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Cas Mercuri 
L’edil, imputada en 
l’afer que també afecta 
l’alcalde de Sabadell 

presumpte delicte  
pérez declararà sobre 
la contractació d’una 
treballadora pàg. 3
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Càritas recull 
aliments amb 
la col·laboració 
d’entitats locals
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Acompanyada per tots els mem-
bres del grup socialista i pel 
portaveu de CiU i soci de go-
vern, Joan Maresma, l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va 
comparèixer el 28 de novembre 
davant dels mitjans de comuni-
cació per negar rotundament cap 
mena d’implicació amb la trama 
de corrupció urbanística ‘Mercu-
ri’ destapada a Sabadell i per la 
qual ha estat imputada juntament 
amb l’alcalde d’aquest municipi, 
Manuel Bustos, i el diputat socia-
lista i cap de campanya del PSC 
Daniel Fernández. 
“Estic disposada a col·laborar 
amb la Justícia per defensar la 
meva innocència i honorabili-
tat”, va dir l’edil, qui es va mos-
trar molt afectada per veure el 
seu nom vinculat a un afer amb 
el qual, assegura amb ferme-
sa, no tenir res a veure. Segons 
la investigació, el jutge té en el 
seu poder gravacions de conver-
ses telefòniques on Fernández 
demana a Pérez la contractació 
de l’actual directora de l’Àrea 
Territorial de l’Ajuntament. En 
aquest sentit, l’alcaldessa ha re-
conegut haver estat citada a de-
clarar per un presumpte delicte 
de tràfic d’influències, però ha 
puntualitzat que el procediment 
de contractació de l’esmentada 
treballadora va ser legal.

Desmentit. Pérez també ha re-
marcat que “no s’ha realitzat 
cap registre al consistori ni 

s’ha detingut cap persona”, 
com es va arribar a afirmar en 
alguns mitjans de comunicació. 
Mentre es resol la investigació 
i, d’acord amb el codi ètic del 
PSC, l’alcaldessa ha posat el seu 
càrrec de primera secretària a 
disposició del partit que, d’altra 
banda, ha demanat celeritat a la 
Justícia i respecte a la presump-
ció d’innocència. 
En el mateix sentit s’ha pro-
nunciat Convergència, soci de 
govern del PSC a l’Ajuntament,  
tot lamentant en un comunicat 
que “Montcada i Reixac torni 
a sortir sotragada per assump-
tes que encara desconeixem el 
seu abast real”. CDC afegeix 
en el text que aposta per la trans-
parència en l’àmbit local i que 
donarà suport a qualsevol inicia-
tiva que es pugui dur a terme a 
l’Ajuntament per tal d’ajudar a 
aclarir els fets.
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ALLAU DE MITJANS
La notícia sobre la imputació de l’edil 
ha provocat que nombrosos mitjans 
de comunicació s’hagin desplaçat a 
l’Ajuntament per informar sobre l’afer

En seguiment del codi ètic del pSC, l’alcaldessa ha deixat provisionalment el càrrec de primera secretària de l’executiva local socialista

María Elena pérez diu que està disposada a 
col·laborar amb la Justícia per aclarir els fets

CAS MErCuri

Pilar Abian | Redacció

El PSC i CDC demanen 
celeritat a la Justícia i 
respecte a la presumpció 
d’innocència

María Elena Pérez, al centre de la imatge, va comparèixer davant dels mitjans acompanyada del seu grup municipal, membres del PSC i el portaveu de CiU i soci de govern, Joan Maresma

 L’oposició li reclama explicacions i alguns partits, fins i tot la dimissió

Els partits en l’oposició a l’Ajunta-
ment s’han afanyat a demanar que 
la Justícia actuï amb diligència pel 
bé del municipi i de la política. El 
grup majoritari, ICV-EUiA, ha fet un 
comunicat en què lamenta que no-
vament un cas de corrupció política 
esquitxi el consistori, en referència 
amb el que va passar al 2010 amb 
el cas Pretòria, quan va ser imputat 
l’aleshores alcalde de Santa Coloma 
de Gramanet, Bartomeu Muñoz, i, 
en el marc de la investigació, tot i 
no estar imputat, va sortir a relluir el 
nom de l’anterior alcalde de Montca-
da, el socialista César Arrizabalaga. 

Responsabilitats. “L’operació Mer-
curi torna a posar el nostre munici-
pi en el punt de mira”, diu ICV-EUiA 
tot afegint que “qualsevol confirma-
ció de les informacions que estan 
arribant exigiria la dimissió inme-
diata dels càrrecs imputats”. La 
coalició ecosocialista reitera el seu 

compromís d’expulsar la corrupció 
de la vida política.
El PPC ha estat contundent a l’ho-
ra de demanar la dimissió de l’edil 
i ha exigit la creació d’una comissió 
d’investigació. La portaveu del grup 
municipal a l’Ajuntament i diputada, 
Eva García, ha titllat d’“immoral” 
que el PSC suspengui temporalment 
Pérez del seu càrrec al partit per no 
perjudicar la imatge dels socialistes 
montcadencs “i no l’importi danyar 
la de l’Ajuntament i la de la ciu-
tat”. Les explicacions de l’alcaldessa 
a la Junta de Portaveus “no ens han 
semblat convincents i reclamem 
saber si realment tenia ordres del 
seu partit de contractar una per-
sona que havia treballat amb el 
tripartit”, ha afegit, tot demanant 
depurar responsabilitats penals i 
polítiques per esbrinar tota la veritat 
i “evitar que la ciutat es converteixi 
en una Marbella i Reixac”. L’única 
regidora de C’s, Carmen Romero, ha 

demanat explicacions immediates a 
l’alcaldessa. “Els ciutadans estem 
cansats que el bon nom de Mont-
cada es vegi embrutat per casos de 
corrupció”, ha dit en un comunicat. 
Així mateix, anuncia que, si Pérez no 
aclareix perquè està imputada, exi-
girà al PSC “que la cessi fins que es 
completi el procediment judicial”. 
En el seu comunicat, ERC demana 
celeritat a la Justícia i exigeix a la di-
recció del PSC el cessament en els 
seus càrrecs públics dels membres 
de la seva direcció que hagin estat 
imputats i la depuració de les respon-
sabilitats que es puguin derivar de la 
investigació. Així mateix, ERC reclama 
que els alcaldes dels ajuntaments 
afectats “promoguin la creació, de 
manera immediata i urgent, de co-
missions informatives d’investigació 
per tal d’aclarir els fets”.
El col·lectiu d’Indignats també ha 
fet un comunicat demanant la di-
missió de l’alcaldessa | PA
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ELECCioNS AutoNòMiquES 2012

 García continua al 
Parlament i Romero 
es queda a les portes

El PSC ha guanyat a Montcada 
i Reixac les eleccions al Parla-
ment de Catalunya amb un to-
tal de 3.217 vots, un 20’04%, de 
total. Els socialistes han sumat 
165 vots més que als comicis del 
2010, en què van ser la segona 
força política al municipi, però 
ha perdut 3 punts respecte fa dos 
anys. Per la seva banda, CiU, 
que el 2010 va ser la formació 
més votada amb 4.182 vots, ha 
passat a la segona posició amb 
2.968 sufragis, un 18’49% del to-
tal a la ciutat, amb una pèrdua de 
1.214 vots (13 punts per sota). La 
tercera formació política ha estat 
ICV-EUiA, que ha sumat 2.351 
sufragis, amb un increment de 
gairebé un miler de vots. I el 
PPC ha rebut el suport de 2.097 
ciutadans, que l’han situat com a 
quarta formació al municipi. 

Pugen. El partit que ha experi-
mentat un augment més impor-
tant ha estat C’s, que ha pujat 8 
punts respecte el 2010, amb un 
total de 1.957 vots, 1.363 més. 
Una altra de les formacions que 
també ha registrat un considera-
ble augment ha estat ERC, que 
n’ha sumat 900 més que el 2010, 
arribant enguany als 1.602 vots. 

La formació que ha entrat per 
primer cop al Parlament, la 
Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), ha sumat a Montcada 
un total de 450 sufragis. 
La participació, seguint la ma-

teixa tònica que a la resta de 
Catalunya ha estat força elevada 
arribant al 65’6%, 10 punts per 
sobre de la que es va registrar a 
les passades autonòmiques.

Valoracions. Per a la primera se-
cretària del PSC i alcaldessa de 
Montcada, María Elena Pérez,  
l’electorat montcadenc ha valo-
rat positivament la tasca del seu 
partit al govern local. “Som un 
dels pocs municipis on el PSC 
ha guanyat perquè crec que la 
gent ha valorat el que estem 
fent”, ha dit. Si bé, a nivell nacio-
nal, Pérez opina que el PSC ha 
de fer una reflexió interna sobre 
els motius de la seva davallada 
històrica al Parlament. 
També CiU parla de reflexionar 
per entendre perquè la coalició 
ha fracassat en el seu objectiu de 
repetir l’èxit assolit fa dos anys, 
quan va ser la força més votada. 
“No hem sabut fer arribar el 
missatge sobiranista que sí s’ha 
captat a nivell de Catalunya, 
on la majoria ha votat CiU i 
ERC”, lamentava Joan Carles 
Paredes, membre de la secció lo-
cal dels nacionalistes en conèixer 
l’escrutini.
El portaveu municipal d’ICV-
EUiA, Josep M. González, con-
sidera, però, que la pèrdua de 
vots de CiU i la baixada percen-
tual del PSC a Montcada “són 
clarament un càstig a la seva 
gestió”. Respecte els resultats as-
solits per la coalició ecosocialista 
a la localitat, González s’ha mos-

trat satisfet per l’augment de vots 
obtinguts. 
També ha pujat substancialment 
ERC, que ha duplicat el nombre 
de vots. “Ha fet un salt impor-
tant tant a Montcada com a 
Catalunya, aconseguint recu-
perar el suport que va perdre 
fa dos anys”, ha dit el president 
de la formació, Jordi Sánchez. 
Sense tenir cap xifra com a re-
ferent en presentar-se a unes au-

tonòmiques per primera vegada, 
el portaveu de la CUP-Alterna-
tiva d’Esquerres a Montcada, 
Gonzalo García, ha valorat po-
sitivament els vots sumats tenint 
en compte que partien de 0 i que 
han assolit 3 diputats. “Al Parla-
ment serem el cavall de Troia 
de les classes populars”, ha afir-
mat García, utilitzant la metàfora 
que el partit ha difós durant tota 
la campanya.

El ppC també ha baixa poc més de mig punt mentre la resta de forces han pujat, sobretot C’s que ha triplicat el nombre de vots

El pSC guanya, tot i baixar en percentatge de 
vots mentre CiU perd clarament el lideratge 
Sílvia Alquézar/Laura Grau | Redacció
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pSC        20,0  22,9

CIU        18,4  31,4

ICV-EUIA   14,6  10,6

ppC   13,0  13,7

C’S    12,1    4,4

ErC     9,9    5,2

CUp     2,8  ----

       % VOTS 2012
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Militants del PSC celebren la victòria local a la seu del partit un cop acabat l’escrutini
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La portaveu del PPC a Montca-
da, Eva García, ha estat reelegi-
da diputada per quarta vegada. 
La portaveu del grup municipal 
del PPC, Eva García, s’ha mos-
trat satisfeta del suport obtingut 
a nivell local, tot i haver passat 
de tercera a quarta força més 
votada. “Està clar que la deriva 
nacionalista de la campanya de 
CiU ha fet augmentar el suport 
als partits independentistes”, 
ha afirmat la també diputada 
popular.
Qui s’ha quedat a les portes d’en-
trar al Parlament ha estat Carmen 
Romero, número 10 de la llista 
de C’s per Barcelona. “Aquests 
resultats són més del que podí-
em pensar, un éxit espectacular 
que hem d’agrair als nostres vo-
tants”, ha dit l’edil per a qui les 
eleccions han demostrat que hi 
ha molts ciutadans que se senten 
catalans i espanyols | PA

El PSC recupera la 
supremacia que va 
perdre els passat 
comicis autonòmics

La participació va ser 
del 65%, 10 punts 
superior a la que es  
va registrar al 2010
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rEMoDELACIó DE CArrEr
L’AMB encarrega la redacció del projecte 
de millora de Mossén Joaquim Castellví, 
entre el centre urbà i la Font Pudenta
pàg. 7

ALErTA ALS robATorIS
Els Mossos fan recomanacions 
a la gent gran per prevenir que 
siguin víctimes d’actes delictius
pàg. 9
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L’encesa de la il·luminació na-
dalenca el 30 de novembre és el 
tret de sortida de la campanya 
de Nadal promoguda des de la 
Regidoria de Comerç i les quatre 
associacions de comerciants de la 
ciutat –Mas Rampinyo, Can Sant 
Joan, Montcada Centre Comerç 
i Can Cuiàs– amb l’objectiu de 
promoure les vendes a la ciutat 
durant les dates nadalenques. 
“Volem sensibilitzar la ciutada-
nia perquè prioritzi la compra 
al municipi, perquè tenim una 
oferta variada per cobrir totes 
les necessitats dels clients”, va 
dir el regidor de Comerç, Joan 
Maresma (CiU), durant la pre-
sentació de la campanya de Na-
dal, que té per lema ‘Regala a 
Montcada, fes comerç al munici-
pi’, el dia 28 a la Casa de la Vila.

Iniciatives. La inauguració dels 
llums a càrrec de les autoritats 
municipals presenta enguany 
algunes novetats, com ara 
l’actuació de l’Associació Musical 
Giravolt i dels Diables de Can 
Sant Joan. L’acte començarà a les 
18.30h a la plaça de l’Església, 
on també s’ha instal·lat aquest 
any per primera vegada un ar-
bre de Nadal. Mitja hora abans 
tindrà lloc l’encesa dels llums a 
la Font Pudenta que, per primer 
cop, també comptarà enguany 
amb aquesta tradició nadalenca. 

Coincidint amb aquest acte, al-
guns establiments del barri, que 
estan treballant per constituir-se 
en associació de comerciants, te-
nen previst fer una xocolatada i 
convidar el Pare Noël.
D’altra banda, la rambla dels Paï-
sos Catalans acollirà els dies 15 
i 16 de les 9 a les 21h la segona 
edició de la Fira de Nadal, que 
enguany comptarà amb la parti-
cipació de més d’una cinquante-
na de carpes de comerç i artes-
ania. “Serà un cap de setmana 
molt atractiu perquè la gent de 
Montcada pugui comprar al 
seu municipi”, va indicar Mares-
ma, qui va posar especial èmfasi 
“en la importància de mante-
nir viu el comerç de proximitat 
per donar vida a una ciutat”.  

El comerç posa en marxa diverses 
iniciatives per comprar a la ciutat  
La Fira de Nadal es consolida amb la participació d’una cinquantena de carpes

Sílvia Alquézar | Montcada

CAMpANyA dE NAdAL

Maresma, al centre, amb la tècnica de comerç i un comerciant de la Font Pudenta
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 Els comerços exposen 
imatges de la nevada 
Els comerços adherits a les 
associacions de botiguers de 
Montcada es convertiran en una 
sala d’exposicions durant les 
festes de Nadal. Els aparadors 
exhibiran imatges de la gran ne-
vada de 1962, que la nit del 24 
al 25 de desembre es complirà 
50 anys d’aquell fet. Amb aquest 
gest, el comerç local s’afegeix 
als actes organitzats per l’Ajun-
tament per commemorar aques-
ta efemèride. El departament de 
Comunicació i Montcada Comu-
nicació han recopilat les fotogra-
fies, al voltant de 200, algunes 
de les quals es podran veure en 
una exposició que s’inaugurarà 
el 18 de desembre a la Casa de 
la Vila | PA

Les entitats de botiguers 
sortejaran quatre premis 

Les associacions de comerciants 
de Mas Rampinyo, Can Sant 
Joan, Montcada Centre Comerç 
i Can Cuiàs organitzen per terce-
ra vegada consecutiva el sorteig 
de Nadal. Enguany, repartiran 
quatre premis: el primer serà 
una rentadora-secadora, el segon 
consistirà en un telèfon iphone 
5, el tercer serà una consola i el 
quart, una nit d’hotel per a dues 
persones al Sercotel Montcada. 
Aquest any, els organitzadors 
també donaran l’oportunitat 
de canviar el valor d’aquests 
guardons per vals de compra a 
bescanviar en les botigues asso-
ciades. En total, els establiments 

adherits a la iniciativa repartiran 
100.000 butlletes entre els seus 
clients. El sorteig es farà aquest 
any al local de La Unió de Mas 
Rampinyo.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els establiments repartiran 100.000 butlletes entre els clients

El sorteig de nal es farà enguany a La Unió
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En marxa una nova edició 
del concurs d’aparadors
L’ajuntament organitza el certamen local amb tres guardons

La Cambra de Comerç de Saba-
dell ha convocat la 43a edició del 
concurs d’aparadors de Nadal, 
adreçat a tots els comerços del 
Vallès Occidental. La Cambra se-
leccionarà tres finalistes de cada 
ciutat participant als que, en el 
cas de Montcada, l’Ajuntament 
atorgarà un premi de 300, 200 
i 100, respectivament. Entre els 

seleccionats, la Cambra lliurarà 
un únic premi, dotat amb 1.000 
euros. Les inscripcions es poden 
fer fins al 3 de desembre a tra-
vés del correu promocio@cambra-
sabadell.org o bé a la Regidoria 
de Comerç, l’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan i a 
Montcada Centre Comerç. El ju-
rat visitarà els establiments entre 
l’11 i el 21 de desembre. 

Sílvia Alquézar | Montcada
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frE ALS dESNoNAMENtS

El servei de mediació 
ha assessorat en dos 
mesos 50 famílies
L’alcaldessa es compromet a prendre mesures contra els 
desnonaments i iCV-EUia presenta una moció al ple

El Servei de Mediació Hipo-
tecària que la Mancomunitat 
Intermunicipal de Cerdanyola, 
Ripollet i Montcada i Reixac va 
posar en marxa el passat mes de 
setembre ha atès en els seus dos 
primers mesos de funcionament 
una cinquantena de persones. 
Des d’aquesta oficina s’ofereix 
suport a les famílies amb dificul-
tats per pagar les hipoteques dels 
seus habitatges i que corren el 
risc de ser desnonades. 
El servei està ubicat a l’espai de la 
Mancomunitat, a la seu de Creu 
Roja, i atén el públic dos dies per 
setmana, només amb cita prèvia. 
En el cas dels veïns de Montca-
da, aquesta s’ha de demanar al 
telèfon de l’Ajuntament (935 
726 474), en horari de dilluns a 
divendres, de 10.30 a 13h. Els 
usuaris són atesos per un profes-
sional, que estudia el cas i fa una 

proposta d’actuació. Amb aquest 
servei col·laboren 32 voluntaris, 
entre els quals destaquen extreba-
llladors d’entitats bancàries, ad-
vocats, economistes i arquitectes.

Compromís polític. En la línia de 
donar suport a les famílies afec-
tades per aquesta problemàtica, 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), s’ha afegit a la declaració 
promoguda pel PSOE en rebuig 
a la moratòria del Reial Decret 
del govern espanyol sobre els 
desnonaments entenent que no 
soluciona el veritable proble-
ma i exclou milers de persones. 
El document acorda prendre 
mesures en la línia de negar la 
col·laboració de les policies lo-
cals en els processos de desallo-
tjament –excepte en casos de re-
queriment judicial– i exigir que 
s’aturin tots els desnonaments 
i el cobrament d’interessos de 

demora fins que entri en vigor 
el nou marc legal. Un altre dels 
compromisos dels edils socialis-
tes és proposar canvis legislatius 
per a la reforma de la llei hipo-
tecària i treballar per la dació en 
pagament. “Des de la nostra 
posició farem tot el que estigui 
a les nostres mans perquè cap 
família montcadenca es quedi 
sense sostre”, ha dit Pérez.
El portaveu d’ICV-EUiA, grup en 
l’oposició a l’Ajuntament, Josep M. 
González, ha titllat la declaració 

d’“electoralista” i ha reclamat al 
govern local que deixi de treballar 
amb les entitats bancàries que no 
suspenguin els desnonaments a 
Montcada. En el moment de tan-
car aquesta edició, s’havia de de-
batre en el Ple de novembre una 
moció de la coalició ecosocialista 
en què es demana, entre d’altres 
qüestions, instar al govern de 
l’Estat a suspendre els desnona-
ments quan es tracti del domicili 
habitual d’una família que es trobi 
en situació de vulnerabilitat. 

Pilar Abián | Redacció

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha fet diverses accions al municipi
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Un estudi de 
Fotocasa diu 
que a Montcada 
els lloguers no 
han baixat

Segons un estudi del portal fo-
tocasa, el preu mitjà del lloguer 
d’habitatges a Espanya ha baixat 
un 0,3% respecte fa un any i se 
situa en 7,38 euros/m2 al mes de 
mitjana, mentre que a Catalunya, 
la baixada ha estat d’un 0,9% i la 
referència són 9, 11 euros. El ma-
teix estudi assenyala, però, que 
l’únic municipi on el preu s’ha 
mantingut ha estat Montcada i 
Reixac on la mitjana del lloguer 
per m2 es manté igual que fa un 
any, al preu de 8,40 euros.
El mateix estudi assenyala que la 
província de Barcelona és la que 
compta amb l’habitatge de llo-
guer més car (9,72 euros/m2).

Pilar Abián | Redacció

El preu mig per m2 és de 8’40 euros
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Es comença a redactar el projecte 
per millorar el pas dels vianants
El vial, que connecta el centre del nucli urbà amb la Font pudenta, té les voreres molt estretes

L’Àrea Metropolitana de Bar-
celona ha adjudicat a l’empresa 
Enginyeria Reventós la redacció 
del projecte per a la remodela-
ció de la vorera del carrer Mos-
sèn Joaquim Castellví, entre la 
passarel·la de vianants de La Salle 
i el pont de la Ferreria, a la Font 
Pudenta. El disseny arquitectò-
nic de l’actuació costarà 51.2000 

euros i haurà d’estar enllestit en 
un termini de 4 mesos.

Més seguretat. La construcció 
del futur passeig del Ripoll supo-
sarà la millora substancial de la 
comunicació per als vianants al 
llarg del carrer Mossèn Joaquim 
Castellví, que uneix el centre del 
municipi amb el barri de Font 
Pudenta. Aquest vial tindrà vore-

res més àmplies i en algun tram 
s’instal·larà un voladís per sobre 
de la llera del riu. “Tot plegat 
permetrà millorar la seguretat 
de vianants i conductors i do-
nar resposta a una demanda 
històrica de la ciutadania”, ha 
dit l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC). El projecte és un dels 
compromisos del govern per a 
l’actual mandat.

Pilar Abián | Redacció

CArrEr joAquiM CAStELLví

Sovint els vianants del carrer Joaquim Castellví han de baixar a la calçada per poder passar
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>monogràfic

ELS iNGrESSoS MuNiCipALS dE L’ANy quE vE

L’Ajuntament congela les ordenances 
fiscals del 2013 i manté les bonificacions

ÀrEA ECoNòMiCA
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

TIpUS IMpoSITIU, AL MÍNIM
Per reduir al màxim l’increment de 
l’IBI, l’Ajuntament ha fixat el tipus 
impositiu al 0,40, el mímin permès

5% DE DESCoMpTE
Les persones que domiciliïn pel banc 
tots els rebuts municipals tindran un 
5% de descompte

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha decidit congelar les 
ordenances fiscals, els impos-
tos, les taxes i els preus públics 
de l’any que ve. Les ordenances 
municipals es van aprovar inici-
alment al Ple d’octubre i és pre-
vist aprovar-les definitivament 
en el Ple de desembre. 
El president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma, diu que 
durant l’elaboració de les orde-
nances l’objectiu ha estat “que 
aquests tributs puguin sustentar 
el pressupost municipal de l’any 
que ve i mantenir, en definitiva, 
els serveis públics a la ciutada-
nia”. Maresma afegeix que “la 
solvència del consistori montca-
denc permet presentar una fis-
calitat equitativa i no traslladar 
els efectes de la crisi econòmica 
sobre les persones mitjançant la 
pressió fiscal”.
L’única excepció entre els tributs 
municipals és l’increment de 
l’Impost de béns immobles (IBI) 
que s’apuja un 2,5% respecte el 
2012. Aquest increment és in-
ferior al 10% previst inicialment 
pel Ministeri d’Hisenda en apli-

car l’augment del valor cadastral 
corresponent al 2013, ja que el 
consistori ha reduït el tipus im-
positiu del 0,43 al 0,40, que és 
el mínim permès. L’increment 
del rebut de l’IBI també és in-
ferior a l’increment de l’IPC per 
al 2013 i que s’estima que serà 
del 3,5%. 
Per evitar els grans increments 
en els rebuts de l’IBI, l’any 
2014, dos anys abans del pre-
vist i a petició del consistori 
montcadenc, la Direcció Gene-
ral del Cadastre aplicarà la revi-
sió dels valors cadastrals de tots 
els béns immobles de classe ur-
bana de la ciutat per compensar 
les diferències entre els valors 
cadastrals —fixats el 2006 en 
plena bombolla immobiliària— i 
els actuals valors de mercat dels 
immobles.

Gairebé 900 persones 
ja han domiciliat tots 
els seus rebuts i tenen 
un 5% de descompte

Per tercer any consecutiu, 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-

xac aplicarà un descompte a 
aquelles persones que domicili-
ïn pel banc tots els rebuts mu-
nicipals —IBI, residus, vehicles 
i, en alguns casos, guals—. La 
bonificació es manté en el 5% 
de l’import total. Actualment, 
gairebé 900 persones ja han fet 
aquest pas. Amb la domiciliació 
de tots els rebuts, els pagaments 
es fan fraccionats i s’abonen l’úl-
tim dia de cada trimestre. Joan 
Maresma, explica que “cada any 
més montcadencs es beneficien 
d’aquest descompte” i remar-
ca que “aquest mètode de pa-
gament automatizat permet als 
contribuents oblidar-se dels ter-
minis i estalviar-se els recàrrecs 
per pagar fora de termini”. Per a 
beneficiar-se del descompte, cal 
adreçar-se fins al 15 de gener 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
—de dilluns a divendres, de 8 
a 15h i els dimarts i dijous, de 
de 8 a 19h— i facilitar les dades 
personals i un número de comp-
te corrent. Aquest tràmit també 
es pot fer a través del web www.
montcada.cat si es disposa d’un 
certificat digital.

JOaN MareSMa
PRESIDENT 
ÀREA ECONÒMICA

Els montcadencs i montcaden-
ques teniu a l’abast un ampli 
ventall d’avantatges fiscals amb 
els tributs municipals. Aquest 
any molta gent s’ha oblidat dels 
terminis per pagar els impostos 
i han hagut de pagar recàrrecs. 
Per evitar-ho, i per tercer any 
consecutiu, l’Ajuntament fa una 
bonificació del 5% de tots els 
impostos locals si els domicilieu. 
Som l’únic ajuntament que ho 
fa. Si domicilieu tots els rebuts 
us evitareu maldecaps, pagareu 
dins dels terminis i us estalvia-
reu diners.
Famílies nombroses i monoparen-
tals, majors de 65 anys, gent amb 
rendes baixes, aturats, famílies 
amb nens a les escoles bressol 
municipals... mireu si us podeu 
acollir a les bonificacions i ex-
cempcions. I si teniu dubtes, els 
tècnics municipals us ajudaran.

Aventatges fiscals
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> Mor una jove montcadenca a la C-58
Una veïna de Can Sant Joan de 19 anys va morir la matinada del 17 de nov-
embre en un accident a la autopista C-58, a l’alçada de Sant Quirze del Vallès, 
després d’una colisió en què es van veure implicats cinc vehicles. La víctima 
va ser atropellada per un turisme en baixar del seu cotxe després de l’accident 
que va provocar un ferit greu i tres de lleus | RJ

Sis homes, un d’ells veí de Montcada i Reixac, van ser detinguts a mitjan 
de novembre pels Mossos d’Esquadra acusats de robar mercaderia a ca-
mions. Els fets que se’ls imputen haurien tingut llos a les àrees de descans 
de l’autopista AP-7 a la Jonquera i de la Nacional II a Garrigàs | LR

> Detingut per pressumpte robatori a camions
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Amb l’objectiu de prevenir les 
persones grans davant possibles 
robatoris, la comissaria local dels 
Mossos d’Esquadra està duent a 
terme una campanya de conscien-
ciació als casals del municipi per 
donar consells pràctics als usua-
ris. Les recomanacions van en la 
línia d’actuar amb cautela tant al 
banc com al carrer o a casa.
Els jubilats i pensionistes són es-
pecialment vulnerables quan arri-
ba final de mes, moment en què  
es cobra la paga. Per això, una de 
les principals indicacions és no re-
tirar gran quantitat de diners en 
efectiu del banc o caixer i procu-

rar anar sempre acompanyats en 
el moment de fer-ho. D’aquesta 
manera es pretén dissuadir els 
delinquents que aprofiten per as-
saltar la persona gran que va sola 
amb qualsevol excusa com ara de-
manar-li una signatura o ajudar-la 

a netejar una taca a la roba. També 
es recomana no dur joies a la vista 
i ser desconfiat amb els descone-
guts. En el marc de la campanya, 
els Mossos incrementaran la vigi-
lància a final de mes als voltants de 
les entitats bancàries.

Els Mossos d’Esquadra fan una campanya per donar consells a la gent gran per evitar robatoris

prEvENCiÓ

Els Mossos alerten les persones 
grans contra possibles robatoris
El cos incrementa la vigilància al voltant d’entitats bancàries quan cobren els pensionistes

Pilar Abián | Redacció

> Taller sobre innovació i creativitat ambiental
L’associació Acer, dedicada a la conservació de la natura, promou conjuntament 
amb la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) i Anoderwold un taller 
sobre ‘Creativitat i innovació social i ambiental’ que es farà el 15 de desembre, 
de 9.30 a 14h, a la seu de la SCEA, a Barcelona. El curs té com a objectiu posar 
en pràctica diferents tècniques que ajudaran als participants a ser més creatius 
i innovadors i a elaborar noves pràctiques per implantar a les organitzacions. El 
preu del taller és de 50 euros, 40 per als socis de les entitats organitzadores, i les 
inscripcions es poden fer a través del correu cursinnovacio@gmail.com | LR
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anuncis gratuïts  Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat

Se ofrece. Mujer española para limpieza 
por horas (6 euros/h). Tel. 605 100 513.
Clases. Se ofrecen clases particulares de 
alemán. Telf. 610 392 086.
Se ofereix. Home, 40 anys, responsable, 
treballador i fort, per cuidar o acompanyar 
persones grans o malaltes. Disponibilitat i 
flexibilitat totals. Telèfon 626570210
Se ofrece. Inyectador de plástico, con 
mas de 20 años de experiencia. Persona 
dinámica, con capacidad de trabajo.. Tel. 
661 324 417 – 935 753 365.
Se vende. Plaza de pàrquing en la calle 
Anselm Clavé de Mas Rampinyo. Tel. 627 
454 019.
Es lloga.  Casa a Tortellà (Girona) amb 
dues habitacions, dos lavabos, cuina i 
menjador (capacitat per a 6 persones). 
Tel. 935 751 015.
Traspaso. Tienda de moda de 75 m2 por 
traslado en Cerdanyola, Avda Catalunya. 
Totalmente equipada en la mejor zona co-
mercial. Precio del alquiler 1.900 euros. 
Traspaso negociable. Telf 699 838 647.
Se ofrece. Chica de 31 años monitora 
de temps lliure, para cangurajes de niños, 
servicios de limpieza, o cuidado de perso-
nas 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 invali-
dez 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 tra-
bajo 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. Tel. 670 856 812.
En venda. Casa a La Pobla de Llillet al 
Berguedà, de 3 habitatges individuals i 
local a planta baixa. Preu 150.000 euros.
Tel. 938 236 530.
Es traspassa. Rostisseria en funciona-
mient a Montcada i Reixac per jubilació. 
Interessats trucar al Tel. 647 506 934.
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.

La Regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament posa 
en marxa a partir del mes de 
desembre una nova edició del 
programa ‘Anem per feina’, un 
projecte integral de suport a la re-
cerca de feina adreçat a les perso-
nes en atur. El primer taller, que 
tindrà lloc els dies 13 i 17, oferirà 
les eines necessàries per afrontar 
el procés de búsqueda de treball 
amb l’objectiu d’aconseguir una 
actitud positiva davant qualsevol 
situació laboral i personal. 
D’altra banda, el 18 i 19 de 
desembre, el departament mu-
nicipal organitza un curs sobre 
intel·ligència emocional per 
aprendre a gestionar els proble-
mes. Ambdós tallers són gratuïts 
i es faran de 9.30h a 12.30h a la 
seu de la regidoria, al carrer Alt 
de Sant Pere, 73. Les persones 
interessades es poden inscriure 
trucant al telèfon 935 648 505 o 
a través del correu nsancho@mont-
cada.org. 

Altres cursos. Promoció Econò-
mica també té previst nous tallers 
d’aquest programa durant el pri-
mer trimestre del 2013. Al mes 
de gener, el departament muni-
cipal oferta quatre cursos rela-
cionats amb temàtiques variades 
com l’autoconeixement personal, 
el repte de buscar treball, les ha-
bilitats comunicatives per afron-
tar una entrevista de feina i la 
gestió i resolució de conflictes. Ja 

al febrer, els tallers de Promoció 
Econòmica se centraran en les 
competències digitals bàsiques 
en el procés de recera de treball, 
màrqueting personal, la gestió de 
l’estrés i la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones.
Per a més informació sobre cada 
curs es pot trucar a la regidoria 
(935648505, extensió 2135) o 
consultar el facebook del depar-
tament municipal.

forMACiÓ

promoció Econòmica posa en 
marxa un nou ‘Anem per feina’ 
Es tracta d’un programa integral de suport a la recerca de treball adreçat a persones en atur

Sílvia Alquézar | Redacció

El programa ‘Anem per feina’ s’ha fet en anteriors ocasions amb una gran acollida
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Tyco redueix la plantilla
i aplica un Ero temporal

La plantilla de Tyco Electronics, 
amb una planta al polígon Pla d’en 
Coll, va protagonitzar durant la 
primera quinzena de novembre 
aturades d’una hora com a protesta 
per l’acomiadament d’11 persones 
per part de la direcció sense haver 
negociat cap Expedient de Regu-
lació d’Ocupació (ERO) amb el 
comitè d’empresa. “Ho ha fet de 
forma unilateral al.legant canvis 
estructurals, no pas econòmics”, 
ha explicat el portaveu del comi-
tè, Mario Salinas. Durant aquest 
mes de novembre, l’empresa tam-
bé ha negociat amb els sindicats 
l’aplicació d’un ERO temporal, 
que afecta 278 empleats durant els 
pròxims 6 mesos. 

Altres mesures. Segons fonts del 
comitè, l’empresa també té la in-
tenció de desvincular-se de l’actual 
conveni col·lectiu amb l’objectiu de 
modificar a la baixa les condicions 
econòmiques i socials recollides en 
el document. “L’empresa també 
ens ha dit que la plantilla està so-

bredimensionada”, ha manifestat 
Salinas, qui ha afegit que el grup 
TE Connectivity ja ha anunciat 
que vol reduir en un 5% el nombre 
de treballadors arreu del món. 
La planta local es dedica al disseny 
i la fabricació de components elec-
trònics vinculats a l’automoció i 
la telefonia. Als últims 10 anys la 
multinacional ha fet a Catalunya 
4 ERO, que han suposat el tanca-
ment de les plantes de Berga i Valls 
i les oficines de Barcelona, que ara 
es troben a Montcada. La direcció 
no ha volgut fer cap declaració.

Rafa Jiménez | Redacció

tEiXit iNduStriAL

L’empresa, amb 394 treballadors, es troba al pla d’en Coll 

Treballadors de Tyco a la vaga del 14-n
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Societat
laveu.cat/societat

gENT grAN 
La Regidoria de Participació 
Ciutadana organitza el dia 1 la 
festa per als majors de 60 anys

pàg. 16pàg. 15 

SoLIDArITAT
Càritas Montcada ha iniciat 
una nova campanya de 
recollida d’aliments

Montcada i Reixac tornarà a par-
ticipar activament a la Marató de 
TV3, que es farà el 16 de desem-
bre i  que enguany està dedicada 
al càncer, la principal causa de 
mort de persones entre els 35 i 
els 70 anys. Diverses entitats de 
la ciutat organitzen activitats amb 
l’objectiu de recollir fons per a 
aquesta iniciativa solidària que 
promou Televisió de Catalunya. 
La Unió de Mas Rampinyo i l’Abi 
han unit esforços amb la idea de 
fer una cadena humana el dia 15 
entre els ateneus de les respectives 
entitats (11.30h). 

“Aquesta acció és una manera 
de simbolitzar la línia de treball 
conjunta que hem engegat les 
dues associacions”, ha comen-
tat el president de la Unió, Jordi 
Escrigas, que ha fet una crida 
perquè entitats i associacions de 
Montcada participin en la cadena 
humana. Ambdós ateneus repar-
tiran adhesius de la Marató, al 
preu d’un euro, perquè les entitats 
participants les venguin entre els 
seus associats. D’altra banda, el 

dia 16 La Unió acollirà el festival 
solidari (12h) en què participen 
totes les seccions de l’entitat, a 
més de l’escola de ball Eva Nieto 
i el grup de flamenc Triana. Tam-
bé hi haurà un torneig de parti-
des ràpides de tennis taula, una 
xocolatada, un taller de figures de 
pessebre i la venda de manualitats 
elaborades pel Grup de Dones de 
l’associació. 

Esportistes solidaris. El Club Es-
cola de Bàsquet Can Sant Joan 
organitza el dia 16 una jornada 
en què els protagonistes seran els 
esports, la música i el ball. A par-
tir de les 17h, el pavelló Miquel 
Poblet acollirà un triangular de 
futbol entre el Sant Joan, el San-
ta María i el CD Montcada i, tot 
seguit, començarà un triangular 
de bàsquet entre el sènior masculí 
del clu b amfitrió, el BAM de Bar-
celona i una selecció d’exjugadors 
del Barça i el Joventut de Bada-
lona. També hi ha previstes les 
actuacions de l’escola Jym’s, una 
flashmob  i una sorpresa final. La 
Colla de Diables de Can Sant Joan 
tancarà l’acte amb una batucada i 
una traca. L’entrada, a 2 euros, es 
poden comprar a l’Escola Jym’s, al 
club de bàsquet i el dia 16 a taqui-
lla a partir de les 16.30h. “Estem 
molt contents de col·laborar en 
aquesta iniciativa”, ha dit David 
Páez, del CEB Can Sant Joan. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La Unió acollirà també 
el dia 16 el festival 
solidari amb totes les 
seccions de l’entitat
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MArAtÓ dE tv3 CoNtrA EL CÀNCEr

El CEB Can Sant Joan està preparant una jornada solidària en què els protagonistes seran els esports, la música i la dansa

La Unió i l’Abi fan una crida per construir 
una cadena humana entre els dos ateneus

El Grup de Dones de La Unió ven manualitats elaborades per les components de l’entitat amb l’objectiu de recaptar per a la causa de la Marató 

La fotògrafa Claudia Maccioni retrata el seu procés de curació

L’Afotmir acollirà de l’1 al 31 de desembre l’exposició 
‘Claudia, un año de mi vida’, de la fotògrafa Claudia 
Maccioni, qui va plasmar en imatges el procés de 
curació del càncer de mama que li van diagnosticar 
quan tenia 28 anys. L’autora, que serà una de les 
convidades a la Marató de TV3, inaugurarà la mos-
tra el dia 14 en un acte a la seu de l’Agrupació Fo-
togràfica –a les antigues escoles de Mas Rampinyo, 
a les 20h, en què també presentarà el llibre del ma-
teix títol. Tots els diners recaptats amb la venda del 
seu llibre es destinen íntegrament a la Fundación 
Fero, una entitat privada que contribueix al desen-
volupament de la investigació oncològica | sA
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Loreto Gutiérrez, Manuela Mu-
ñoz, Marga Rodríguez, Pilar 
Malaver i Sole Turpín són cinc 
veïnes de Montcada que han patit 
o pateixen càncer de mama. Han 
viscut en primera persona el que 
suposa afrontar aquesta patologia, 
els danys col·laterals del seu trac-
tament i les seqüeles psicològiques 
d’una malaltia que té un percen-
tatge elevat de curació gràcies als 
avenços mèdics.
Per no sentir-se soles i poder aju-
dar altres dones en la mateixa si-
tuació, han decidit crear a la ciutat 
una nova entitat, anomenada ‘Sin 
teta hay paraíso’. 

Objectius. Tot i que l’associació 
es constituirà oficialment l’any vi-
nent, enguany ja ha participat en 
dos actes com la lectura del mani-
fest contra la violència de gènere 
el 21 de novembre davant la Casa 
de la Vila i l’organització d’una ca-

minada contra el càncer de mama 
el 19 d’octubre amb motiu del Dia 
Mundial contra aquesta malaltia. 
“Volem ser una injecció de mo-
ral i alegria per a les dones que 
lluiten contra el càncer de pit”, 
explica Marga. El seu objectiu és 
disposar d’un espai per atendre les 
persones afectades i les seves famí-
lies, a més d’organitzar activitats i 
assistir a conferències relacionades 
amb la malaltia. “Està demostrat 
que un estat d’ànim alt puja les 
defenses”, apunta Sole. 
Per a aquestes cinc dones, un altre 
aspecte fonamental per afrontar 
el càncer és viure-ho amb natura-
litat i optimisme. “He passat per 
l’experiència dues vegades, a la 
primera ho amagava i va ser un 
error. A la segona ho vaig viu-
re amb normalitat i va ser molt 
més fàcil, no hem de tenir por de 
dir la paraula càncer”, comenta 
Loreto. El nom de la futura entitat 
se sembla al títol d’una coneguda 

sèrie de televisió, tot i que les im-
pulsores del projecte asseguren que 
l’únic que busquen amb aquest 
nom és oferir “una imatge actual, 
moderna i alegre, no ens atreia 
la idea de posar el nom típic”, 
argumenta Manuela, qui creu que 
l’important és intentar que “les 
afectades es continuïn veient 
com a dones que poden fer una 
vida normal”. 
Un altre dels objectius de l’entitat 
és reivindicar a les administracions 
una mica de sensibilitat perquè 
les dones afectades es puguin re-

incorporar al món laboral. “Una 
vegada superada la malaltia, 
no es poden fer esforços amb la 
musculatura afectada, el braç 
s’inflama i ens cansem més del 
normal”, expliquen les cinc dones 
del nou projecte, les quals opinen 
que una manera per incentivar la 
seva contractació seria tenir reco-
neguda una minusvalia d’almenys 
el 33% “ja que les empreses re-
ben incentius per contractar 
aquest tipus de personal ”. 
Una altra de les demandes 
d’aquestes cinc dones és que no hi 

hagi retallades en matèria de sani-
tat. “Tenim la sort de tenir una 
seguretat social excel·lent, amb 
els millors especialistes i proto-
cols”, explica Marga, qui ha rebut 
un tractament especial de vacunes, 
valorades en 18.000 euros cada 
dosi. 
Les persones interessades a contac-
tar amb les components de la futu-
ra entitat ho poden fer a través del 
grup de facebook del mateix nom 
de l’associació o bé, de manera pre-
sencial, al Centre Cívic La Ribera 
tots els dimecres de 16 a 18h.

‘SiN tEtA HAy pArAíSo’

Una injecció de moral i 
alegria per a les dones 
amb càncer de mama
Un grup d’afectades impulsa una nova entitat d’ajuda

D’esquerra a dreta, a dalt, Marga Rodríguez, Loreto Gutiérrez i Manuela Muñoz, i a baix, Pilar Malaver i Sole Turpín
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Sílvia Alquézar | Montcada

Una cinquantena de persones es 
va aplegar el 21 de novembre da-
vant la Casa de la Vila en l’acte 
central del programa municipal 
per commemorar el Dia Inter-
nacional contra la Violència de 
Gènere, que se celebra el 25 de 
novembre. Manuela Muñoz, de 
l’entitat en procés de constitució 
‘Sin teta hay paraíso’, va llegir el 
manifest institucional, que reno-
va i referma el compromís de les 
administracions i la ciutadania 
en la lluita contra aquesta xacra 
social. 

Objectius. “Som conscients 
que la violència masclista té 
les arrels en models i estereo-
tips que rauen en l’imaginari 
col·lectiu i és per això que es fa 
necessari seguir treballant i in-
vertint esforços en la prevenció 
i la sensibilització social”, recull 
el text, qui fa una aposta “per les 
polítiques d’igualtat, un pas que 
podem donar amb l’educació”. 

En el document, també es posa 
èmfasi en la necessitat de seguir 
treballant coordinadament “per 
aproximar els serveis a les do-
nes i a la societat en general, 
perquè en facin ús sempre que 
ho considerin oportú”.
Durant l’acte, la regidora de 
Dona i Igualtat, Judith Mojeda 

(PSC), va recordar que en aquest 
any ja han mort 69 dones a 
l’Estat espanyol a causa de la vio-
lència masclista. En homenatge 
a les víctimes, els assistents van 
fer un minut de silenci. L’acte, 
que també va incloure la tradi-
cional encesa d’espelmes, també 
va comptar amb la presència de 

l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). La commemoració del 
25-N ha inclós altres actes com la 
lectura d’un manifest alternatiu 
per part del Grup de Dones de 
Can Cuiàs, a més de dos debats 
relacionats amb la problemàtica a 
al Centre Cívic L’Alzina de Terra 
Nostra i a l’Auditori.

Les administracions prioritzen la 
prevenció i la sensibilització social
L’acte central va tenir lloc el dia 21 davant la Casa de la vila amb la lectura del manifest institucional i l’homenatge a les víctimes

Sílvia Alquézar | Montcada

diA CoNtrA LA vioLÈNCiA dE GÈNErE

Després de la lectura del manifest, es va fer un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere i es van encendre espelmes 
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L’oficina 
d’Atenció a la 
Dona estrena 
nou horari

L’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD) té un nou horari. Des del 
19 de novembre, el servei obre 
de dilluns a divendres de 9.30 a 
13.30h, tot i que també es poden 
concertar visites en horari de 
matí o de tarda trucant al telèfon 
93 5651122 o bé adreçant un co-
rreu electrònic a la direcció ofici-
nadona@montcada.org. 

Funcionament. L’OAD, situada 
a l’edifici municipal de la Casa 
de la Vila, és un recurs integral i 
específic de promoció de la dona 
com a ciutadana de ple dret i vol 
esdevenir un espai d’intercanvi 
i treball de col·laboració amb el 
teixit associatiu de Montcada i 
Reixac. L’entitat ofereix suport 
i atenció a les dones montca-
denques per resoldre qualsevol 
situació de discriminació o vio-
lència de gènere i dóna impuls a 
iniciatives ciutadanes de foment 
de la igualtat d’oportunitats en-
tre homes i dones facilitant aten-
ció individual i personalitzada, 
així com oferint suport i atenció 
a col·lectius i grups en aquesta 
matèria. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Regidoria d’Infància i Joven-
tut de l’Ajuntament ha iniciat una 
campanya de sensibilització i in-
formació sobre la Sida amb motiu 
del Dia Internacional d’aquesta 
malaltia, que se celebra l’1 de 
desembre. L’objectiu del progra-
ma d’activitats és informar els 
joves de la sexualitat des del punt 
de vista higienicosanitari i de 
l’afectivitat. “Volem transmetre 
als joves la idea que mantenir 
relacions sexuals és molt més 
que l’acte del coit”, ha indicat la 
presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), qui ha recordat que 
l’Espai Jove Can Tauler ja aborda 
aquesta temàtica cada mes en el 
marc del projecte ‘Posa’t en on’.

Activitats. En el moment de tan-
car aquesta edició, l’equipament 
municipal del carrer Balmes tenia 
previst dur a terme un cinefòrum 
amb la projecció de la pel·lícula 
‘Juno’. D’altra banda, el 4 de des-
embre, Can Tauler acollirà un 
roleplaying sobre la Sida, un joc en 
què els joves simulen situacions 
per reflexionar sobre les conduc-
tes de risc. L’activitat s’adreça a 
majors de 14 anys i es farà de 18 
a 20h. 
A més, des del servei del Progra-
ma d’Informació i Dinamitza-
ció als Centres d’Ensenyament 
de Secundària (PIDCES) s’ha 
fet campanya als instituts amb 

l’objectiu de fer prevenció de 
les situacions de risc i explicar 
les implicacions de les mateixes. 
Així, els agents informadors, que 
són alumnes de cada centre, ex-
pliquen als seus companys tot el 
relacionat amb la sexualitat, una 
iniciativa que s’està duent a ter-
me des de principi de novembre 
i fins a mitjan de desembre. De 
fet, aquesta feina d’informació i 
sensibilització es fa també durant 
tot l’any a través del programa 
‘Posa’t en on’, de la Regidoria 
d’Infància i Joventut. 

Llaç vermell. Des del departa-
ment de Salut Pública i Consum, 
també s’han organitzat altres pro-

postes, que es duran a terme el 
dia 30 davant la Casa de la Vila, 
a partir de les 17.30h. Creu Roja 
instal·larà  un estand on es repar-
tirà material divers per informar 
la població sobre la malaltia i 
el seu tractament. La regidora 
de Salut Pública i Consum, M. 
Carmen González (CiU), llegirà 
un text commemorant el Dia 
Mundial contra la malaltia i, tot 
seguit, es farà una representa-
ció teatral al carrer relacionada 
amb la no discriminació de les 
persones afectades per la sida. A 
més, el dia 30 i l’1 de desembre, 
el llaç vermell representatiu de 
l’efemèride lluirà al balcó de la 
Casa de la Vila.  

ASSoCiACioNiSME

L’Ajuntament fa una campanya de 
prevenció de les conductes de risc
Un gran llaç vermell de l’efemèride lluirà els dies 30 i 1 al balcó de la Casa de la Vila

L’any passat es va penjar a la Casa de la Vila un tapís fet per entitats en efemèrides anteriors
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Sílvia Alquézar | Montcada

El Kursaal, seu de l’entitat 
Malalts de glucogenosi
La montcadenca Marga Cayuela serà l’encarregada de l’oficina

L’Ajuntament ha cedit a l’Associació 
Espanyola de Malalts de Gluco-
genosi (AEMG) un espai al Kur-
saal, que estarà obert al públic de 
dilluns a divendres, de 9 a 13h. 
Marga Cayuela, afectada de Pom-
pe (una tipologia de Glucogenosi), 
serà l’encarregada de dinamitzar 
l’oficina. Veïna de Terra Nostra, 
és una de les 66 persones que 
hi ha diagnosticades a tot l’Estat 
d’aquesta rara patologia degene-
rativa –es calcula que n’hi ha més 
d’un centenar– que atrofia la mus-
culatura i que arriba a ser letal. 
L’única esperança per als malalts 
és un tractament que costa prop de 
300.000 euros anuals i que és el que 
Cayuela rep des de fa dos anys a 
l’Hospital de Sant Pau. “Estic molt 
satisfeta dels resultats perquè 
he aconseguit frenar l’avenç de 
la malaltia i, fins i tot, millorar 
la mobilitat”, diu Marga, qui va 
haver d’esperar cinc anys a rebre 

tractament i durant aquest temps la 
seva musculatura es va anar atro-
fiant sense possibilitat de regenera-
ció. “Ara ja no penso en el que no 
puc fer sinó en tot el que encara 
puc fer”, diu amb optimisme. 

Objectius. Cayuela s’encarregara 
de l’oficina de l’AEMG amb la 
col·laboració del seu germà, Fran-
cesc, la infermera Eulàlia Rosell i 
una desena de voluntaris de Barce-
lona. Entre els objectius de l’entitat 
hi ha el de donar a conèixer arreu 
la malaltia i propiciar més avenços 
en la seva investigació. Amb aques-
ta voluntat, el proper mes de juny 
organitzarà a la UAB el 1r Con-
grés Internacional. “Volem que 
vinguin no només malalts, sinó 
metges i universitaris”, explica 
Francesc, qui aprofita per agrair el 
suport rebut de l’Ajuntament. Les 
persones interessades a col·laborar 
amb l’entitat ho poden fer a través 
del web www.glucogenosis.org.

Pilar Abián | Can Sant Joan

Marga Cayuela i el seu germà Francesc a la nova seu de l’entitat ubicada a l’Espai Kursaal
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El Kursaal acull 
la mostra sobre 
la riuada i una 
xerrada sobre la 
reacció veïnal

L’Espai Kursaal acollirà a partir 
de l’11 de desembre i fins al 18 de 
gener l’exposició sobre el 50è ani-
versari de la riuada, que ja es va 
veure a l’Auditori coincidint amb 
la celebració de l’efemèride. La 
inauguració començarà a les 19h 
i, tot seguit, es farà la presentació 
del llibre-dvd Les veus de la tragèdia, 
amb la projecció d’un resum sobre 
l’audiovisual.

Conferència. L’acte també in-
clou una xerrada a càrrec de 
l’historiador Ivan Bordetes sobre 
l’impacte de les riuades en els 
moviments socials i veïnals. En 
acabar, hi haurà un col·loqui amb 
testimonis de la tragèdia. Les per-
sones que vulguin participar-hi es 
poden posar en contacte amb el 
Museu Municipal (935651122 o 
al correu museumunicipal@montcada.
org). La conferència s’emmarca en 
el cicle d’activitats que ha fet con-
juntament la Xarxa de Museus 
Locals, formada  pels sis municipis 
afectats per les inundacions.

Sílvia Alquézar | Redacció

La gent gran celebra l’envelliment 
actiu amb una festa el dia 1 al pavelló
Els usuaris dels casals faran al matí exhibicions de diferents activitats i, a la tarda, hi haurà un berenar i un ball popular

pArtiCipACiÓ CiutAdANA

La Regidoria de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament i les asso-
ciacions de gent gran de la ciutat 
organitzen l’1 de desembre al pa-
velló Miquel Poblet la tradicional 
festa per als majors de 60 anys 
que enguany coincideix amb la 
celebració de l’Any Internacional 
de l’Envelliment Actiu. 
A partir de les 9.30h, els usuaris 
dels casals faran exhibicions de 
diferents activitats que fan als 
equipaments com tai-txí i balls 
en línia i de saló, a més de les 
actuacions de les corals i la ron-
dalla. També hi ha previstes una 
ballada de sardanes a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra i una mostra de puntes de 
coixí per part de l’Associació de 
Puntaires del mateix barri i dels 
dos casals de la ciutat.

Més actes. La festa continuarà  
a les 16.30h, amb la rebuda als 
assistents per part de les auto-

ritats municipals i un berenar 
popular.  El grup de balls en lí-
nia de l’Associació de Veïns de 
Terra Nostra farà una exhibició 
el ball de la paloma  i, tot seguit, 
començarà una sessió de ball 
amenitzatda per l’orquestra Ar-
sènic Band. La festa comptarà 

amb la participació de les dues 
associacions de gent gran de 
l’equipament situat al parc Sal-
vador Allende i de l’entitat del 
Casal de la Casa de la Mina i, 
per primer cop, també assistirà la 
recentment creada Associació de 
la Gent Gran de Can Cuiàs, que 

es reuneix al Centre Cívic del ba-
rri. L’any passat, la festa es va fer 
durant dos dies al mes d’octubre 
i va comptar amb la participació 
de més de 2.000 persones, segons 
fonts de la Regidoria de Partici-
pació.  

Celebració. El Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina organitza 
el pròxim 12 de desembre una 
festa per donar la benvinguda 
al Nadal. L’acte començarà a les 
17h amb l’homenatge als usuaris 
que han celebrat el 90è aniversari 
durant aquest any. A les 17.30h hi 
ha prevista l’encesa del pessebre 
i, tot seguit, hi haurà l’actuació 
de la Coral del centre, que ofe-
rirà un concert de nadales, i de la 
Rondalla de l’equipament. A les 
18.45h, els socis han preparat un 
espectacle de cant i ball a càrrec 
del grup de play-back del casal.
El centre també organitza el dia 
15 un sopar de Nadal i ball amb 
música en directe.

Sílvia Alquézar | Redacció

La festa de la gent gran està plenament consolidada amb una elevada participació
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> Mostra sobre els drets humans al Kursaal
Una mostra amb dibuixos sobre els 
drets humans elaborats pels nens 
i nenes del col·legi El Turó es pot 
veure fins al 7 de desembre al Kur-
saal. L’activitat pretén impulsar el 
coneixement dels drets humans en-
tre els més petits amb l’objectiu que 
assimilin conceptes com la igualtat, 
la justícia social o el respecte a les 
diferències culturals, lingüístiques 
o religioses. Enguany, la mostra ha 
substituït l’edició dels llibres dels drets humans que s’havia fet durant dos anys 
consecutius. L’exposició es va inaugurar el 16 de desembre amb la presència 
d’una delegació municipal  | RJ

> Eleccions per renovar els consells escolars
El departament d’Ensenyament de la Generalitat ja ha fet públiques les 
dates del calendari del procés de renovació dels consells escolars, que 
s’iniciarà el 3 de desembre. La constitució de les meses electorals s’haurà 
de fer el dia 13, mentre que les votacions de cada sector tindran lloc en-
tre el 14 i el 18 de gener. La formació dels nous consells escolars haurà 
d’estar enllestida el 25 de gener. El consell escolar és l’òrgan col·legiat 
de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola, on estan 
representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: 
director o directora, professors, alumnes, personal d’administració i ser-
veis, pares i mares i l’associació que els representa  | sA

> Dues jornades de donació de sang al desembre
El Banc de Sang i Teixits organitza el dia 1 de desembre una jornada de 
donació de sang al Centre d’Atenció Primària del centre, que tindrà lloc 
de les 17 a les 20.30h. D’altra banda, el Banc de Sang també farà cam-
panya de donacions el dia 4 a la Casa de la Vila, de 17 a 20.30h. Poden 
ser donants, les persones majors de 18 anys que no pateixin cap malaltia 
crònica i pesin més de 50 quilos. La donació de sang és necessària perquè 
els centres sanitaris garanteixin una assistència mèdica de qualitat | sA
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La primera setmana de desem-
bre Càritas Parroquial posa en 
marxa la campanya de recolli-
da d’aliments per al Nadal que  
clourà el dia 22 amb el reparti-
ment del recapte entre prop de 
300 famílies, les mateixes que 
al llarg de l’any reben cada 15 
dies un lot amb productes de 
primera necessitat. Una vegada 
més la iniciativa compta amb la 
col·laboració dels col·legis La Sa-
lle i Sagrat Cor, La Unió de Mas 
Rampinyo, la capella dedicada a 
la Mare de Déu de Montserrat 
de Mas Rampinyo, l’Abi, les far-
màcies Relat i Recasens i el Grup 
Titelles de Terra Nostra.
Enguany, coincidint amb la 
campanya de Nadal del Banc 
d’aliments, l’establiment Super 
Condis del carrer Montiu també 

s’hi ha afegit amb un carro de la 
compra on els clients que volen 
col·laborar poden dispositar els ar-
ticles que desitgin. Representants 
de l’ong han valorat positivament 
la proposta que volen estendre a 
altres comerços del municipi. 
Els aliments que es demanen 
per a la campanya de Nadal són 
llaunes de conserva, torrons, 
conserves de fruita i xocolata, 
galetes, neules i dolços propis 
d’aquestes dates. En cap cas 
s’admetran begudes alcohòli-
ques, menjars caducats ni tam-
poc precuinats que requereixin 
conservació en fred.

Gràcies als voluntaris. La recollida 
i el repartiment d’aliments que fa 
setmanalment Càritas és una de 
les principals actuacions que fa 
l’entitat gràcies a la xarxa de vo-

luntaris amb què compta, i que 
actualment arriba a 36 persones. 
Això inclou el servei d’Assistència 
Social de Cáritas Diocesana, el 
control i distribució d’Aliments, el 
Rober Parroquial, Taller Manetes 
i l’Espai Bondia, que s’ocupa de 
l’acolliment dels nous immigrants 
i de la seva inserció social. Tam-
bé cal destacar la col·laboració 
i coordinació que ofereix el de-
partament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament que posa a disposi-
ció del col·lectiu els mitjans neces-
saris pel que fa a les instal·lacions 
de distribució i emmagatzematge.

iNiCiAtivA SoLidÀriA

Arrenca la campanya 
de recollida d’aliments 
que organitza Càritas
prop de 300 famílies del municipi es beneficiaran de les 
donacions que es faran durant el mes de desembre

Voluntaris de Càritas distribuïnt el lot quinzenal de productes entre usuaris derivats des de Serveis Socials
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‘uNA joGuiNA, uN SoMriurE’

L’Ajuntament recollirà material 
escolar i diners per als més petits
L’objectiu és que cap infant de la ciutat es quedi sense regals la Nit màgica de Reis

El Gran Recapte, també a Montcada

El Banc d’Aliments instal·la el 30 
de novembre i l’1 de desembre 
tres punts de recollida al municipi 
per al Gran Recapte, una cam-
panya destinada a obtenir ali-
ments bàsics per aconseguir que 
les persones amb pocs recursos 
econòmics rebin ajuda alimen-
tària. Els voluntaris demanaran 
la col·laboració ciutadana a les 
portes de tres establiments: Gros 
Mercat (polígon de la Ferreria), 
Mercadona de Can Cuiàs i el Punt 
de Mas Rampinyo, en horari de 

matí i tarda. La iniciativa la duen a 
terme simultàniament els quatre 
Bancs d’Aliments de Catalunya 
a 700 supermercats i mercats 
d’arreu de Catalunya. 
El Banc dels Aliments és una fun-
dació benèfica privada, indepen-
dent i sense ànim de lucre, que té 
com a objectiu lluitar contra la fam 
i evitar que els aliments consumi-
bles però no comercialitzables si-
guin destruïts, per fer-los arribar a 
les persones més necessitades de 
l’entorn immediat | PA

Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament de Montcada ha 
posat en marxa la segona edició 
de la campanya ‘Una joguina, un 
somriure’ perquè cap infant de la 
ciutat es quedi sense regals la Nit 
de Reis. El Consistori farà una 
aportació econòmica a la iniciati-
va i recollirà diners a través de la 
venda de dos petits obsequis rela-
cionats amb el Nadal que es ven-
dran a l’estand municipal a la Fira 
de Nadal, que es farà el 15 i 16 de 
desembre a la rambla dels Països 
Catalans. Aquest objecte també es 
podrà comprar a diferents equi-
paments  de l’Ajuntament com 
l’Auditori, la Casa de la Vila i els 
centres cívics de Can Cuiàs, Terra 
Nostra i la Ribera, a més de diver-
sos establiments comercials.

Material escolar. També es podrà 
col·laborar amb la campanya fent 
donacions de material escolar i 
llibres de contes, que es podran 
lliurar fins al 21 de desembre a la 
Casa de la Vila, l’Espai Kursaal i 
els centres cívics de La Ribera i 
Can Cuiàs, a més de la carpa de 
l’Ajuntament a la Fira de Nadal. 

“Recollim material escolar per-
què l’any passat ens va costar 
ajustar les joguines rebudes a les 
demandes de les famílies”, ha 
indicat la regidora de Solidaritat, 
Elisabeth González (CiU), qui ha 
afegit que enguany el consisto-
ri comprarà les joguines amb els 
diners recaptats amb les diferents 
propostes. 
Una altra font d’ingressos a la 
campanya serà la recaptació de 
dues iniciatives culturals. La Regi-
doria de Cultura i Patrimoni orga-
nitzarà el proper 2 de desembre a 

l’Auditori Municipal un concert de 
música familiar a càrrec de Lan-
dry el Rumbero, qui amenitzarà 
el matí amb l’espectacle ‘Rumba 
Catalana, per a gent petita i gran’ 
(12h). D’altra banda, l’Espai Kur-
saal acollirà el 22 de desembre el 
festival de Nadal de l’Associació 
Escènica Jym’s de Can Sant Joan. 
La presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas (PSC), ha destacat 
la necessitat de campanya com 
aquesta “ja que moltes famílies 
tenen problemes econòmics que 
repercuteixen en els infants”.

Sílvia Alquézar | Montcada

Les regidores Ana Rivas i Elisabeth González durant la presentació de la campanya solidària
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> Calendari solidari de projecte Home
L’entitat Projecte Home, amb una 
seu a Vallençana, ha posat en marxa 
la campanya anual destinada a sen-
sibilitzar la societat catalana sobre la 
importància de lluitar contra l’abús de 
les drogues, que enguany té com a 
lema ‘Junts cada dia’. El calendari es 
posarà a la venda el 3 de desembre 
al preu de 3 euros, tot i que al muni-
cipi es podrà adquirir els dies 15 i 16 
de desembre a la Fira de Nadal i als 
punts següents: a Mas Rampinyo (dia 17), Can Sant Joan (18), Montcada Cen-
tre (19), la Casa de la Vila (20) i Can Cuiàs (21), d’11 a 19 h. Al calendari apa-
reixen una seixantena de montcadencs, la majoria vinculats a la Unió Esportiva 
Sant Joan, col·laboradora de Projecte Home. L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va assistir el 22 de novembre a la presentació del calendari solidari a la 
presidenta del Parlament, Núria de Gispert  | sA

> El Shi-kan col·labora amb la Creu roja local 
El Club Shi-kan Montcada de karate ha iniciat una campanya de recollida 
d’aliments, mantes i joguines en col·laboració amb la Creu Roja, destinats a les 
famílies més desafavorides. Les persones interessades poden portar el material 
al pavelló Miquel Poblet. El dia 22, el Shi-kan lliurarà a l’ong els productes reco-
llits en el decurs del festival infantil que organitza al pavelló Miquel Poblet  | sA
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pLA CoMuNitAri dE LA ribErA

Desmuntar tòpics i estereotips  so-
bre la immigració va ser l’objectiu 
del taller ‘El mur dels prejudicis’ 
que va acollir el Centre Cívic la 
Ribera el 22 de novembre. “En un 
barri com aquest, amb un ele-
vat percentatge d’immigrants, 
la desconfiança cap al nouvin-
gut alimenta falses creences i 
rumors que res tenen a veure 
amb la realitat”, va dir el respon-
sable del taller, Rodrigo Prieto, de 
l’Institut Diversitas. El tallerista 
va fer un repàs dels tòpics més fre-
qüents: “Sentim dir que els im-
migrants s’enduen tots els ajuts 
socials, que els seus negocis no 
paguen impostos o que roben la 
feina als autòctons, afirmacions 
totalment falses”. Analitzant un 
per un els comentaris, va quedar 
clar que la majoria no tenen cap 
base real i que radiquen en infor-

macions no contrastades, en gene-
ralitzacions de casos concrets i en 
la por cap aquell que és diferent. 
Un altre aspecte que es va discutir 
és el prejudici de l’immigrant so-
bre les persones autòctones, cons-
truït a partir d’alguna experiència 
negativa i alimentat per la dificul-
tat que suposa integrar-se al país 
d’acollida. El taller va comptar 
amb la participació de cinc veïns i 
la regidora d’Integració, Elisabeth 
González (CiU). 

Nova proposta. L’activitat s’inclou 
en el Pla Comunitari de la Ribe-
ra i es financia amb els fons de la 
Festa de les Cultures. La pròxima 
proposta és una xerrada sobre la 
història del poble i la cultura gita-
nos el 13 de desembre, també al 
Centre Cívic la Ribera (17h). Les 
inscripcions són gratuïtes i es po-
den fer trucant al 935 753 080.

Laura Grau | la Ribera

Amb el crit de ‘NIWAC, enda-
vant!’, l’Associació de dones ni-
gerianes a Catalunya, NIWAC 
en anglès, va iniciar l’acte de ce-
lebració del seu cinquè aniversari 
al Kursaal el 18 de novembre. A 
l’acte va assistir gairebé un cen-
tenar de persones, la gran majo-
ria d’origen nigerià. Va ser una 
jornada festiva en què familíes 
nigerianes que viuen a Catalunya 
es van apropar amb els seus fills 
per celebrar els cinc anys de feina 
d’aquesta associació que, en pa-
raules de la seva presidenta, He-
len Udeh, treballa per “millorar 
la vida de les dones nigerianes 
que viuen a Catalunya i facili-

tar la seva integració”. L’entitat, 
que va néixer l’any 2007, va arri-
bar a un acord amb l’Ajuntament 
el 2010 per tenir la seva seu al 
Kursaal, on fa reunions cada se-
gon dissabte de mes. Des d’aquest 
espai organitzen xerrades sobre 
la salut, l’educació i l’alimentació 
dels infants o els drets i les obli-
gacions de la població immigrant. 
NIWAC també col·labora amb 
el Banc d’Aliments i celebra la 
seva festa nacional cada primer 
d’octubre.

Integració. L’acte va comptar amb 
la presència d’una delegació de 
l’Ajuntament encapçalada per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC), acompanyada del regi-
dor de Participació Ciutadana, 
Jonathan Martín, la regidora de 
Dona i Igualtat, Judith Mojeda i la 
presidenta de l’Àrea Interna Car-
men Porro, tots del PSC. Durant 
la seva intervenció, l’alcaldessa 
va felicitar l’entitat “per la seva 
tasca integradora”. L’acte tam-
bé va comptar amb el president 
de l’Associació de Nigerians de 
Catalunya, que va parlar sobre 
la crisi i el progrés de les dones 
a l’associació i una exhibició 
del grup de ball de l’entitat. Se-
gons dades facilitades pel padró 
d’habitants, a 15 de novembre de 
2012, a Montcada i Reixac viuen 
112 nigerians.

CoNvivÈNCiA

L’Associació de dones nigerianes a 
Catalunya celebra el 5è aniversari
L’entitat va organitzar el 18 de novembre un acte a l’Espai Kursaal, on té la seva seu

Algunes de les dones de l’Associació niWAC amb les autoritats municipals durant l’acte de celebració del cinquè aniversari de l’entitat
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Rafa Jiménez | Can Sant Joan
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Prop de 300 persones van apropar-se al II Mercat d’Intercanvi que Andròmines va organitzar el 24 de novembre 
a la plaça de l’Església en el marc del programa Reincorpora i amb la participació de la Xarxa Xic de Can Cuiàs. 
Els organitzadors van registrar una cinquantena d’intercanvis, “una xifra no molt elevada que posa de relleu la 
falta de tradició d’aquest tipus de mercats que a la resta d’Europa ja funcionen des de fa temps per donar 
una segona oportunitat als objectes que segueixen tenint vida útil”, ha explicat la tècnica Elena García | LG

> prop de 300 persones visiten el II Mercat d’Intercanvi

El taller ‘El mur dels prejudicis’ es va fer a la sala polivalent del Centre Cívic de la Ribera

Un taller desmunta tòpics 
sobre els immigrants
El 13 de desembre hi haurà una xerrada sobre el poble gitano
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>Editorial

Judici mediàtic

Alerta a lo que firmamos
Ésta es mi experiencia en una cono-
cido cadena de dentistas en donde 
su política no es ‘reparar’ sólo una 
pieza, sino arreglar toda la boca o 
nada. Y a mí, como a tantos, me hi-
cieron un presupuesto, con el incon-
veniente de que te tenías que arre-
glar toda la boca. Así pues, te hacen 
firmar un contrato, con tu número de 
cuenta, para irte descontando men-
sualmente las cuotas. De esta ma-
nera te tienen cogido y no te puedes 
marchar aunque estés muy descon-
tenta con el trabajo realizado. 
En mi caso, tuve suerte porque, 
como yo no tengo nómina, el con-
trato lo tenía que firmar mi marido. 
El día en que me lo dieron para que 
él lo firmara me hicieron dos empas-
tes. Cuando llegué a casa y vi lo que 
me habían hecho no me gustó (el 
empaste era más blanco que el color 
de mi diente, y se veía peor que an-
tes). Además, esa misma noche se 
me cayó uno de los empastes. Como 
no había firmado nada, pagué lo que 
me habían hecho y no tiré el contrato 
adelante. Me lo volvieron a empastar 
y dos días después tuve que volver 
a ir porque tenía molestias. A la se-
mana siguiente, se me volvió a caer, 
no quise que me lo arreglaran e hice 
una reclamación. Con muy buenas 
palabras, me dijeron que en una se-
mana me contestarían. Cansada de 
esperar y con el diente agujereado 
fui a otro dentista que me lo empas-
tó al mismo precio y sin problemas. 
He preguntado por la reclamación 
muchas veces, vía e-mails, por te-
léfono y, pasados tres meses, me 
dijeron que que ellos habían hecho 
el trabajo y que no me podían abo-
nar nada. ¡Después de tres meses!  

¿Ese es trato al cliente? Menos mal 
que no firmé el contrato. Ahora me 
lo voy a ir arreglando como pueda 
en mi dentista de confianza que no 
me obliga a pagar letras cada mes. 
Cuando puedo, voy y, si en algún 
momento no quedo satisfecha, no 
vuelvo. En conclusión cuando nece-
sitemos algo, deberíamos pensarnos 
muy bien qué hacemos, a dónde va-
mos y, sobre todo, qué firmamos.  

A. M. P.
Montcada

Pisos amb defectes
Escrivim aquesta carta desde la co-
munitat de veïns del carrer Ripoll, 
29. Es tracta d’uns pisos de pro-
tecció oficial els va fer l’empresa 
Montcada Societat Municipal que, 
un cop desapareguda, va ser absor-
bida per l’Ajuntament, qui entenem 
que ara s’hauria de responsabilit-
zar dels defectes de construcció. 
Som sonscients de l’actual context 
de crisi, però tenim problemes que 
no poden esperar més. Vivim en un 
edifici que, tot i estar habitat desde 
2007 (té només 5 anyets), sembla 
de principis dels 90. A gairebé tots 
els pisos s’ha aixecat el terra perquè 
la constructora no va deixar prou es-
pai de dilatació entre rajoles. Alguns 
veïns han estat molts mesos amb el 
terra de casa aixecat, esperant que 
algú el vingués a reparar i, per la 
tardança, s’ho han acabat reparant 
ells mateixos amb l’esperança que 
els acabaran cobrint una part de la 
despesa... Ja veurem què passa.
Un altre defecte molt important és 
que sent només 12 veïns, tenim 
dos ascensors perquè el bloc està 
separat en dos edificis degut al des-
nivell que tenia el terreny. En comp-

tes d’intentar salvar-lo, van decidir 
instal·lar dos ascensors i pujar els 
costos de comunitat. La qüestió es 
que un d’ells sempre està avariat. El 
sostre no tanca bé i, cada cop que 
plou, es mulla la placa de l’ascen-
sor. Després de pagar diverses re-
paracions, ens vam adonar que es 
tracta d’un defecte de l’edifici que 
va promoure l’Ajuntament. Doncs 
bé, portem gairebé tres anys espe-
rant amb els problemes d’accessibi-
litat que això comporta, per pujar la 
compra, cadira de rodes o cotxets de 
nens petits, en una comunitat on la 
majoria dels veïns són parelles joves 
amb fills. L’ascensor de l’altre edifici 
també es va avariant periòdicament, 
però almenys en mantenim un, el 
més econòmic de reparar. 
Hi ha, a banda, molts més desper-
fectes que ja s’han fet constar en 
un dossier que té l’Ajuntament des 
de fa ja molt temps a través d’una 
instància. Si us plau, facin un esforç 
perquè puguem viure amb tranquil-
litat. Ja està bé de fer-nos esperar!

 Comunitat de propietaris
Carrer Ripoll, 29

Conflicto visible
Las delegadas sindicales que re-
presentamos a las Trabajadoras de 
la Fundación S21 y que realiza-
mos nuestro trabajo en el S.A.D. de 
Montcada nos estamos manifestan-
do desde hace tres semanas todos 
los martes a las 15h por las calles 
de Montcada. El pasado martes 
día 20 de noviembre, nos visito Mª 
Carmen González, concejal de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
quien nos manifestó que estudiaría 
nuestra indignación por no recibir la 
paga de Navidad, por lo injusto de la 

medida. Pero al mismo tiempo, nos 
dijo que nuestras manifestaciones 
eran inútiles, puesto que la empresa 
se encuentra obligada a cumplir la 
medida por ley. Añadió que había 
tenido conversaciones con el Con-
sorcio y que le habían transmitido 
la intención de tomar medidas, para 
minimizar el daño que en las traba-
jadoras hará el hecho de no cobrar la 
paga de Navidad. Y tras felicitarnos 
las fiestas, salió tan rápido de la sala 
que no nos permitió responderle. 
Nosotras queremos responder y por 
eso aprovechamos este espacio para 
decir que le agradecemos su visita y 
sus palabras, pero que no creemos 
que nuestras manifestaciones sean 
inútiles. Que es una ley injusta y que 
nosotras vamos a seguir protestando 
y reclamando lo que es nuestro. Las 
injusticias no se aceptan ni se aca-
tan, se debe modificar o derogar la 
Ley, o seguiremos luchando contra 
ella. Y nosotras también le desea-
mos unas felices fiestas.  

Mercedes Olivares y 37 firmas más
Montcada 

Qui neteja la N-150?
Des que la Generalitat va traspassar 
la titularitat de la N-150 a l’Ajunta-
ment de Montcada ningú no s’ha fet 
càrrec de la neteja dels vorals de la 
carretera. Visc a Terra Nostra, al cos-
tat del vial, i pateixo directament la 
manca de manteniment. Si us plau, 
si el consistori n’és ara el responsa-
ble que netegi els marges. Gràcies.

Carme Oca
Terra Nostra

El proper número, 
el 21 de desembre

L’esclat del cas Mercuri ha fet 
córrer un munt d’informacions 
sobre aquesta presumpta trama 
de corrupció urbanística que 
té el seu epicentre a Sabadell 
i, en el punt de mira, l’alcalde 
la ciutat, Manuel Bustos. De 
retruc, també s’ha vist esquit-
xada l’alcaldessa de Montcada 
i Reixac, María Elena Pérez, qui 
ha d’anar a declarar en relació a 
un presumpte delicte de tràfic 
d’influències per la contractació 
d’una treballadora del consistori.
Malgrat que l’edil ha reiterat la 
seva innocència i s’ha desmar-
cat de qualsevol trama urbanís-
tica, no ha pogut impedir que el 
seu nom aparegui arreu vincu-
lat al cobrament de comissions.
Ara per ara, els judicis mediàtics 
són els que imperen en l’opinió 
pública. La paraula ‘imputació’, 
tot i que d’entrada només im-
plica haver d’anar a declarar, 
s’ha igualat públicament a ser 
culpable i la presumpció d’in-
nocència ha quedat desprovista 
de valor. La Justícia va lenta i la 
gent ha perdut el costum d’es-
perar a escoltar la sentència 
abans de condemnar ningú. És 
obvi que la classe política també 
ha contribuït a crear aquest cli-
ma de desconfiança. Són molts 
els casos que finalment acaben 
amb condemnes, encara que 
també n’hi ha d’altres que no. 
Ocupar un càrrec públic no és 
cap frivolitat, implica molta res-
ponsabilitat i pot acabar supo-
sant un elevat sacrifici personal. 
La Justícia, en aquests casos 
hauria d’actuar amb rapidesa, 
tant per condemnar com per 
restaurar l’honorabilitat de qui 
no hagi comès cap delicte.
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Donacions de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits

1 i 4 de desembre, de 17h A 20.30h
CAP del CeNtre i CAsA de lA vilA

14 de desembre, 20h
CeNtre CíviC de mAs rAmPiNyo

30 l divendres
Dia Mundial de a Sida. Lectura d’un ma-

nifest i performance. Hora: 17.30h. Lloc: 

Davant de la Casa de la Vila.

Inauguració. De les llums de Nadal. Hora: 

18.30h. Lloc: plaça de l’Església.

1 l dissabte
Jornada. De donacions de sang. Hora: De 

17h a 20.30h. Lloc: CAP del centre.

Teatre. ‘Trio de negres’, del grup 

Teatroia’t. Hora: 22h. Lloc: Auditori.

2 l diumenge
Música familiar. ‘Rumba catalana per a 

gent petita i gran’, de Landry, el rumbe-

ro. Hora: 12h. Lloc: Auditori.  

3 l dilluns
Presentació. De la novel·la ‘La mala 

dona’, de Marc Pastor. Hora: 18.30h. 

Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

4 l dimarts
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 17h a 20.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Inauguració. De l’exposició de Juan Sán-
chez. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori. 

8 l dissabte
Sardanes. Amb la Cobla Nova Vallès. 
Hora: 12h. Lloc: Casino de Terra Nostra. 

11 l dimarts
Inauguració. De l’exposició sobre la riua-
da i xerrada d’Ivan Bordetas. Hora: 19h. 
Lloc: Kursaal.

14 l divendres
Aniversari. Del 25è aniversari del SLC. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal.

Inauguració. De la mostra de pessebres. 
Hora: 19.30h. Lloc: Església de Sta En-
gràcia.

Xerrada. De Claudia Maccioni sobre 
l’exposició ‘Un año de mi vida’. Hora: 20h. 
Lloc: Centre Cívic de Mas Rampinyo.

15 l dissabte
Fira. De Nadal (també el dia 16). Hora: 
De 10h a 21h. Lloc: Rambla dels Països 
Catalans.

Solidaritat. Cadena solidària amb la Ma-
rató de TV3 entre La Unió i l’Abi. Hora: 
11.30h.

Teatre. ‘Regiones y provincias’, de Titelles. 
Hora. 19h. Lloc: Casino de Terra Nostra.

16 l diumenge
Solidaritat. Festival de la Marató de TV3. 
Hora: 10h. Lloc: La Unió. 

18 l dimarts
Inauguració. De l’exposició sobre la neva-
da. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

19 l dimecres
Presentació. Del calendari 2013. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori. 

Presentació. Del número 28 de Qua-
derns. Hora: 20h. Lloc: Fundació Cul-
tural Montcada.

Xerrada de Claudia Maccioni 
Exposició de fotografia ‘Un año de mi vida’
Organitza: Agrupació  Fotogràfica de 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.

Els rius de 
Montcada, 50 
anys després 
de la riuada
fins al 15 de desembre

sala 
principal

TEATrE
regiones Y 
provincias
2 de desembre, 19h
sala joan Dalmau

tEAtrE
l’escriptor, de l’aula de teatre
16 de desembre, 19h
 sala joan Dalmau

Música familiar

rUMbA CATALANA pEr 
A gENT pETITA I grAN
Landry, el rumbero
2 de desembre, 12h
preu: 4 euros

ajuntament 935 726 474

ambulàncies 061

atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

policia Local 092

policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600
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El 21 de desembre el Kursaal de 
Can Sant Joan acollirà l’especta-
cle ‘Canigó’ (21h), una adapta-
ció del cèlebre poema de Jacint 
Verdaguer dirigida per Antonio 
Calvo, interpretada per l’actor 
Lluís Soler –que també s’ha en-
carregat de fer-ne la dramatúr-
gia– i amb música del composi-
tor Eduard Iniesta. L’obra es va 
estrenar a Perpinyà fa un any i 
s’ha pogut veure al Festival de 
Temporada Alta de Girona i a 
la sala petita del Teatre Nacional 
de Catalunya. La Veu ha parlat 
amb l’afamat actor sobre l’es-
pectacle, que posa punt final a la 
programació del Poeticae 2012.

-Com es fa per reduir un poe-
ma èpic de 14.000 versos a 
1.000 i que no es perdi el fil 
argumental de la història?
Llegint-lo i rellegint-lo moltes 
vegades i pensant en quin és el 
camí més senzill i planer per fer 
arribar la història als especta-
dors. Si llegissim tots els versos 
trigaríem 8 o 9 hores. Finalment 
queda resumit en una hora, sen-
se que s’ometin detalls impor-
tants per a la seva comprensió i 
gaudint de les rimes, el ritme i la 
riquesa de vacabulari.
-‘Canigó’ és un dels punts 
culminants de la literatura 
de la Renaixença, però el seu 
contingut no pot resultar molt 

llunyà per als espectadors del 
segle XXI?
El poema de Verdaguer és un 
monument al vers. Quan el va 
escriure, la llengua catalana ve-
nia d’un desert. Ell la dignifica 
i demostra totes les possibilitats 
del vers en català. Per això a 
cada cant trobem mètriques di-
ferents, totes d’una gran bellesa. 
Verdaguer va posar la base de 
tot el que vindria després. A 
més, la història que explica, on 
l’amor i la guerra són els grans 
protagonistes, no té res a enve-
jar les grans epopeies d’altres 
literatures.
Creu que no s’ha reconegut 
prou la figura de Verdaguer?
Si la història de Catalunya no 
hagués anat com va anar, la 
seva obra seria tan coneguda 
com Cervantes per als caste-
llans, Shakespeare per als an-
glesos, Dante per als italians o 
Goethe per als alemanys. 
-Com ha respost el públic?
No podem negar que l’especta-
cle té un públic molt específic, 
tot i l’esforç per fer-lo el més 
entenedor possible. Les vega-
des que l’hem representat m’ha 
semblat que la gent gaudia del 
vers meravellós de Verdaguer i 
de la història que explica. Tam-
bé vull destacar la música que 
Iniesta ha composat expresssa-
ment per als diferents moments 
de l’obra.

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 25

xErrADA LITEràrIA
L’escriptor Marc Pastor visitarà 
la Biblioteca de Can Sant Joan 

poEtiCAE

pàg. 23

úS SoCIAL DEL CATALà
El programa Voluntariat per 
la Llengua forma vint parelles
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La interpretació de Lluí Soler, actor amb una dilatada i brillant carrera, ha estat qualificada pels crítics com la millor de la seva trajectòria 

L’actor representarà el 21 de desembre al Kursaal una adaptació del cèlebre poema èpic ‘Canigó’, amb música d’Eduard iniesta

Lluís Soler: ‘L’obra de Verdaguer no té res 
a envejar la de Cervantes o Shakespeare’
Laura Grau | Montcada
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El cicle teatral Montcada a Es-
cena entra en la seva recta final 
aquest mes de desembre amb 
tres noves propostes. L’1 de de-
sembre el grup Teatroia’t estre-
na a l’Auditori Municipal  ‘Trio 
de negres’ (22h), una comè-
dia de l’escriptor Bernat Joan 
(Eivissa, 1960) que narra, en 
clau irònica, la història de tres 
Verges Negres que decideixen 
trencar amb la seva rutina i sor-
tir dels seus santuaris per anar 
de vacances. Aquesta obra, di-
rigida per una de les actrius, 
Rosa Puig, és la segona que fa 
la companyia, que va debutar 
l’any passat amb la comèdia 
‘Demà coneixeràs en Klein’. 

Revista musical. El 2 de desem-
bre el grup Titelles estrena al 
Kursaal l’espectacle de varie tats 
‘Regio nes y provincias’, seguint 
la línia de ‘Teatro cubano’, es-
trenada a final de 2009. Dirigit 

per David Velasco, el muntatge 
recrea una companyia de pro-
víncies que prepara una obra 
sobre el folclor d’Espanya, pro-
jecte que no prospera perquè a 
última hora l’empresari patro-
cinador es fa enrera. Aleshores 
els actors decideixen donar un 
gir a l’espectacle, improvisant 
números de revista. Les entra-
des per a l’estrena estan exhau-
rides, però se’n farà una nova 
representació el 15 de desembre 
al Casino de Terra Nostra. Els 
tiquets, a 3 euros, es posaran a 
la venda al Centre Cívic l’Alzi-
na de Terra Nostra. L’obra que 
tanca la mostra –el dia 16 al 
Kursaal (19h)– és ‘L’escriptor’, 
una adaptació de diversos con-
tes de Txéhov que retraten de 
forma tragicòmica la fragilitat 
humana. El muntatge, dirigit 
per Climent Sensada, compta 
amb la participació d’actors 
dels diversos col·lectius teatrals 
del municipi.

MoNtCAdA A ESCENA

‘Regiones y provincias’, al Kursaal, ha exhaurit les entrades

Laura Grau | Can Cuiàs

Un dels números més ‘revisteros’ del nou muntatge del grup Titelles, durant l’assaig general fet el 18 de novembre al Casino de Terra nostra

El cicle teatral ofereix un 
espectacle de varietats 
i dues obres d’humor 
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L’èxit de la recollida d’aliments que va impulsar el grup Titelles a 
la preestrena de ‘Regiones y provincias’ –feta el 24 de novembre 
al Casino de Terra Nostra per a familiars i amics (a la foto)– ha 
motivat que repeteixi la crida solidària a les dues pròximes re-
presentacions, la del dia 2 de desembre al Kursaal i la del 15 al 
Casino –totes dues a les 19h. Els productes que la gent aporti es 
lliuraran a Càritas Montcada, que demana aliments típicament 
nadalencs com conserves dolces o salades (prèssec, pinya, oli-
ves, tomàquet, tonyina...), pasta, torrons, neules i altres postres. 
No s’admetran begudes alcohòliques ni productes precuinats 
que necessitin congelador. La recaptació de les entrades de la 
representació del dia 15 també es destinarà a la campanya de 
Nadal de Càritas | LG

> El grup Titelles recapta aliments 
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L’Afotmir renova la seva junta que 
tornarà a encapçalar Cosme oriol

En plena celebració dels 25 
anys, l’Afotmir ha renovat la 
seva junta que ha presidit du-
rant els últims cinc anys Pedro 
Caballero. El nou president 
se rà Cosme Oriol, que va en-
capçalar l’entitat durant 20 
anys, des de la seva fundació, 
al novembre de 1987. Quan va 
abandonar el càrrec va ser dis-
tingit com a president d’honor 
i va continuar col·laborant en 
la coordinació d’algunes activi-
tats. Oriol afronta aquesta nova 
etapa “amb ganes i il·lusió de 
seguir creixent com a entitat, 
a pesar de la situació econò-
mica tan difícil que estem pa-
tint”. La seva intenció és ocu-
par la presidència durant dos 
anys i passar el relleu a un nou 
grup de socis “que s’animin 
a dirigir l’entitat, garantint 

d’aquest manera la seva con-
tinuïtat”, ha dit Oriol, que com 
a principals reptes s’ha fixat am-
pliar el ventall d’activitats i ser-
veis, a més de millorar els que 
ja s’ofereixen “perquè tots els 
socis, actuals i futurs, trobin 
el seu espai per gaudir de la 
passió per la fotografia”. 

Bon moment. L’Afotmir porta 
una temporada intensa d’expo-
sicions, primer amb la Bie nnal 
de Fotografia, després amb les 
imatges panoràmiques a l’Audi-
tori Municipal –acte central del 
25è aniversari– i, ara, amb la 
mostra que acull la Casa de la 
Vila sobre l’aspecte actual dels 
rius Ripoll i Besòs 50 anys al 
seu pas pel municipi després 
de la riuada de 1962. L’expo-
sició, amb el suport econòmic 
de l’empresa Agbar, s’emmarca 

en els actes per commemorar el 
50è aniversari de les tràgiques 
inun dacions. Els autors de les 
37 imatges, que romandran ex-
posades a l’equipament fins al 
15 de desembre, són socis de 
l’Afotmir.

La Casa de la Vila acull una mostra sobre l’aspecte actual dels rius de Montcada

fotoGrAfiA

Laura Grau | Redacció

El pintor Juan Sánchez (Sala-
manca, 1941) inaugurarà una 
exposició a l’Auditori Municipal 
el 4 de desembre (19.30h). La 
mostra reu neix una representa-
ció de l’obra d’aquest artista que 
pertany al moviment naïf, una 
corrent artística caracteritzada 
per la ingenuïtat i l’espontaneïtat 
i els colors brillants i contrastats. 
Sánchez retrata moments alegres 
de l’existència com festes popu-
lars, passejos urbans i paisatges 
idíl·lics. “Acostumo a prendre 
apunts del natural i després els 
interpreto a la meva manera”, 
explica l’autor, que es va formar 
a l’Escola d’Oficis Artístics de Sa-
lamanca als anys seixanta. 

Il·lustrador. Al 1974 es va traslla-
dar a Barcelona, on viu actual-
ment, i va començar a fer tre-
balls publicitaris, entre els quals 
destaca un encàrrec sobre les co-
marques de Catalunya en forma 

de trencaclosques per al diari El 
Observador. També s’ha dedicat a 
il·lustrar contes infantils amb els 
seus dibuixos. Tot i estar jubilat, 
Sánchez continua pintant i mos-
trant els seus treballs, “perquè 
no m’agrada que es quedin 
tancats a l’estudi, a pesar que 
sigui un mal moment per ven-
dre art”, ha dit l’autor.

piNturA

Laura Grau | Redacció

El pintor Juan Sánchez 
exposa la seva visió naïf 
dels pobles i paisatges
La inauguració es farà el 4 de desembre a l’auditori Municipal

Juan Sánchez, en una imatge recent

js

El calendari municipal 2013 es presentarà el 19 de desembre a l’Auditori Municipal (19h). En 
lloc de tenir una pàgina per mes, l’almanac només constarà de quatre pàgines il·lustrades amb 
fotografies panoràmiques de l’entorn de Montcada realitzades per membres de l’Afotmir. Se n’edi-
taran 4.000 exemplars del model de paret –el de taula s’ha suprimit per reduir despeses–, que es 
repartiran de forma gratuïta. Durant l’acte també es presentarà la Guia-Agenda 2013, que inclou 
informació de serveis, un directori dels diversos departaments de l’Ajuntament i dels equipaments 
municipals, un plànol actualitzat i els telèfons d’interès, les adreces i els contactes de les entitats i 
associacions del municipi | LG

> El calendari municipal es presenta el 19 de desembre

Un autorretrat de Cosme Oriol
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Ruth Bennett i Isabel Ferrer 
són les components d’una de 
les parelles lingüístiques de la 
nova fornada del programa Vo-
luntariat per la Llengua, que es 
va constituir el 22 de novembre 
a la seu de l’Associació Musical 
Giravolt, entitat col·laboradora. 
Bennet, de 39 anys i originària 
de Manchester, és professora 
d’educació infantil i estudia ca-
talà des de fa dos anys. A més 
d’anar a classe, un cop a la set-
mana es troba amb la voluntà-
ria que li va assignar l’SLC per 
practicar el català. “Sóc molt tí-
mida i em fa vergonya expres-
sar-me en català en públic, en 

canvi, amb la Isabel em resul-
ta fàcil i còmode”, explica Ben-
net. Ferrer, que és voluntària des 
de fa dos anys, destaca els grans 
progressos que està fent la seva 
aprenent, veïna de Mas Duran. 
“Mentre parlem en català, 
també aprofito per mostrar-li 
els diferents barris de Montca-
da”, afegeix.

Diversitat. Enguany s’han format 
una vintena de parelles amb 
aprenents d’origens diversos i 
no només de l’estranger. Des-
taca la presència d’usuaris del 
Casal de Gent de Montcada, 
on l’SLC està fent un curs de 
català, la majoria dels quals són 

persones que van venir a Ca-
talunya als anys seixanta i que 
entenen el català però mai s’han 
atrevit a parlar-lo. També hi ha 
una representació de diferents 
punts de la geografia espanyola, 
com Galícia, Astúries i Madrid. 
Es tracta d’immigrants recents 
que volen obtenir la titulació 
per raons de feina. L’acte va 
cloure amb l’actuació de la co-
ral de l’Associació Giravolt i un 
berenar per als assistents. El 14 
de desembre l’Auditori Munici-
pal acollirà l’acte central de la 
celebració del 25è aniversari de 
l’SLC (19h), que comptarà amb 
la presència dels seus fundadors, 
a més d’alumnes i exalumnes.

la
u

r
a 

g
r

au

voLuNtAriAt pEr LA LLENGuA

El Servei Local de Català constitueix 
una vintena de parelles lingüístiques
El 14 de desembre l’auditori Municipal acollirà l’acte central del seu 25è aniversari

La voluntària isabel Ferrer i l’aprenent Ruth bennett formen una de les vint parelles lingüístiques

Laura Grau | Montcada

Una vuitantena de persones 
va assistir al sopar que la Co-
ordinadora d’Associacions per 
la Llengua (CAL) –integrada 
per diferents entitats culturals 
del municipi– va organitzar al 
Cafè Colom de l’Abi el 23 de 
novembre, dos dies abans de les 
eleccions autonòmiques, fet que 
va estar molt present durant tot 
l’acte, on es van poder sentir 
contínues consignes a favor de 
la independència, “com l’únic 
camí que pot garantir el futur 
de la nostra llengua i la nos-
tra cultura”, va dir el president 
de la CAL Montcada, Jordi 
Gómez. Al sopar va assistir l’es-

criptor i expresident de la CAL 
nacional, David Vila (Sabadell, 
1977), que va parlar sobre el seu 
llibre ‘Català a la carta’, “pen-
sat perquè qualsevol català, 
nouvingut o de soca-rel, hi 
pugui trobar arguments que 
l’esperonin a emprar la llen-
gua i a fer-ho amb tota como-
ditat”, va dir. Actualment Vila 
presideix l’entitat Tallers per la 
Llengua, que intenta canviar 
la tendència que tenen molts 
catalanoparlants a passar-se al 
castellà quan el seu interlocutor 
li respon en aquesta llengua. 
“Aquest costum té efectes le-
tals per a la transmissió de 
la nostra identitat col·lectiva 

perquè, canviar de llengua és 
com canviar d’ulleres: el món 
es veu diferent”, va dir.

Guardons. Durant el sopar, la 
CAL va fer un reconeixement 
a tres entitats del municipi per 

la seva feina en defensa de la 
cultura catalana: l’SLC, els 
Diables de Can Sant Joan i la 
secció local de l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC). Van 
recollir els premis els voluntaris 
del programa Voluntariat per la 

llengua, César Vilagut i Àngels 
Solà,  Josep Velasco, membre de 
la colla i Consol Cervera, presi-
dent de l’ANC. La nit va acabar 
amb una cantada d’havaneres a 
càrrec del grup de Mas Rampi-
nyo L’Espingari. 
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CorrELLENGuA 2012

La trobada anual de la 
CAL, marcada pel 25-N 
L’acte va comptar amb l’escriptor i activista català David Vila

David Vila, el segon per l’esquerra, acompanyat dels organitzadors, els representants de les entitats reconegudes i el regidor de Cultura, Daniel Moly

Laura Grau | Montcada
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El professor colombià Luis So-
riano va visitar la Biblioteca 
Elisenda el 21 de novembre 
per parlar de la Biblioburro, la 
primera biblioteca rural itine-
rant del món, que va crear fa 
13 anys per fer arribar llibres a 
les comunitats camperoles més 
aïllades del nord del país amb 
l’ajuda de dos rucs, Alfa i Beto. 
La xerrada la va organitzar l’es-
cola Elvira Cuyàs i va comptar 
amb l’assistència d’alumnes de 
cinquè i sisè. Soriano va arri-
bar a ser retingut i amenaçat de 
mort per dur llibres a la gent en 
un país marcat per la violència 
de la guerrilla i els grups pa-
ramilitars. La Biblioburro ha 

estat reconeguda pel govern i 
ara ja forma part de la xarxa 
de biblio teques de Colòmbia. 

La història de Soriano ha estat 
portada a la literatura per l’es-
criptora Jeanette Winter. 
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bibLiotECA ELiSENdA

Alumnes de l’escola Elvira Cuyàs 
coneixen el servei de la biblioburro
El colombià Luis Soriano el va crear per fer arribar llibres a les comunitats indígenes

Laura Grau | Pla d’en Coll

Luis Soriano, impulsor de la biblioburro, va explicar als alumnes com se li va ocòrrer la idea

> Quílez presenta ‘Cerdos y gallinas’ a barcelona
L’escriptor i periodista Carlos Quílez presenta el 3 de desembre al Col-
legi d’Advocats de Barcelona (Mallorca, 283), a les 19h, la seva dar-
rera novel·la ‘Cerdos y gallinas’, de l’editorial Al revés. La presentació 
comptarà amb les intervencions de l’expresident de la Generalitat, Jor-
di Pujol, el periodista Iñaki Gabilondo i el director de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya –on treballa Quílez–, Daniel de Alfonso | LG

> Surt al carrer el número 28 de ‘Quaderns’

> Nova edició de l’exposició de pessebres

La capella estrena una nova imatge  
L’obra l’ha donada la filla de Francesc Juventeny, autor de la verge de Santa Engràcia

ESGLéSiA dE SANtA ENGrÀCiA

El 14 de desembre es farà la 
presentació oficial de la nova 
imatge que presidirà la capella 
de l’Església de Santa Engrà-
cia en un acte organitzat per 
la Fundació Cultural Montca-
da i la parròquia (19h). La fi-
gura, una verge d’alabastre de 
mig metre d’alçada, és obra de 

Francesc Juventeny (Montca-
da, 1906-Cerdanyola, 1990), 
prestigiós escultor i autor, entre 
d’altres creacions, de la imatge 
de la verge de Santa Engràcia 
que presideix l’altar major.  La 
donació l’ha feta la filla de l’ar-
tista, Assumpció Juventeny i 
Llargués,  veïna de Montcada i 
Reixac. Amb motiu de la col-

locació de l’escultura, s’ha dut 
a terme la renovació de la pin-
tura de les parets i la neteja del 
mural del pintor montcadenc 
Joan Capella –a càrrec de la 
Fundació que porta el seu nom. 
L’escultor local Manel Lahoz 
també ha donat a la parròquia 
el pedestal que ha tallat expres-
sament per col·locar la imatge.

Laura Grau | Redacció

L’Agrupació de Pessebristes de 
Montcada i Reixac inaugurarà el 
14 de desembre al vestíbul de 
l’església de Santa Engràcia l’ex-
posició de pessebres i diorames 
que fa cada any amb motiu de les 
festes de Nadal (18.30h). La mos-
tra, que romandrà exposada fins al 
6 de gener, està formada per vuit 
pessebres fets amb diferents ma-
terials i tècniques. Enguany també hi haurà un pessebre gegant, obra 
dels socis Eva Montagut i Francesc Maresma. Un any més es convoca 
el concurs ‘Fixa-t’hi al detall’ perquè els més desperts trobin els objec-
tes que es demanen diseminats entre totes les creacions.L’horari de 
visites serà de 18h a 19.30h els dies feiners; els dissabtes, de 18h a 
20h, i els diumenges, d’11h a 13.30h i de 18h a 20h | LG

La Fundació Cultural Montcada presenta el 19 de desembre al seu 
local (c.Major, 47) el número 28 de la revista de divulgació històrica 
‘Quaderns’ que dirigeix l’historiador montcadenc Jaume Alcázar. La 
publicació inclou diferents articles sobre el sistema de bombeig de la 
Casa de les Aigües, el bandolerisme al Coll de Montcada, el Mas Duran 
i el torero Ricardo Torres Reina, més conegut com ‘El Bombita’. L’acte 
també servirà per inaugurar el pessebre de l’entitat | LG

> últims dies per apuntar-se com a patge reial
Fins al 5 de desembre romandrà obert el termini per formar part de 
la comitiva dels Reigs Mags durant la seva visita al municipi. Les per-
sones interessades, que han de tenir com a mínim 15 anys, es poden 
apuntar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) presencialment o bé en-
viant un correu a ajuntament@montcada.org. Els impresos d’inscrip-
ció es poden trobar a l’OAC, la Casa de la Vila, l’Espai Cultural Kursaal, 
el Centre Cívic Can Cuiàs, l’Espai Jove Can Tauler i la Biblioteca Eli-
senda de Montcada. També es poden descarregar del web montcada.
cat, sota el bànner ‘Vols participar a la Cavalcada de Reis?’ Els menors 
d’edat necessiten l’autorització d’un adult | LG
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el retro-visor
Antoni orihuela

Fundació Cultural

Pocs montcadencs saben que l’autor de la imatge de 
la verge de Santa Engràcia que presideix l’altar major 
de l’Església del mateix nom és obra de Francesc Ju-
venteny, un prestigiós escultor nascut a Montcada i 
Reixac, concretament en una casa de pagès propera 
a Ca n’Artiller, a Vallençana, l’any 1906. Poc temps 
després la família es va traslladar a Cerdanyola del 
Vallès, on va viure la major part de la seva vida. Aviat 
va començar a destacar per les seves habilitats artís-
tiques i, amb només 14 anys, un sacerdot amic de 
la família el va dur a Barcelona perquè estudiés arts 
plàstiques. El jove Juventeny compaginava  la forma-
ció acadèmica amb la feina d’aprenent al taller d’es-
cultura Centelles. Més endavant va treballar als tallers 

d’escultors com 
Josep Clarà i, so-
bretot, al de Josep 
Llimona,  del qui 
va heretar l’es-
perit nou centista 
pre  sent a les se-
ves escultures. 

Després de les estades a tallers de reconeguts es-
cultors barcelonins, va establir el seu a Cerdanyola 
del Vallès, on va treballar fins al final de la seva vida 
–va morir al 1990. La seva trajectòria d’escultor està 
plenament inserida dins la iconografia religiosa. El 
punt culminant de la seva obra es troba al Monestir 
de Montserrat que alberga l’estàtua de l’Abat García 
de Cisneros i la imatge de Sant Josep de Calasanz. 
També té obres en una vintena d’esglésies i edificis 

religiosos  de diferents ciutats i municipis de Catalu-
nya. La característica més rellevant de la seva obra 
és la gran expressivitat dels rostres. Va buscar sem-
pre donar elegància i dolçor a les cares femenines i 
majestuo sitat i virilitat a les masculines, lluny del hie-
ratisme predominant. 

Juventeny, un escultor de prestigi
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Nascut a Montcada i Reixac i fill de pagesos, va ser deixeble de Josep Clarà i Josep Llimona

L’escriptor i criminòleg Marc 
Pastor (Barcelona, 1977) visitarà 
el 3 de desembre la Biblioteca de 
Can Sant Joan per parlar de la 
seva novel·la La mala dona, que va 
rebre el premi Crims de tinta de 
la Generalitat al 2008 (18.30h). 
L’obra s’inspira en un personatge 
real que va existir a final del se-
gle XIX a Barcelona, Enriqueta 
Martí, coneguda amb el sobre-
nom de “la Vampira del Raval”, 

que va ser responsable del rapte, 
violació i tortura de nombrosos 
infants, majoritàriament fills de 
prostitutes. Pastor, que forma 
part de la secció científica dels 
Mossos d’Esquadra, també ha 
publicat les novel·les Montecristo 
(2007), la història d’uns republi-
cans espanyols fugits de Mau-
thausen que s’enfronten a Hi-
mmler, i L’any de la plaga (2010), 
una narració de suspens sobre la 
fi de la Humanitat.

bibLiotECA dE CAN SANt joAN

Laura Grau | Redacció

El novel·lista Marc pastor 
parlarà de ‘La mala dona’
L’obra va guanyar el premi Crims de tinta 2008 de la Generalitat

Marc Pastor, de 35 anys, publica regulament les seves opinions al blog ‘montecristo.cat’

m
p

Francesc Juventeny, en una imatge de jove al seu estudi de Cerdanyola

‘Destaca la gran 
expressivitat dels 
rostres de les seves 
escultures ’
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EVA  NIETo I CArLES CIrErA
La parella montcadenca de ball 
esportiu afronta el Mundial després de 
dos nous èxits a Parma i París.

pàg. 28 pàg. 28  

broNCESVAL
Golejada amb 9 gols dels 
montcadencs per oblidar les tres 
últimes derrotes

El sènior femení de l’Escola de 
Futbol Montcada ha recuperat 
llocs a la taula i ja torna a ocu-
par la quarta posició del grup 
2 de Primera Catalana després 
de superar amb nota els seus 
dos últims enfrontaments con-
tra rivals que estaven millors 
classificats. A la 10a jornada, 
les montcadenques no van des-
aprofitar l’oportunitat d’avançar 
el Cerdanyola a la taula i es van 
emportar el derbi vallesà per 2 
a 1 gràcies a dos gols de Nerea 
Talavera a la segona meitat. El 
gol visitant va arribar a pocs 
minuts del final, però no va 
evitar la victòria de les noies 
d’Antonio Moya, que la van de-

dicar a la jove de Can Sant Joan 
que una setmana abans havia 
mort en un accident de trànsit 
a la C-58. 
A la jornada anterior, l’EF 
Montcada havia donat la gran 
sorpresa al camp d’un dels dos 
líders, el Manresa. A les prime-
res vuit jornades, les manresa-
nes havien aconseguit guanyar 
tots els seus partits i només 
havien rebut cinc gols en con-
tra. En el moment més inespe-
rat,  i al camp més complicat, 
les montcadenques van fer un 
partit perfecte i van aconseguir 
la victòria amb un espectacular 
1 a 4 gràcies als gols de Nerea 
Rodríguez, en dues ocasions, 
Georgina Vendrell i Ronnie. 

Rafa Jiménez | Redacció

futboL fEMENí

L’EF Montcada escala posicions a la taula 
després de superar dos rivals directes 
Les montcadenques van donar la sorpresa derrotant un dels líders, el Manresa (1-4), i es van emportar el derbi vallesà contra el Cerdanyola (2-1)

Des del 3 de novembre, quan va caure al camp del CE Sabadell, el sènior femení ha encadenat tres victòries consecutives
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Definitivament, la Unió Esportiva 
Sant Joan ha entrat en un sotrac 
de joc i resultats i, després de tres 
derrotes consecutives, ja està a 
tres punts de la primera posició de 
descens directe. Al seu últim par-
tit, l’equip de José Manuel Martín 

‘Pinti’ no va tenir sort i va perdre al 
camp d’un dels dos líders, el Turó 
de la Peira (3-2), per culpa d’un gol 
a l’últim minut que, segons el pre-
sident del club, José González, “es 
va fer amb la mà”.
Una setmana abans, els montca-
dencs van oferir una pitjor imatge 

en la derrota contra l’Argentona 
(1-3) que va fer esclatar el seu tècnic 
per la falta de compromís d’alguns 
dels seus jugadors: “Aquí cadascú 
fa la guerra pel seu costat i no 
demostrem ser un equip. Si con-
tinuem amb aquesta dinàmica, 
anirem malament”. 

La UE Sant Joan pateix tres derrotes 
seguides i ja ha de mirar cap a baix

futboL. SEGoNA CAtALANA

Després d’un bon inici, la UE Sant Joan s’ha complicat el seu camí a la Segona Catalana

‘pinti’, tècnic local, va esclatar després de la derrota a casa contra l’argentona

Rafa Jiménez | Redacció
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De penal i a l’últim minut. 
Aquesta és una de les frases 
fetes més tòpiques del futbol, 
però serveix per explicar el 
desenllaç de la victòria del CD 
Montcada davant del Lloret 
(3-2) a la 12a jornada. Com és 
habitual, els verds van iniciar 
amb molta força el partit i Ser-
gi Arranz va obrir el marcador 
al minut 9. Poc a poc, el Lloret 
es va anar fent amb el domini 
i, a l’inici de la segona part, 
li va donar la volta al marca-
dor, posant-se per davant des-
prés d’un gol de penal. El CD 
Montcada no es va donar per 
vençut. Kike va empatar al 62 i 
a l’últim minut Sergi Arranz va 
fer el gol de la victòria després 
de transformar un penal. Així, 
el davanter es consolida com 
a millor ‘artiller’ del grup 1 de 
Primera Catalana amb 11 gols, 
els mateixos que Marçal Lladó, 
del Sant Quirze. 
Després de la derrota del seu 
equip, el tècnic del Lloret, 
José José Ángel Valero, es va 
queixar amargament a la roda 
de premsa de l’actuació de 
l’àrbitre, Galera Serrano: “No 
és la primera vegada que 
tenim un arbitratge així. Hi 
ha algú que vol que el Lloret 
baixi de categoria”. 

Una setmana abans, el CD 
Montcada no va poder tornar 
de La Jonquera (3-1), tercer 
classificat, amb cap punt. Tot i 
avançar-se en el marcador amb 
un nou gol de Sergi Arranz, els 
gironins li van acabar donant 
la volta al resultat, ja abans del 
descans, per consolidar la seva 
posició de privilegi.  

Cinquens. Després de la victòria 
davant del Lloret, els verds pu-
gen a la cinquena posició, tot i 
que el seu tècnic Jordi Salvan-
yà no vol mirar més enllà del 
proper partit, que serà un der-
bi al camp del Ripollet: “Hem 
d’anar setmana a setmana, 
deixant-nos del conte de la 
lletera”. 

Rafa Jiménez | Redacció

futboL. priMErA CAtALANA

Un inspirat Sergi Arranz permet al 
CD Montcada continuar somniant
Els verds pugen a la cinquena posició de la mà del seu davanter, que ja suma 11 gols en 12 jornades 

Sergi Arranz es consolida com l’home gol del CD Montcada amb unes xifres de rècord
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Encara amb un partit menys 
que alguns dels seus rivals, 
el CD Montcada B va tornar 
a la competició al grup 5 de 
la Quarta Catalana després 
de dues jornades de descans 
i ho ha fet amb bon peu. Els 
montcadencs han pujat a la 
quarta posició del grup 5 amb 
16 punts després de guanyar a 
casa la UD Águila (2-4) i derro-
tar a l’estadi de la Ferreria La 
Salut Pere Gol (4-1) | RJ
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    bona ratxa del b

futboL. 4a CAtALANA

Un gol al 88’ evita 
la victòria de la UD 
Santa Maria contra 
un dels líders

Amb un partit menys que els dos 
primers classificats, Peña Depor-
tiva Pajaril i Racing Vallbona, la 
UD Santa Maria ocupa la quar-
ta posició del grup 15 de Quarta 
Catalana amb 16 punts, els ma-
teixos que el CE Tecnofutbol B. 
La UD Santa Maria va jugar el 
seu últim partit el 17 de novem-
bre, ja que a la darrera jornada 
va descansar a causa de la retira-
da de l’At. Ibèria B. El Vallbona 
visitava la Ferreria a la 7a jorna-
da, sent un dels líders. L’equip de 
Juan Meca es va avançar al 65 
gràcies a un acció de Fernando 
Hernández. El gol de l’empat va 
arribar a l’últim minut, privant 
els montcadencs de la victòria.

Decisió del comité. Li ha donat 
els tres punts a la UD Santa 
Maria del partit suspès contra 
el Port Athletic Club (0-1).

Rafa Jiménez | Redacció

Jordi Moreno, en un acció contra el Vallbona
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Les baixes per lesió i sanció de 
Xavi Benítez i Pere Farrés i la 
definitiva de Jesús Pons, que 
per motius personals ha decidit 
deixar el club, van perjudicar en 
excés el sènior masculí del Club 
Hanbdol La Salle que no va po-
der sumar cap punt a la pista de 
l’OAR Gràcia (32-21), un dels 
equips més forts del grup C de 
la Primera Estatal. 
La primera meitat va ser iguala-
da i es va arribar al descans amb 
un ajustat 14-13. A la segona part, 
els montcadencs van acusar la 
manca de banqueta, fet que els 
sabadellencs van aprofitar per 
marxar definitivament. 

Una setmana abans, l’equip de 
Jaume Puig no va poder passar 
de l’empat a casa contra el Flo-
rida Universitària (25-25). Va 
ser un partit estrany, dominat 
a l’inici pels montcadencs que 
al final van patir per salvar un 
punt. A manca de mig minut, 
els valencians guanyaven per un 
i tenien la possessió de l’esfèric. 
Després d’un temps mort de-
manat pel tècnic visitant, els 
lassal·lians van recuperar la pi-
lota i van forçar un penal que 
Albert Maresma va transformar 
en el definitiu empat a 25. 
Després d’aquests dos partits dis-
putats, els montcadencs ocupen 
la novena posició amb 9 punts.

Femení. L’equip que entrena Es-
peranza Hoyos, que va descan-
sar a la 8a jornada, va deixar 
escapar una oportunitat d’or per 
pujar llocs a la taula i va caure 
al pavelló Miquel Poblet davant 
un rival directe com el CH Vi-
lanova (14-16). Va ser un partit 
molt igualat des del principi on 
les defenses es van imposar cla-
rament davant dels atacs i les 
porteres d’ambdós equips van 
tenir una actuació molt desta-
cada. Al final, el Vilanova es va 
emportar els 2 punts i deixa en 
una situació molt complicada les 
montcadenques, que ara ocupen 
la última posició a la taula amb 
només 3 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

HANdboL

Les baixes per lesió o sanció 
perjudiquen el sènior masculí 
L’equip va perdre amb l’oaR Gràcia sense Benítez, Farrés i pons, que ha deixat el club 

> Campanya ‘Amics per sempre’ per captar socis
El club, que està preparant el relleu a la presidència ja que Josep 
Maresma deixarà el càrrec a final d’any, ha llançat una campanya per 
captar socis. Sota el lema ‘Amics de Primera’, s’ha creat un carnet 
que, al preu de 30 euros, permet accedir a una sèrie de descomptes 
directes que, segons el club, tenen un valor de 350 euros. Els esta-
bliments que col·laboren en aquesta campanya són Assegurances 
Ezquerra i Gracia, cafeteria Tribi’ss, restaurant Casa Juanita, Ar&Es, 
Multiópticas Isis, Gestoria Herben i Didac, centre de fisioteràpia i re-
flexologia podal | RJ
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> Les dones del Cp Montcada mantenen el nivell
L’equip femení del Club Petanca de Montcada continua amb la seva bona 
ratxa de resultats i ha sumat la victòria a les últimes jornades contra el 
Mongat (7-2) i el San Juan de Llefià (6-3). Per la seva part, el primer equip 
del club, que juga a Tercera, també va guanyar els seus partits contra el 
Nova Lloreda Sud (13-3) i el Ronda Llefià (6-3). El segon conjunt masculí, 
continua amb la seva línia irregular. Va perdre contra la Unión de Ripollet 
(9-7) i va superar el Plaza Catalunya Llagosta (9-7) | RJ
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Després de tres derrotes consecutives, el broncesval Montcada va recuperar el camí de la victòria davant la Peña Deportiva d’Eivissa

Amb tres derrotes consecutives, 
el Broncesval Montcada havia 
perdut pistonada en la seva llui-
ta per aconseguir l’ascens. Tot i 
les baixes de Gerard Esteller, el 
porter Pol i Javi Grimaldos, els 
montcadencs es van recuperar al 
seu últim partit, disputat al pave-
lló Miquel Poblet, contra la Peña 
Deportiva d’Eivissa, un rival 
que només ha sumat un punt en 
tota la temporada. Els golejadors 
montcadencs van ser Riquelme 
(2), Jordi Martí (2), Manel (2), 

el porter Aleix (1), Mario (1) i 
Roger (1). L’entrenador Jordi 
Rozas es motra satisfet per haver 
recuperat el nivell de joc, després 
de la derrota set dies abans a la 
pista del Sícoris de Lleida (4-2), 
i dema tranquil·litat a l’entorn: 
“La lliga és molt llarga i segur 
que estarem a dalt, però amb 
paciència”. 
Després d’11 jornades, els mont-
cadencs són tercers, amb 21 
punts, i liderant un grup amb 
dos equips més: Marfil B i Vilas-
sar de Mar. 

Rafa Jiménez | Redacció

futboL SALA. fS MoNtCAdA

El broncesval es 
recupera amb nou gols
La peña Deportiva va pagar els plats trencats

El Multiópticas Isis B ha empa-
tat els seus dos últims partits que 
ha disputat a casa, oferint una 
imatge ben diferent. Contra el 
Vallparadís, un dels equips més 
forts, l’empat a 13 va tenir gust a 
victòria, tot el contrari que davant 
del CK Baix Empordà (18-18), un 
equip recentment ascendit i que 
només ha sumat una victòria.

Primer equip. Al seu últim partit, 
el Multiópticas Isis A va perdre 
contra el Vallparadís (9-29).

El primer equip només ha jugat un partit en dues jornades i va perdre amb el Vallparadís (9-29)

KorfbAL

El Multiópticas Isis b encadena  
dos empats de manera consecutiva

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip b, entrenat per Juanma Fernández, té un balanç de dues victòries, dos empats i una derrota 

> Torneig de Nadal de la UE Montcada
La Unió Escacs Montcada organitza un Torneig de Nadal que es farà el 
22 de desembre al Miquel Poblet. Serà un torneig amb dues categories, 
per a infants i adults, i les inscripcions es poden fer per correu electrònic 
(uemontcada@hotmail.com) o per telèfon, trucant al 687 123 114 | RJ 

> properes activitats de la penya barcelonista 
La penya ‘culé’ està preparant un seguit d’activitats per al Nadal. El 16 
de desembre organitza un esmorzar per als seus socis al Cafè Colom de 
l’ABI. El preu és de 7 euros i cal fer la reserva abans del dia 14. El dia 
23, a les 19h, la penya organitza un quinto a l’ABI amb regals relacionats 
amb el F.C.Barcelona i el 3 i 4 de gener es farà un torneig per parelles 
del joc FIFA13 per PlayStation. El torneig està obert a tothom i té un preu 
d’inscripció per parella de 8 euros per als socis i 10 per als no socis. Les 
inscripcions s’hauran de fer al Cafè Colom abans del 31 de desembre | RJ 

bALL ESportiu

La parella de ball formada per Eva 
Nieto i Carles Cirera continua re-
copilant èxits a les competicions on 
participa. El 24 de novembre, en re-
presentació del club Endansa i del 
Team Dynamik, la parella montca-
denca va guanyar a Parma (Itàlia) 

el WDSF senior I Latin, repetint la 
victòria que ja havien aconseguit 
el 9 de novembre a París (França). 
El proper repte de Nieto i Cirera 
es fer un bon paper al campionat 
del Món que es disputa el cap de 
setmana de l’1 i el 2 de desembre a 
Rouen (França).

Nou triomf de Nieto i Cirera
Rafa Jiménez | Redacció

tAEKWoNdo

El Lee Young està preparant la pro-
pera edició del Mundial de Poomsae 
(tècnica) que es farà a la ciutat co-
lombiana de Tuján entre el 6 i el 9 
de desembre. El club montcadenc 
anirà amb una delegació formada 

per cinc esportistes. Diego Carrillo, 
Alberto Jo Lee i Soomi Jo Lee par-
ticiparan en categoria individual, 
tot i que aquesta també ho farà en 
parella amb el seu germà i en trio, 
juntament amb Yolanda Fidalgo i 
Gemma Adelantado. 

Mundial per al Lee Young
Rafa Jiménez | Redacció

El Tennis Taula La Unió orga-
nitza la primera edició de l’Open 
de Nadal, que se celebrarà el 8 de 
desembre a les instal·lacions de La 
Unió. Hi haurà premis per als tres 
primers classificats de tres catego-
ries: infantil, juvenil i adults. Les 
inscripcions, al preu de 10 euros 
per als socis de La Unió i de 12 per 
als no socis, es podran fer fins al 7 
de desembre. Per a més informa-
ció es pot consultar el web www.
ttlaunio.wordpress.com o trucar al 
telèfon 685 971 923. D’altra banda, 
l’equip del TT La Unió va obtenir 
a Parets la primera victòria de la 
temporada a domicili (3-4). Una 
setmana abans, havia guanyat a 
casa el Sant Andreu B (4-3).

El TT La Unió 
prepara 
I’open de Nadal
Rafa Jiménez | Redacció

tENNiS tAuLA

> Inscripcions per a la Lliga d’Hivern de futbol-7 
L’IME ha ampliat fins al 17 de gener el termini d’inscripcions per a la Lliga 
d’Hivern de Futbol-7. Les inscripcions es poden fer, de dilluns a divendres, de 
9 a 13h, i de dimarts i dijous, de 17 a 19h, a la seu de l’IME (carrer Tarragona, 
32). La qüota d’inscripció és de 825 euros per equip i el pagament es pot fer 
fraccionat (en el moment de fer la inscripció i a principis de març) | RJ 
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Després d’una setmana de 
descans, el sènior femení del 
CEB Can Sant Joan va re-
prendre la competició amb 
una derrota a casa contra el 
Vedruna Gràcia B (57-65). 
Les montcadenques són 

vuitenes amb un balanç de 
tres victòries i cinc derrotes.

sènior masculí. Va encade-
nar dues noves derrotes 
contra el CB Tordera (87-
78) i el Luk-Store Gassó Ri-
pollet (57-58).

El seu tècnic creu que tenen nivell per guanyar la lliga

bÀSquEt. AE ELvirA LA SALLE

El sots-21 es consolida 
a les primeres posicions

Amb un balanç de vuit vic-
tòries i només dues derro-
tes, l’equip sots-21 de l’AE 
Elvira La Salle es manté a la 
part alta de la taula del seu 
grup. De moment, els mont-
cadencs ocupen la tercera 
posició amb 18 punts, els 
mateixos que el CB Vila de 
Montornès i a dos del líder, 
el CE Vilatorta. L’equip que 
entrena Ignasi de la Fuente 
s’ha recuperat bé de la sego-

na derrota de la temporada 
que va patir a la 8a jornada 
contra el Canovelles BC i  
ha sumat dues noves vic-
tòries contra la UEB Mar-
torelles (48-77) i el CB Santa 
Perpètua (78-51). El seu 
proper partit serà a la pista 
del líder. “Hem format un 
equip molt compacte i es-
tic molt satisfet. Crec que 
depèn de nosaltres poder 
guanyar aquesta lliga”, 
explica de la Fuente. 

Rafa Jiménez | Redacció

HANdboL

Al pavelló Miquel Poblet, els veterans van poder amb el Matadapera
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L’equip màster masculí del 
Club Handbol La Salle va 
sumar a la 3a jornada,  i en 
el seu segon partit, la prime-
ra victòria de la temporada 
contra el Veterans Matada-
pera (29-25) en un partit en 
el que el tècnic Joan Espona 
va ser expulsat. 

sènior B. Continua impara-
ble a la Tercera Catalana i 
ja acumula sis victòries se-
guides, les últimes contra el 
Sabadell Handbol (29-26) i 
el CH Llagostera B (24-28). 
Amb 12 punts, els montca-
dencs comparteixen liderat-
ge amb l’H. Garbí Palafru-
gell, el seu proper rival.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’equip de veterans suma 
la seva primera victòria
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Les montcadenques sumen 11 punts en el que porten de temporada

El sots-21 està fent una molt bona temporada de la mà d’ignasi de la Fuente

El femení segueix  
a la part mitja baixa 

futboL SALA

Després de les dues prime-
res derrotes en el debut a 
Preferent, l’AE Can Cuiàs 
ha encadenat tres jorna-
des seguides sense perdre. 
Els seus dos últims partits 
van finalitzar amb empat. 
A domicili, a la pista del 
Mampar Bruc (3-3), pe-

núltim a la classificació, 
i a les pistes del barri de 
Can Cuiàs contra el Sang 
Culé (5-5), un dels equips 
que està situat a la parta 
alta de la taula. Després 
d’aquestes cinc jornades, 
els montcadencs són no-
vens amb 5 punts | RJ 

L’AE Can Cuiàs encadena 
dos empats consecutius

L’equip sènior de futbol 
sala de l’EF Montcada va 
patir a  la 5a jornada la 
primera derrota contra un 
rival directe: l’EF Barberà-
Andalucía. Tot i avançar-
se en el marcador, els 
montcadencs van acabar 
perdent per un contundent 

1 a 5. Ben diferent va ser 
el resultat de la setmana 
anterior a la pista del Mu-
nich quan l’equip de José 
Luis Carrasco va sumar 
els tres punts amb un clar 
1 a 4. Després de quatre 
partits, l’EF Montcada és 
cinquè amb 7 punts | RJ  

L’EF Montcada pateix la 
seva primera derrota

Després d’una victòria a 
casa contra el CE Casal 
de Sords de Barcelona 
(6-2), l’AFS Bosc d’en Vi-
laró afrontava, a la 9a jor-
nada, un interessant partit 
a la pista del CCA Plaza 
Macael, líder amb tres 
punts més que els mont-

cadencs. El duel entre els 
dos primers classificats es 
va decantar del costat del 
Plaza Macael (2-1), que 
d’aquesta manera, consoli-
da el seu lideratge amb sis 
punt més que l’AFS Bosc 
d’en Vilaró, que ara és ter-
cer | RJ-

L’AFS bosc d’en Vilaró 
no pot amb el líder

Rafa Jiménez |  Redacció

bÀSquEt. CEb CAN SANt joAN
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Les pistes del col·legi Elvira 
Cuyàs van acollir el 23 de 
novembre un interessant 
derbi entre els equips mini 
de l’AE Elvira La Salle i el 
CB Montcada. La victòria 
va caure del costat dels lo-
cals, que continuen intrac-
tables al grup 8 de la fase 
prèvia del nivell C. Després 
de 8 jornades, són líders 
amb tots els partits guan-
yats i amb una mitjana de 
69 punts a favor. L’altra cara 
de la moneda és l’equip del 
CB Montcada que només 
acumula un triomf en el 
que porten de temporada.

La creació d’un grup de tennis, 
novetat al programa d’El Viver  

ESport ESCoLAr

Un total de 141 nens i nenes fan alguna de les activitats extraescolars al col·legi de Can Sant Joan

La formació d’un grup de 
tennis és la gran novetat 
en el programa d’activitats 
extraescolars que ofereix 
en aquest curs l’Ampa de 
l’escola El Viver de Can 
Sant Joan. En total, 141 
nens i nenes participen en 
algunes de les vuit activi-
tats programades: karate, 
psicomotrocitat, iniciació 
esportiva, multiesport, 
bàsquet, futbol sala, dansa 
i tennis. En línies generals 
es manté la participació i 
el programa de l’any pas-
sat, a excepció del grup de 
gimnàstica esportiva, que 
no es fa ja que no ha tingut 
prou inscrits. 
El nou grup de ten-
nis, que compta amb la 
col·laboració del Club 
Tennis Reixac aportant 
material, és una iniciativa 
de Juanjo Roldán, coordi-
nador de les extraescolars 
del centre educatiu i que 
s’encarrega d’organitzar la 
feina dels 10 monitors que 
treballen per al centre edu-
catiu. “El nostre objectiu 
és que els nens i nenes 
aprenguin i es diver-

teixin, en aquest ordre”, 
explica Roldán.

Xifres. Hi ha dos grups de 
karate amb 20 nens i ne-
nes respectivament, un 
de psicomotricitat (16), 
quatre de dansa (45), un 
d’iniciació esportiva (8), 
un de multiesport (9), un 
de bàsquet (10), dos de fut-
bol sala, un aleví (6) i un 
altre benjamí (11), i un de 
tennis (16).  

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Elvira La Salle mini va guanyar el derbi local davant del Cb Montcada
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El grup de tennis, amb 16 nens i nenes, és una de les novetats en el programa d’extraescolars d’El Viver

bÀSquEt. CEb CAN SANt joAN

L’infantil femení acumula sis 
jornades sense poder guanyar
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L’equip infantil del CEB 
Can Sant Joan encara no 
ha pogut sumar cap punt 
després de sis jornades de 
competició a la fase prè-
via del grup 3 del nivell 
C del campionat infantil. 
Les montcadenques van 
perdre els seus dos últims 
partits de forma contun-
dent contra el Safa-Horta 
(10-60) i a la pista del líder, 
el Climasol-Roser Negre 
(67-20). L’infantil femení 
té encara dues oportuni-
tats per sumar la primera 
victòria abans del final 
d’aquesta fase prèvia. L’infantil femení només va poder sumar 10 punts en el partit contra el Safa-Horta

amb una mitjana de 19,6 punts, les montcadenques han perdut els seus sis partits

Rafa Jiménez | Redacció
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El karate continua al col·legi amb dos grups amb una vintena d’alumnes

El mini s’emporta el derbi  
i continua intractable
L’equip d’aroa Ratamero suma la seva vuitena victòria davant el CB Montcada (59-40) 

bÀSquEt. AE ELvirA LA SALLE
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Rafa Jiménez | Redacció

futboL SALA. fS MoNtCAdA

L’infantil A està tenint un 
inici complicat a la Divisió 
d’Honor i, de moment, ha 
perdut els 8 partits que ha 
disputat. Les dues últimes 
derrotes es van produir con-
tra el Gimnàstic de Tarrago-
na (2-4) i l’Acció Sant Martí 
(10-4). El conjunt d’Adrià 
Esteller, jugador del primer 
equip, està a la cua junta-
ment amb l’Esparreguera 

i el Balaguer, també amb 0 
punts.

Juvenils. El masculí puja 
fins a la quarta posició amb 
15 punts després de sumar 
dues noves victòries contra 
el CFS La Unión (4-3) i el 
Manresa (3-4). El femení és 
a la cua, amb 3 punts, des-
prés de caure contra l’AE 
Penya Esplugues (12-1) i el 
Futsal Mataró (2-7)

L’infantil A no puntua
Després de 8 jornades, no ha pogut sumar cap punt

L’infantil A, que entrena Adrià Esteller, continua sense sumar cap punt

Rafa Jiménez | Redacció

futboL SALA. Ef MoNtCAdA

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada, que va des-
cansar a l’ultima jornada a 
causa de la retirada del CFS 
Atlètic Almendra, se situa 
a la sisena posició del grup 
2 de Segona Divisió. Els 
montcadencs es mantenen 

invictes des de la derrota 
en el seu debut i a la 4a jor-
nada van sumar una nova 
victòria, la segona de la tem-
porada, contra el Vilassar 
de Mar  (5-4). El partit, molt 
igualat, es va resoldre amb 
un últim gol de Luis Fernan-
do Pulgarín. 

El juvenil, a mitja taula
Rafa Jiménez | Redacció
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L’aleví A es manté a dalt amb 
una única derrota en vuit partits

futboL. Ef MoNtCAdA

ocupa la tecera posició i d’aquí dues setmanes juga al camp del líder, que té un avantatge de cinc punts

L’aleví A de l’EF Montcada 
és, amb 17 punts, el tercer 
classificat del grup 6 de Se-
gona Divisió amb un balanç 
de cinc victòries, dos empats 
i una única derrota. Després 
de perdre, a la 6a jornada, 
el seu primer partit al camp 
del Vic Riuprimer (7-1), els 
montcadencs es van refer 
bé amb dos triomfs con-
secutius contra dos equips 
de Manresa: el Gimnàstic 
(4-2) i el Centre D’Esports 
(1-4). D’aquí dues setmanes, 
l’aleví A afrontarà el repte 
de jugar al camp del líder, 
l’EF Barberà-Andalucia.

Juvenil A. Ja ha pujat fins a 
la segona posició del grup 7 
de Primera, amb 17 punts, 
gràcies a les seves dues úl-
times victòries davant del 
Lliçà d’Amunt (0-6) i l’EF 
Barberà-Andalucia(2-1). 
L’equip de José Manuel 
Jurado rebrà d’aquí a tres 
jornades el líder, el Grano-
llers, que té 21 punts.  

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví A no va tenir massa problemes per aconseguir una nova victòria a casa davant el Gimnàstic de Manresa

futboL. juvENiL Cd MoNtCAdA

La UE Mollet, tercer clas-
sificat al grup 7 de Primera 
Divisió, va ser l’encarregat 
de posar fi a la bona ratxa 
del juvenil del CD Mont-
cada, que ja havia enca-
denat cinc jornades sense 
conèixer la derrota. Tot i el 
gol de Marc Parra al minut 
30, que va servir per empa-
tar el partit de forma mo-
mentània, els punts es van 
quedar a Mollet amb el 2 a 

1 final. Una setmana abans, 
els montcadencs van deixar 
escapar un punt de l’estadi 
de la Ferreria davant del Be-
llavista Milán que, a quinze 
minuts del final, va neu-
tralitzar el primer gol dels 
verds, aconseguit per Jorge 
Berjano al 57.
Després de 7 jornades, el 
juvenil que entrena Jordi 
García ocupa l’onzena posi-
ció amb dues victòries, tres 
empats i dues derrotes.   

Derrota a Mollet
Fi a la bona ratxa de cinc jornades sense perdre

Marc Parra va fer l’únic gol del juvenil del CD Montcada a Mollet

Rafa Jiménez | Redacció
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>> Clica i mira les fotogaleries de tots els equips del Club bàsquet Montcada

> Marea vermella a la presentació de tots els equips del club
El CB Montcada va presentar el 17 de novembre tots els seus equips a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre. El club, que viu un procés de reestructuració després dels problemes 
que va patir sota la presidència de Luis Miguel Rodríguez, inicia una nova etapa amb la direc-
ció d’Àngel Orenes. L’entitat, que no té ni sènior ni júnior, va fer saltar a la pista els seus set 
equips: Premini Mixt, Premini, Mini, Preinfantil, Infantil, Cadet B i Cadet A. L’acte va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, María Elena Pérez, el regidor d’Esports, Marc Rodríguez, i el 
president de l’Àrea de Política Territorial, Juan Parra, tots tres del PSC | RJ

El cadet A del CB Montca-
da comparteix el lideratge 
del grup 12 de nivell B amb 
un balanç de cinc victòries 
i una derrota. El seu últim 
triomf va arribar a la 7a jor-
nada contra el CB Mira-Sol 
(55-37). A la propera jorna-
da es jugarà el lideratge con-
tra la UB Sant Adrià, que a 
la primera volta va guanyar 
a Montcada (55-72).

El cadet A, 
líder del  
seu grup
Rafa Jiménez | Redacció

bÀSquEt. Cb MoNtCAdA

HANdboL. CH LA SALLE

El Club Handbol La Salle 
farà el 2 de desembre la pre-
sentació del seus 20 equips 
(11 del club i 9 de l’escola) 
de la temporada 2012-2013. 
L’acte de presentació co-
mençarà a les 13h al pavelló 
Miquel Poblet després dels 
partits de l’infantil B i del 
sènior masculí, que jugarà 
contra el Granollers en un 
horari poc habitual.

Infantil A. Continua amb 
una bona dinàmica a la Lli-
ga Catalana i, després de 8 
jornades, ocupa la segona 
posició amb una única de-
rrota. Els lassal·lians van 
aprofitar el fet de jugar dos 
partits consecutius a casa 
per sumar dues noves vic-
tòries contra el Sant Martí 
Voramar (44-26) i el CH 
Sant Llorenç-Sant Feliu de 
LLobregat (33-17) 

presentació dels equips
Es farà el 2 de desembre, al migdia, al Miquel poblet

L’infantil A no va tenir problemes per superar el Sant Martí-Voramar (44-26)

Rafa Jiménez | Redacció

  

El juvenil B de l’EF Montcada ha  
pujat fins a la vuitena posició del 
grup 32 de Segona Divisió des-
prés d’encadenar dues victòries 
consecutives, fet que no passava 
des de les dues primeres jornades. 
Els seus últims triomfs van arribar 
contra La Planada (0-1) i el Lliçà 
d’Avall (2-1). Els vermells sumen 
13 punts en 8 jornades.

  El juvenil b se situa vuitè després de dues victòries seguides
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Jordi Escrigas
seguint l’estela familiar. El seu avi matern va ser jornaler a les obres de construcció de l’edi-
fici de La Unió l’any 1924, un projecte col·lectiu que va aconseguir unir els de Cal Perico i els de 
Cal Menut, dues entitats rivals de Mas Rampinyo. Seguint l’estela del seu avi i del seu pare, Escri-
gas va formar part de la junta de La Unió des dels 19 anys i la va presidir entre el 1997 i el 2005, 
amb només 25 anys. Al 2011 va tornar a assumir el càrrec amb il·lusió renovada, però amb un 
mateix objectiu: eliminar l’etiqueta d’entitat “tancada i elitista” que encara li atribueixen alguns. 
No li fa mandra anar cada dia a La Unió a fer tasques de gestió i planificar la programació perquè 
per ell pertànyer a l’entitat és una forma d’estar al món, de relacionar-se amb persones i de posar 
en marxa iniciatives que enriqueixin la vida cultural del municipi.

“Vincular-se a una entitat 
és estimar el teu poble”

La Unió forma part de la teva vida 
des de ben petit.
Vaig començar fent teatre amb el 
grup dels Pastorets, tot i que em 
feia molta vergonya pujar dalt de 
l’escenari i, més endavant, també 
em vaig vincular a la Banda de 
Trompetes i Tambors. El que em 
feia pànic era el ball de gitanes, no 
se m’ha donat mai bé.
En canvi el cuc del teatre ha anat 
a més amb el grup Tea345.
Vaig començar fent de director, 
però però un bon dia, amb l’obra 
‘El diari d’Anna Frank’, vaig haver 
de substituir un actor que feia 
un paper clau per tirar endavant 
la representació. El fet és que 
vaig superar la por escènica i ara 
m’agrada més actuar que dirigir.    
Presidir una entitat com La Unió  
no deu ser una tasca fàcil.
No ho és gens i, més, tenint en 
compte que cada vegada se’ns 
demana més professionalitat, 
però  els maldecaps que comporta 

queden compensats per altres 
factors. La Unió és més que un 
edifici, més que una entitat, és com 
una gran família de la qual formo 
part. Em permet desconnectar 
de  la feina, relacionar-me amb 
gent diferent i posar en marxa 
nous projectes. Vincular-se a una 
entitat, La Unió o qualsevol altra, 
és estimar el teu poble.
Per què creus que alguns pensen 
que La Unió és una entitat 
tancada i elitista? 
Suposo que això ve de lluny, de 
l’època en què es feien envelats i 
existien dues entitats, la dels rics 
i la dels pobres. És molt difícil 
trencar estereotips i més si tenen 
les seves arrels en el passat. Per 
això una de les decisions que va 
prendre la primera junta que vaig 
presidir va ser suprimir el ball de 
l’envelat i l’elecció de la pubilla. 
Vam valorar que eren activitats que 
pertanyien a una època ja passada. 
Hi ha gent que no s’ho va prendre 

gaire bé, però s’ha d’evolucionar i 
assumir que els temps canvien. 
L’altra rivalitat que sempre ha 
existit és entre Mas Rampinyo i 
Montcada centre.
Les noves generacions ja no viuen 
això com una rivalitat, però entre la 
gent gran sí que hi ha la percepció 
que els del centre no venen mai 
fins aquí, mentre que els de Mas 
Rampinyo sempre s’han desplaçat 
a la resta de barris.

Treballar amb l’Abi és una manera 
de trencar aquesta dinàmica?
Almenys  és un intent d’unir 
esfor ços i garantir la màxima 
participació a les activitats que 

programem l’una i l’altra. En els 
temps que corren cal sumar i no 
restar. També crec que seria bo 
aglutinar els esforços del sector 
públic i privat per promoure 
activitats culturals. 
Cada vegada costa més fer una 
programació atractiva?
Sempre he volgut que, a més de 
les activitats que fan les diferents 
seccions de La Unió, hi hagi 
propostes de grups de fora, que la 
facin més atractiva. Per exemple, 
formar part de l’Espai A, que 
promouen ateneus de Catalunya i 
grups amateurs amb el suport de 
la Generalitat, ens està servint per 
acollir espectacles de força qualitat 
durant tota la temporada amb 
un cost que podem assumir. Ara 
estem negociant amb la Fundació 
La Roda portar espectacles infan-
tils a canvi d’una petita quota i una 
col·laboració anual. 
El nucli de Mas Rampinyo cada 
vegada té una població més 

envellida i menys vida comercial. 
Això afecta l’entitat?
El públic de les nostres activitats 
no només viu al nucli antic, sinó 
que també prové d’altres punts 
de Mas Rampinyo i, fins i tot, de la 
resta de barris, una tendència que 
volem potenciar. I afortunadament 
l’entitat està viva i continua crei-
xent. Fa poc s’ha creat la secció 
de tennis- taula, força activa, i un 
nou grup de teatre promogut per 
Víctor Bea, que ja ha començat a 
assajar a La Unió. 
Quins són els reptes de futur?
Mantenir l’entitat en moviment i al 
dia, tant a nivell d’infrastructura 
com de funcionament i propostes. 
Jo m’he compromès a treballar 
durant quatre anys, però el repte 
més gran serà arribar al centenari, 
al 2021. Algunes veus ja diuen 
que el futur dels ateneus passa 
per tenir gerents que s’ocupin de 
la gestió, sota les directrius d’una 
junta. Ja veurem què passarà.

“La Unió és més 
que una entitat o un 
edifici, és com una 
gran família de la qual 
formo part”

President de La Unió
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