratge curt de 100 exemplars 
per al públic que vol tenir-lo 
en paper i després el pengem a 
Internet”, va explicar l’artista de 
l’Ametlla del Vallès, que en to de 
broma es va definir com “l’Her-
ralde dels fanzines”, en referèn-

cia al conegut editor d’Anagra-
ma. Actualment fa un programa 
a Ràdio Granollers i col·labora 
en diferents publicacions  digi-
tals. De tant en tant actua amb 
la seva pròpia banda, l’Agrupa-
ció Cicloturista Puig & Guests i 
amb l’espectacle ‘Canciones que 
hacen bum (y otras memorias 
pop)’, amb la col·laboració del 
Taller de Músics de Barcelona.

Laura Grau | Pla d’en Coll
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Ernest Priego, de 47 anys, posa amb un caricatura seva feta pel dibuixant segovià David Duque
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el retro-visor
Laura grau

Fundació Cultural

Aquesta foto la va fer el montca-
denc Jaume Ribera el dia de Sant 
Esteve de 1962 a l’estació de Sant 
Joan de les Abadesses, després 
de la gran nevada que va caure la 
nit de Nadal i part del Dia de Na-
dal. Ell i el seu amic, Matías Saiz 
–a la fotografia colgat de neu–, 
van sortir a donar una volta amb 
la càmara fotogràfica per captar 

imatges inèdites d’una Montcada 
irreconeixible sota l’espès gruix de 
neu. Ribera recorda que va veu-
re els primers flocs quan va sortir 
de la missa del Gall que es feia a 
la capella del col·legi de l’Asland. 
L’endemà al matí, el poble es va 
llevar tenyit de blanc i moltes famí-
lies amb casa de planta baixa van 
tenir problemes per sortir de casa 

a causa de la neu acumulada a la 
porta. “Tota la família vam col-
laborar per treure la neu i fer un 
caminet fins a la botiga que te-
níem al carrer Balmes”, recorda 
Ribera, que vivia a Carretera Vella. 
Les imatges de la nevada per a 
l’exposició del cinquantè aniversa-
ri es poden enviar al correu som@
laveu.cat.

El dia que Montcada va emblanquir
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Una instantània feta a l’estació de Sant Joan de les Abadesses, després de la nevada que va vestir de blanc el paisatge. Al fons, la Vista Rica.

La nevada va començar la nit de Nadal i va suposar l’acumulació d’un important gruix de neu 

El SLC presenta 
les parelles 
lingüístiques a 
l’escola giravolt

Nova edició del 
taller ‘un món 
d’aigua’ dins de 
la Setmana 
de la Ciència

Jaume Alcázar, 
al programa 
Odissees del 33

L’Associació Amics del Museu 
organitza una nova edició del 
taller ‘Un món d’aigua’ el 18 de 
novembre al Parc de les Aigües 
(d’11 a 14h). L’activitat s’emmar-
ca en la Setmana de la Ciència 
i compta amb la col·laboració 
de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el Museu de Ciènci-
es Naturals de la ciutat comtal. El 
taller, adreçat al públic familiar, 
descobrirà als participants la his-
tòria local, els secrets del moder-
nisme i l’enginy que va canviar el 
món: la màquina de vapor.  

Tallers infantils. L’activitat inclou 
la visita a tres dels espais més 
singulars del patrimoni cultural 
montcadenc: el Rec Comtal, la 
Mina i la Casa de les Aigües. 
Els nens podran elaborar el 
seu trencadís en un taller de 
plàstica. Les persones interes-
sades poden apuntar-se trucant 
al Museu Municipal (935 651 
122) o enviant un mail (museu-
municipal@montcada.org). 

Laura Grau | Redacció

El Servei Local de Català or-
ganitza el 22 de novembre a 
les 19h l’acte de presentació de 
les noves parelles lingüístiques 
de la temporada. L’escenari 
serà  la seu d’una de les entitats 
col·laboradores del programa 
Voluntaris per la llengua, l’As-
sociació Musical Giravolt (Julio 
García, 6). D’altra banda, s’ha 
ampliat el termini per partici-
par al Joc del 25 que va posar 
en marxa el SLC amb motiu del 
seu 25è aniversari, amb la parti-
cipació de comerços locals | lg

L’historiador local Jaume Alcá-
zar va aparèixer en el programa 
‘Odissees’ del canal 33 emès el 2 
de novembre. Alcázar va explicar 
a Enric Calpena, director del pro-
grama, la història de la reina Eli-
senda de Montcada. L’entrevista 
es va enregistrar a la Biblioteca 
que porta el seu nom | lg
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CH LA SALLE
El sènior femení aconsegueix la seva 
primera victòria davant el cuer i es 
manté viu en la seva lliga particular

pàg. 28 pàg. 28  

KORFBAL
El Multiópticas Isis perd contra el 
vigent campió de la Lliga Nacional 
per una cistella a l’últim moment

El pavelló Miquel Poblet va 
registrar el 12 de novembre 
tres quarts d’entrada per veure 
l’amistós entre el Broncesval 
Montcada i l’Inter Movistar que 
s’emmarcava dins de la seva 
gira ‘Megacracks’ i que també 
va servir per celebrar el 30è 
aniversari del club montcadenc. 
Aquesta festa del futbol sala es 
va viure a les grades amb un 
gran ambient i també a la pista, 
on ambdós equips van oferir un 
bon espectacle. Tot i la diferència 
de dues categories, el Bronces-
val va donar la cara i va marxar 
al descans guanyant per 3 a 2 
gràcies als gols de Mario Litrán, 
Roger i Adrià Esteller. A la se-
gona meitat, l’equip madrileny 
va imposar la seva superioritat 
per acabar guanyant per 3 a 6. 
“Fa anys, la nostra afició acos-
tumava a cantar:‘El año que 
viene, Montcada-Boomerang...’. 
Doncs bé, ja hem pogut jugar 
aquest partit. No havia millor 
manera de celebrar el nostre 
aniversari”, explica Pedro Li-
trán, president del club.

Contacte amb els cracks. El dia 12 
pel matí, els jugadors de l’Inter 
Movistar van participar en una 
activitat adreçada als més petits 
amb l’objectiu de difondre el fut-
bol sala. Un total de 677 alum-
nes, de tercer a sisè de primària, 

dels col·legis públics i privats 
del municipi van gaudir, gràcies 
a la mediació de l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), 
amb una jornada amena en la 
que tots, dividits en grups, van 
tenir la possibilitat de baixar a 
la pista per fer alguns exercicis 
amb els jugadors professionals. 
Aquest clínic i l’amistós del pri-
mer equip va comptar amb la 
presència d’una representació 
de l’Ajuntament encapçalada 
per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

30È ANIVERsARI

El futbol sala montcadenc, de festa 
amb la visita de l’Inter Movistar
El Broncesval Montcada celebra tres dècades de trajectòria amb una amistós corresponent a la gira Megacracks 

Al matí, més de 600 nens i nenes del muncipi van poder estar al costat dels jugadors de l’Inter

Rafa Jiménez  | Redacció

El primer 
equip pateix 
dues derrotes 
consecutives

Després de recuperar el liderat-
ge amb una victòria de prestigi 
a la pista del Prosperitat, el Bron-
cesval Montcada ha baixat fins 
a la tercera posició de la taula 
en patir dues derrotes seguides 
al pavelló Miquel Poblet. La 
darrera es va produir el 10 de 
novembre contra el segon equip 
del Marfil Santa Coloma. Tot 
i que els montcadencs es van 
avançar en el marcador amb un 
2 a 0, els visitants es van tancar 
en defensa, i jugant a la contra, 
van aconseguir la victòria en un 
partit que sempre va estar molt 
obert (4-6). Una setmana abans, 
L’Hospitalet Bellsport, un dels 
equips més forts del grup, va re-
cuperar el primer lloc després de 
guanyar a Montcada amb un 2 a 
5. “No estic preocupat, seguim 
tercers del grup i l’equip està 
jugant bé, només cal corregir 
algunes errades que s’estan 
repetint”, ha explicat el tècnic 
Jordi Rozas.
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L’Hospitalet va guanyar al Miquel Poblet
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Abans de l’inici del partit tos dos equips es van fer un foto de família per commemorar la històrica visita de l’antic Interviu Boomerang
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El CD Montcada ha escalat 
fins a la sisena posició del grup 
1 de Primera Catalana després 
d’encadenar una bona ratxa de 
dues victòries i un empat a les 
tres darreres jornades. A l’últim 
partit a casa, l’equip verd va 
sumar els tres punts davant del 
Masnou (3-1). Amb dos gols de 
Sergi Arranz i Kike en els primers 
16 minuts, els montcadencs van 
agafar un còmode avantatge. A 
la segona meitat, el Masnou li va 
donar més feina a Dani Lledó i 
va retallar distàncies a 25 minuts 
del final. Un gol d’Ángel Cuéllar, 
al 85, va tancar el partit. 
La victòria montcadenca la va 
veure des de la grada Miki, un 
dels capitans, que encara es re-
cupera de l’agressió que va rebre 
una setmana abans a Cerdanyo-
la. El derbi vallesà de la 9ª jorna-
da va finalitzar amb empat (1-1) 
gràcies a un gol de Sergi Arranz, 
que al minut 31 neutralitzava el 
gol inicial dels locals. Però més 
que del resultat es va parlar de 
l’acció del davanter cerdanyo-
lenc Hassen Nbili, que en un salt 
li va donar un cop de cap a Miki, 
fet que li va prococar un fort trau 
pel qual va necessitar sis punts de 
sutura. El ‘9’ local, que va veure 
la targeta vermella directa, va 
rebre un partit de sanció, fet que 

va indignar el CD Montcada, 
que ha presentat recurs davant el 
comitè d’apelació. 

Duel decisiu. Situat a cinc punts 
de la promoció d’ascens, el CD 
Montcada afrontarà la propera 
jornada un partit clau al camp 
de La Jonquera, que ara mateix 
ocupa la tercera posició amb tres 
punts més que els montcadencs. 
Conscient de la importància del 
partit, el club ha organitzat un 
autocar per als seguidors que 
vulguin anar a animar l’equip.

Rafa Jiménez | Redacció

FuTBOL. PRImERA CATALANA

El CD Montcada encadena una bona 
ratxa i escala fins a la sisena posició
Després d’empatar en un accidentat partit a cerdanyola, els verds van sumar tres punts davant del Masnou (3-1)

Amb 8 dianes, Sergi Arranz ja és el màxim golejador del grup 1 de Primera Catalana, juntament amb Marçal Lladó, del FC Sant Quirze
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FuTBOL FEmENÍ

L’EF Montcada es 
retroba amb la 
victòria aconseguint 
una ‘maneta’

Després de tres jornades con-
secutives sense poder guanyar, 
l’equip femení de l’Escola de 
Futbol Montcada es va retrobar 
amb la victòria a la 8a jornada 
del grup 2 de Primera Catalana 
amb una golejada a casa contra 
La Planada (5-0). Nerea Rodrí-
guez, autora de quatre gols, va 
ser la gran protagonista d’un 
partit que no va tenir massa his-
tòria i que al descans ja reflectia 
un clar 3 a 0.  Montserrat Balsa, 
a deu minuts del final, va fer el 
definitiu 5 a 0.
Una setmana abans, les mont-
cadenques no van tenir gaires 
opcions al camp d’un dels dos 
líders del grup, el CE Sabadell, 
que va guanyar per 4 a 1. Nerea 
Rodríguez va tornar a marcar el 
gol de  l’EF Montcada, que ocupa 
la sisena posició amb 14 punts.
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La UE Sant Joan, que s’havia con-
solidat a la part alta de la taula del 
grup 2 de Segona Catalana, va 
veure frenada la seva bona ratxa a 
la 10a jornada al camp del Lloreda 
(2-1). Els montcadencs van rebre 
dos gols, un de penal i un altre en 
pròpia porta, als primers 21 minuts  
i ja no van poder reaccionar, tot i 
el gol de Cristian Díaz al 56. “La 
sort no ens ha acompanyat, però 
en aquesta categoria ja saps que 
has de jugar a fons tot el partit i 
no només una part”, va explicar 
el tècnic José Manuel Martín ‘Pin-
ti’ després del matx. Una setmana 
abans, els de Can Sant Joan van 
superar l’Equipo Ja (3-1) amb gols 
de Marc Pérez (2) i Pepe. 

FuTBOL. sEGONA CATALANA

La uE Sant Joan segueix a la part 
alta, tot i perdre al camp del Lloreda

Rafa Jiménez | Redacció

Els badalonins van posar fi al bon moment dels montcadencs, que portaven tres partits sense perdre 

Tot i la derrota contra el Lloreda, la UE Sant Joan està a la sisena posició amb 16 punts

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada va tornar a golejar a casa

El partit de la UD Santa Maria 
al camp del Port Athletic Club, 
corresponent a la 5a jornada del 
Grup 15 de Quarta Catalana, es 
va suspendre a 20 minuts del final 
quan els montcadencs guanyaven 
per 0 a 1 a l’estadi municipal Ibe-
ria. Una picabaralla entre el mont-
cadenc Jerian i el número 10 local 
va precipitar els esdeveniments 
en un partit calent que s’havia 
interromput minuts abans amb 
una invasió de camp per part dels 
aficionats barcelonins. L’àrbitre 
va expulsar tots dos jugadors i el 
número 10 va agredir de forma 
reiterada Jerian, que va necessitar 
assistència mèdica als vestidors.
A l’espera de la resolució del comi-

tè de competició, el Santa Maria 
va guanyar una setmana després 
el CF Catalunya (2-1) gràcies a 
un gol de Fernando Hernández al 
minut 89.

FuTBOL. quARTA CATALANA

Suspès un partit de la uD 
Santa Maria per incidents

Rafa Jiménez | Redacció

La visita al port athletic club va finalitzar abans de temps

La UD Santa Maria és quarta, amb 12 punts
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El CD Montcada B no ha jugat 
cap partit a les dues últimes se-
tmanes. A la darrera jornada va 
tenir descans ja que el grup 5 
de la Quarta Catalana està for-
mat per 15 equips. Almenys, en 
el moment de fer el sorteig del 
calendari ja que el Vilassar de 
Dalt, que precisament havia de 
ser el rival dels montcadencs a 
la 7ª jornada, s’ha retirat. Amb 
10 punts, i dos partits menys, 
els verds són sisens.
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  Descans del sènior B
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El sènior masculí del Club Han-
dbol La Salle va deixar escapar 
de les mans la possibilitat de 
situar-se a la quarta posició del 
grup C de la Primera Estatal 
després de perdre a casa de for-
ma inesperada contra l’Hanbdol 
Esplugues (24-29). El rival, que 
només havia sumat tres punts 
en el que portem de tempora-
da, semblava propici perquè els 
lassal·lians sumessin la tercera 
victòria consecutiva, però el 
desenvolupament del partit va 
ser ben diferent. Més intensos i 
amb més necessitat de sumar els 
punts, els espluguins van acon-
seguir una merescuda victòria, 
aprofitant-se de les errades en 
atac i en defensa dels montca-
dencs. 
Una setmana abans, l’equip de 
Jaume Puig havia ofert una mi-
llor cara a la pista de l’Hanbdol 

Palautordera (28-30) en un par-
tit caracteritzat pel “joc brut” 
del contrincant, segons paraules 
del tècnic montcadenc. Tot i els 
problemes físics que van patir 
jugadors com Xavi Benítez, Al-
bert Maresma o Ricard Presas, 

l’equip es va refer bé i va mate-
nir la sang freda en uns intensos 
últims minuts.
Després d’aquest balanç de re-
sultats, el sènior masculí del CH 
La Salle ocupa la setena posició 
del grup amb 8 punts.

La defensa de l’H. Esplugues va ser un mur per a l’atac del sènior masculí lassal·lià

L’Hanbdol Esplugues, que només havia sumat tres punts, va donar la sorpresa al Miquel poblet

HANDBOL. CH LA sALLE

El sènior masculí deixa escapar 
l’opció de situar-se a la quarta plaça

Rafa Jiménez | Redacció
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L’esperada primera victòria del 
sènior femení del Club Handbol 
La Salle va arribar a la 6a jornada 
al pavelló Miquel Poblet contra el 
CH Sant Esteve Sesrovires (21-13), 
el cuer que s’ha quedat com l’únic 
equip de Lliga Catalana que enca-
ra no sap el que és guanyar. 

Les montcadenques, que sumen 
tres punts en aquesta lliga, tots 
aconseguits a casa, van tornar a la 
crua realitat una setmana més tard 
a la complicada pista de l’Hanbdol 
Tortosa, que ocupa la tercera po-
sició. Les tortosines no van donar 
marge a la sorpresa i va guanyar 
per un contundent 32 a 13.

El femení ja sap el que 
és guanyar un partit

Rafa Jiménez | Redacció

La primera victòria va arribar davant el Sant Esteve Sesrovires
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El femení encara s’està adaptant a la nova categoria i només ha sumat tres punts en set partits

Els rollers de Can Cuiàs van 
celebrar el Halloween amb una 
sortida a Barcelona disfressats 
d’esquelets. Un grup de 40 pa-
tinadors sobre rodes va partici-
par a la sortida que es va fer el 
2 de novembre, juntament  amb 
l’Associació de Patinadors de 
Barcelona, per la zona olímpica. 

Els rollers de 
Can Cuiàs, de 
Halloween
Rafa Jiménez | Redacció

PATINATGE sOBRE RODEs
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> El Cp Cant Sant Joan presenta els seus equips
El Club de Petanca de Can Sant Joan va aprofitar el 4 de novembre per 
fer la foto de tots els seus equips. El primer, que va pujar la temporada 
passada a Tercera, està oferint un molt bon rendiment i al seu últim partit 
va empatar contra el Sant Antoni de Llefià després d’una setmana de des-
cans. El segon equip, de Cinquena, va perdre amb el Quatre Barres (9-7) 
i va empatar amb la Peña Bética de Mollet (8-8). El femení, de Quarta, va 
guanyar el Pomar (5-4) i l’AV Morera (3-6) | RJ

El Multiópticas Isis va estar a punt 
de donar la sorpresa i superar, a la 
segona jornada de la Lliga Nacio-
nal, el CEVG, el vigent campió. 
Una cistella, a manca de menys de 
mig minut per al final, li va donar 
el triomf als de Vilanova per un 
ajustat 17 a 18. Els de David Rúa 
es van poder refer una setmana 
més tard, guanyant el KC Barce-
lona (16-14). Per la seva part, el se-
gon equip, que juga a Segona, va 
superar el KC Barcelona B (18-8) i 
va perdre amb el CEVG B (9-22). 

Els montcadencs van perdre contra el cEVG amb una cistella a manca de menys de mig minut

KORFBAL

El Multiópticas Isis, a prop de la 
sorpresa davant del vigent campió 

Rafa Jiménez | Redacció

Una quarantena de patinadors, que formen part de l’entitat de Can Cuiàs, no es va voler perdre l’oportunitat de fer el seu esport disfressats 

Foto de la plantilla del primer equip del Multiópticas Isis que entrena David Rúa

El Tennis Taula La Unió, format 
per Xavier Mola, Oriol Ballesta i 
Francisco Javier Aguado, segueix 
sense poder guanyar a fora de 
casa i va perdre en la seva visita 
a Ripollet (4-2). D’altra banda, el 
club ja prepara per al 8 de desem-
bre un Open de Nadal. Per a més 
informació: http://ttlaunio.wordpress.

El TT La unió 
continua sense 
guanyar a fora
Rafa Jiménez | Redacció

TENNIs TAuLA
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El femení va caure amb un rival que encara no havia guanyat

BÀsquET. CEB CAN sANT JOAN

El sènior masculí suma 
dues victòries seguides

El sènior masculí del CEB 
Can Sant Joan ha pujat 
llocs a la taula després 
d’encadenar dues victòries 
consecutives. L’1 de novem- 
bre va guanyar el partit 
ajornat, corresponent a la 
5a jornada, a la pista del 
CB Montmeló B (63-68). 
Al següent matx, ja de la 8a 
jornada, el Can Sant Joan-B. 
Montseny va superar el Bàs-
quet La Mina B (60-56).

Sènior femení. El Jesus Ma-
ria i Josep, que encara no 
havia guanyat cap partit al 
grup 8 de Tercera Divisió, 
es va estrenar en la seva vi-
sita a Montcada, superant el 
sènior femení del CEB Can 
Sant Joan (50-64). Abans 
de la quarta derrota de la 
temporada, les montcaden-
ques havien ofert una mi-
llor imatge a la pista del CB 
Masquefa, on van guanyar 
per 39 a 45.

Rafa Jiménez | Redacció

FuTBOL sALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró, equip de nova creació, està en un gran moment de forma
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L’AFS Bosc d’en Vilaró 
continua llançat i ja acu-
mula cinc victòries conse-
cutives que l’han situat al 
primer lloc de la Segona 
Divisió B. Això sí, amb un 
partit més i els mateixos 
punts, 18, que el CCA Pla-
za Macael. 

Els montcadencs, que no-
més han perdut un partit 
en tot el que porten de 
temporada, van sumar 
dos nous triomfs a casa, 
contra el Granollers Can 
Bassa C (3-2),  i a la pista 
del cuer, el CE Montigalà-
Badalona B, per un avas-
sallador 2 a 8.  

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró ja 
és un dels líders de grup
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El B. Montseny acumula un balanç positiu de victòries (3) i derrotes (2)

FuTBOL sALA

L’AE Can Cuiàs ja pot pre-
sumir d’haver aconseguit la 
seva primera victòria a la 
Preferent. A la 3a jornada, 
els homes de Matías Ruiz 
van sumar el seu primer 
triomf davant el Futsal Po-
laris (6-5) en un partit molt 

emocionant. A falta de 50 
segons, el Polaris va empa-
tar. El gol de la victòria, fet 
per Eric Carretero, va arri-
bar quan només mancan-
ven 20. “Li estem agafant 
el pols a la competició i 
s’han de millorar aspec-
tes”, ha dit el seu tècnic.

Rafa Jiménez |  Redacció

primera victòria de l’AE 
Can Cuiàs a preferent

FuTBOL sALA

L’equip sènior de futbol sala 
va disputar l’11 de novem-
bre el seu primer partit de 
la temporada a casa, corres-
ponent a la tercera jornada 
de competició. Els homes 
de José Luis Carrasco no 
van poder passar de l’empat 

contra el Castellnou CFS 
(2-2). Tot i el gol inicial en 
contra, els montcadencs li 
van poder donar la volta al 
marcador, però van acabar 
cedint un punt. Sisens amb 
4 punts, els seus propers ri-
vals seran el Munich i l’EF 
Barberà Andalucia.   

Rafa Jiménez |  Redacció

Empat en el debut a 
casa de l’EF Montcada

HANDBOL

El sènior B del CH La Sa-
lle continua imparable i ja 
és líder després de guanyar 
els quatre partits que ha dis-
putat fins ara gràcies al seu 
bon treball defensiu. Les 
dues últimes victòries van 
arribar contra l’AE Xarxa 

B (23-21) i a la pista del CH 
Sant Fost B (17-30).

Veteranes. L’equip màster 
femení tampoc coneix en-
cara la derrota i en el seu 
debut a casa va aconseguir 
la segona victòria davant  
l’H. Cardedeu (24-12).

Rafa Jiménez |  Redacció

ple de punts del segon 
equip del CH La Salle 

El sènior B de l’AE Elvira 
La Salle va patir la seva se-
gona derrota consecutiva a 
la pista del Canovelles BC 
(69-57) i baixa fins a la ter-
cera posició. El sènior A és 
cinquè després de perdre a 
la pista del CB Sinera (64-
53) i guanyar el CB Llava-
neres (85-52). El femení no 

ha jugat a les dues últimes 
jornades ja que va descan-
sar i el partit contra el Jesus 
Maria i Josep es va ajornar. 
El sots-25 segueix segon des-
prés de guanyar el Sant Pol 
(84-69) i perdre a Manlleu 
(75-59). El sots-21 és tercer 
en superar Les Franqueses 
(42-69) i perdre amb el Ca-
novelles (53-64).
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Mal moment del sènior B que havia començat la lliga amb cinc victòries seguides

El conjunt B encaixa la 
segona derrota seguida
Rafa Jiménez |  Redacció

BÀsquET. AE ELVIRA LA sALLE
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El júnior B de l’AE Elvira- 
La Salle ocupa la desena 
posició del seu grup amb 
un balanç de cinc derrotes 
i tres victòries. A les dues 
últimes setmanes, els mont-
cadencs van guanyar a casa 
el CB Vila de Montornès B 
(53-43) i van perdre a la pis-
ta del segon, el Sant Andreu 
Nazaret, per un contundent 
72 a 41. “És un equip amb 
possibilitats, però li manca 
confiança i es deixa anar 
quan els partits es compli-
quen. Hem de seguir tre-
ballant”, diu el seu tècnic, 
Miguel Ángel Ganella.   

El Turó manté les activitats,
tot i els seus problemes d’espai

EsPORT EsCOLAR

aquest curs s’ha arribat a un acord amb l’IME per poder utilitzar un dia la pista de la Zona Esportiva centre

L’escola El Turó aplega 
aquest curs 102 nens i nenes 
que fan algunes de les acti-
vitats esportives extraescola-
res que inclouen futbol sala, 
bàsquet, patinatge, karate, 
psicomotrocitat, multiesport 
i funk. “Per a nosaltres és 
un èxit que hi hagi tants 
alumnes que facin esport 
al col·legi tot i la manca 
d’espai que tenim”, co-
menta Nacho Gálvez, coor-
dinador de les activitats ex-
traescolars del Turó. L’escola 
només disposa d’una pista i 
un petit gimnàs el que obli-
ga a confeccionar cada dia 
dues franges horàries per 
fer esport, “amb els proble-
mes que això suposa per 
als pares i mares”, i impe-
deix que es puguin progra-
mar noves activitats “que 
responguin a les deman-
des dels alumnes”, segons 
explica Gálvez. Després 
d’anys de reivindicacions, 
aquest curs s’ha pogut arri-
bar a un acord amb l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME) per poder utilitzar els 
dimecres a la tarda la pista 
coberta de la Zona Espor-

tiva Centre perquè pugui 
entrenar un dels tres equips 
de futbol sala. Tot i aquest 
avanç, Gálvez creu que els 
espais encara són “insufi-
cients”.
Distribuïts per xifres, hi ha 
tres equips de futbol sala, 
un benjamí i dos alevins, 
amb 30 nens. A la resta 
d’activitats hi ha 12 en mul-
tiesport; 9 en bàsquet; 24 en 
patinatge; 11 en karate, 6 en 
psicomotricitat i 10 en funk.  

Rafa Jiménez | Redacció

El grup del júnior B, que l’any passat eren cadets, està notant el canvi de categoria 
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Alumnes que fan bàsquet dintre de multiesport esperen el seu torn. En segon pla, l’equip de futbol sala de bejamins

El cadet femení del CEB 
Can Sant Joan no està te-
nint sort en aquest inici de 
competició i, de moment, 
no ha pogut guanyar cap 
partit en el que porten de 
temporada. Després de sis 
jornades, l’equip ocupa 
l’últim lloc del grup 4 del 
Nivell B del Campionat 
Territorial amb un balanç 
de sis derrotes i cap vic-
tòria. L’última ensopegada 
es va produir a la pista del 
UE Sant Cugat 1, que va 

aconseguir el triomf per 45 
a 27. Els seus propers par-
tits seran contra el líder, el 
CN Sabadell, i el CE Esco-
la del Carme B.

Júnior. L’altra cara de la 
moneda és l’equip júnior 
que ja encadena set vic-
tòries seguides i se situa a 
la tercera posició amb una 
única derrota, la del seu 
debut. A les últimes dues 
jornades, va superar el CB 
L’Ametlla (82-51) i el CB 
Nou Esplugues (43-51).

El cadet femení encara 
no ha pogut guanyar
L’altra cara és la del júnior, que suma set victòries seguides

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip cadet femení del CEB Can Sant Joan no ha sumat cap victòria
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BÀsquET. CB mONTCADA

El pre-infantil lidera el seu 
grup amb només una derrota
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L’equip pre-infantil del Club 
Bàsquet Montcada és líder 
del seu grup després d’haver 
guanyat cinc partits i només 
perdut un. L’última victòria 
dels montcadencs es va pro-
duir a la pista del cuer, l’AEE 
Col·legi Cultural BDN, 
amb un contundent 17 a 55. 
Després de sis jornades, el 
pre-infantil suma 11 punts i 
comparteix el lideratge amb 
el CB Parets, l’únic equip 
que, de moment, ha estat 
capaç de guanyar-lo. El club 
presentarà els seus equips el 
17 de novembre a les 12h a 
la pista coberta del centre. El pre-infantil del CB Montcada no està trobant gaire oposició en el seu grup 

El club presentarà els seus equips el 17 de novembre, a les 12h, a la pista coberta del centre

Rafa Jiménez | Redacció
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Una de les monitores amb el grup de 12 alumnes que fa multiesport

un júnior B massa irregular se 
situa a la part mitja de la taula
L’equip de Miguel Ángel Ganella ocupa la desena posició amb cinc derrotes i tres victòries

BÀsquET. AE ELVIRA LA sALLE

BÀsquET. CEB CAN sANT JOAN
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Rafa Jiménez | Redacció
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Inici irregular de l’únic femení del club

El cadet-juvenil femení ha 
iniciat de forma irregular 
la seva participació al grup 
1 de la Divisió d’Honor. 
De moment, les noies que 
entrena Pepe Cervero han 
perdut dos partits i només 
han pogut guanyar un, a la 
segona jornada, a la pista de 
l’FS Sant Just (2-3). Al seu 
últim partit, les montcaden-
ques van caure al pavelló 
Miquel Poblet contra el CF 
Corbera (2-4). Després de 
tres jornades, l’únic equip 

femení del Broncesval 
Montcada és vuitè amb 3 
punts. 

Juvenil masculí. El grup que 
dirigeix Lolo Rodríguez es 
va recuperar de la sorpre-
nent derrota a la pista del 
Salou amb una victòria al 
pavelló Miquel Poblet con-
tra el Sicoris (5-2), que es 
avançar amb un primer 
gol. Després de sis jornades, 
els montcadencs ocupen la 
setena posició de Nacional 
amb 9 punts. 

Només han pogut sumar tres punts en tres jornades

El cadet-juvenil femení no va poder amb el Corbera, que va sumar els tres punts
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Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví D no guanya a casa, però 
segueix invicte com a visitant

FuTBOL. EF mONTCADA

L’equip de l’EF Montcada, que ha perdut els seus tres partits com a local, ha guanyat i ha empatat a fora de casa

L’aleví D de l’EF Montcada 
és tercer per la cua del grup 
42 de Quarta Divisió amb 4 
punts i una curiosa estadísti-
ca: no ha sumat cap punt a 
casa i està invicte com a vi-
sitant. Després de descansar 
a la 5a jornada, els montca-
dencs van perdre a casa con-
tra l’EF Sabadell B (2-6). 

Juvenils. L’A és cinquè des-
prés de dos empats amb la 
UE Castellar (1-1) i el Car-
dedeu (2-2). El B és novè. 
Va empatar contra la Saba-
dellenca (2-2) i va perdre 
amb el Sabadell Nord (1-2). 

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví D s’està demostrant massa insegur a casa. A la 3a jornada, el Castellar li va guanyar amb un clar 2 a 9

FuTBOL sALA.

Aquesta temporada, l’AE 
Can Cuiàs havia decidit 
confeccionar un juvenil 
per nodrir de jugadors el 
primer equip, que milita a 
Preferent. Aquest nou con-
junt havia de jugar al grup 
4 de Tercera, però la man-
ca d’efectius ja va obligar a 
suspendre els seus primers 

partits oficials. El debut s’ha 
anat endarrerint fins que 
els dirigents del club han 
decidit retirar definitiva-
ment el conjunt que havia 
d’entrenar José Antonio Or-
tega. “És una llàstima per-
què vam crear aquest ju-
venil amb molta il·lusió”, 
ha comentat Matía Ruiz, 
tècnic del primer equip.

El segon equip de  
l’AE Can Cuiàs es retira
No ha començat la competició per manca de jugadors

Rafa Jiménez | Redacció

FuTBOL sALA. EF mONTCADA

Una derrota, una victòria 
i un empat. El juvenil de 
l’EF Montcada ja ha co-
negut tots els resultats pos-
sibles a les tres primeres 
jornades de competició del 
grup 2 de la Segona Di-
visió. Després de debutar 
amb una derrota a la pista 
del Palau Solità i Plega-

mans (3-1), els homes de 
José Luis Carrasco Gaba-
rrón han millorat el seu 
rendiment i van aconse-
guir guanyar el Pineda de 
Mar (3-2), gràcies a un gol 
de Daniel Martín, i treure 
un empat de la pista del 
cuer, el Cardedeu (2-2), 
amb un gol ‘in extremis’ 
d’Adrián Sánchez.    

Tres jornades, tres 
resultats per al juvenil
El seu balanç és d’una derrota, una victòria i un empat

Rafa Jiménez | Redacció

En un partit molt ajustat, el juvenil de l’EF Montcada va superar el Pineda de Mar 

FuTBOL. JuVENIL CD mONTCADA

Després de les dues derro-
tes a l’inici de la lliga, el 
juvenil del CD Montcada 
ja acumula quatre partits 
seguits sumant, el que l’ha 
permès pujar fins a l’onzena 
posició amb 8 punts. A la 5ª 
jornada, els montcadencs 

van guanyar el Can Rull-
Rómulo Tronchoni amb 
un clar 3 a 1. Una setma-
na més tard, l’equip de 
Jordi García va empatar a 
un al camp del cuer, el CE 
Sabadell C, que d’aquesta 
manera aconseguia els seus 
primers punts.

Bon moment dels verds
Ja acumulen quatre partits consecutius puntuant

Víctor Munuera, capità del juvenil, va marcar el primer gol al Can Rull-RT

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBOL. CH LA sALLE

El cadet femení del Club 
Hanbdol La Salle encara 
no sap el que és perdre i 
suma tres victòries en els 
tres partits que ha jugat al 
grup C de la Primera Ca-
talana. Després de guanyar 
els dos primers amb una 

diferència de més de 20 
gols i ajornar el seu tercer 
partit a casa de l’Esportiu 
Castelldefels, les de Pep 
Vives van superar l’altre 
equip que també es man-
tenia invicte, el CE Molins 
de Rei, amb un clar 35 a 
23.   

El cadet femení, invicte
Ha guanyat els tres partits que ha disputat fins al moment

El cadet femení no va tenir problemes per superar l’EF Torrelles (16-41)

Rafa Jiménez | Redacció

FuTBOL sALA. Fs mONTCADA 
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Francisco Ávila
Vitalista de mena.  Tot i que no fa gaire vida al municipi, Francisco Ávila (1964) se sent orgullós 
de dir que és montcadenc i que va néixer a casa dels seus avis, al carrer Montiu, en una època en 
que no calia anar als hospitals per tenir els fills. Quan estudiava al col·legi La Salle, el descobriment 
d’escriptors com Jorge Luis Borges o Julio Cortázar li va fer enamorar-se de la professió de perio-
dista. Una beca a EFE el va encaminar cap al periodisme esportiu i actualment és cap d’esports de 
l’agència a Catalunya. Ara, i després d’haver anat als últims grans esdeveniments esportius mun-
dials, no reconeix una professió que s’ha acostumat a la precarietat per culpa de la crisi i que ha 
deixat de trepitjar el carrer per refugiar-se a les noves tecnologies. A punt de complir els 50 anys, i 
afectat amb un ERO, es nega a veure, per pròpia filosofia de vida, el seu futur en blanc i negre. 

“La premsa està perdent el 
paper de vigilant del poder”

No tothom pot dir literalment que 
ha nascut a Montcada i Reixac...
Sí, jo vaig néixer al llit de la meva 
mare, a la casa que els meus avis 
tenien al carrer Montiu. En aquella 
època, als anys 60, era habitual que 
els naixements es programessin a 
cases particulars. Era més barat, tot 
i que tenia els seus riscos. 
Per què va decidir ser periodista?
No tenia cap antecedent familiar, 
però ho vaig tenir clar des d’un 
principi. M’agradava escriure i no 
ho feia malament. Quan estudiava 
batxillerat a La Salle, un professor 
de literatura em va descubrir el nou 
realisme que es feia a Sud-amèrica. 
M’encantava Jorge Luis Borges, 
Julio Córtazar…
I a l’antiga ràdio de l’ABI va fer 
primeres pràctiques de la carrera.
Estavem al pis més alt,  en un espai 
molt reduït on havies de limitar la 
quantitat de convidats perquè no 
cabíem! Amb un grup d’amics, feiem 

un magazín dos dies a la setmana 
que es deia ‘El te de les cinc’. Va ser 
una època molt divertida.
I per què va voler ser periodista 
esportiu?
Jo el que volia ser era Julio Cortázar! 
Vaig fer pràctiques a Catalunya 
Ràdio i a l’agència EFE, on havia 
un forat per fer esports. Havia jugat 
durant molts anys a bàsquet a La 
Salle, però no era un gran aficionat 
ni tenia una gran vocació per ser 
periodista esportiu. De fet, tinc altres 
inquietuds com la fotografia i  escric 
al meu bloc (guso.lacoctelera.net) 
sobre temes variats. I és que el 
pitjor que pot fer un periodista és 
encasellar-se.
Quatre Mundials de futbol, tres Jocs 
Olímpics... Què li ha impressionat 
més de la seva feina?
Els JJOO de Barcelona’92 perquè 
vaig poder gaudir de tot el procés, 
des de la designació de la seu 
fins que l’últim equip va apagar la 

darrera llum de la Villa Olímpica. A 
més, vaig ser rellevista de la torxa.
Com veu el periodisme actual?
No és que sigui molt gran, però jo 
tinc la sort d’haver viscut l’època 
daurada del periodisme. La missió 
del periodista és apropar la realitat a 
la gent i això ja no es fa. Ara es fa un 
periodisme virtual, no se surt al carrer 

i s’abusa de les noves tecnologies 
i les xarxes socials. De fet, tothom 
pot tenir una agència d’informació 
amb el seu mòbil. La precarietat ens 
ha portat a fer una feia que no és 
periodisme, és quelcom diferent. 

Els periodistes han estat unes de 
les grans víctimes d’aquesta crisi.
Tot va en funció de la publicitat. Els 
anunciants han de retallar despeses 
i la primera opció són els mitjans 
de comunicació. Això genera un 
efecte dòmino. Hi ha una generació 
de periodistes que estan molt ben 
formats, però que no troben feina i 
es perdran. La premsa està perdent 
el paper de vigilant del poder que 
abans tenia.  
I en aquest context, sorgeix una 
iniciativa com ‘Panenka’. Què és 
exactament?
Panenka és una revista de futbol 
que neix a partir d’una cooperativa 
que hem format un grup de 
periodistes. Acostumats als fòrceps 
de la realitat, Panenka és una 
glopada d’aire fresc perquè tenim 
la llibertat de fer els temes que ens 
agraden, amb inquietuds que van 
més enllà del simple resultat d’un 
partit de futbol. La llàstima és que 

tenim pocs mitjans i no ens coneix 
molta gent.
Tot i treballar sempre a Barcelona i 
viatjar tant, mai s’ha volgut moure 
de Montcada i Reixac... 
Sí, els meus avis, de part de mare 
i pare, ja es van instal·lar aquí. La 
meva dona i les meves dues filles 
també són de Montcada. Ara vivim 
a Terra Nostra i sempre he estat 
orgullós de ser montcadenc, tot i 
els inconvenients del municipi per 
la seva fragmentació i l’excesiva 
contaminació. M’agradaria poder 
participar més en les activitats que 
es fan al poble, però el dia a dia 
m’ho impedeix. 
la crisi també li afecta i està patint 
un ERO a l’agència EFE. Amb 48 
anys, li fa por el futur?
No. Jo sóc molt vitalista, sempre 
penso que las cosas han d’anar bé. 
No és que visqui al dia, però no miro 
més enllà d’un any. El que no pots 
controlar, no t’ha de preocupar.

“La nostra missió és 
apropar la realitat 
a la gent i això s’ha 
perdut. Ara es fa un 
periodisme virtual”

Periodista

A títol personal
RAFA JIMéNEz
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