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“El pressupost del 2013 té 
tres objectius bàsics: garantir 
l’atenció a les persones, com-
plir amb les previsions de des-
pesa en funció dels ingressos i 
garantir l’estabilitat i la sosteni-
bilitat financera”. Així defineix 
Joan Maresma (CiU), president 
de l’Àrea Econòmica, el projecte 
que el govern local (PSC i CiU) 
presenta per a l’aprovació del Ple 
en el moment de tancar aquesta 
edició. Tot i seguir amb la línia 
d’austeritat marcada en els da-
rrers exercicis, la xifra a gestionar 
puja dels 33 milions d’euros ac-
tuals al 40,8. 
“El que tenim clar és que no 
estirem més el braç que la mà-
niga i que hem estat molt rea-
listes a l’hora d’establir les des-
peses d’acord amb la previsió 
d’ingressos”, ha afegit l’edil. En 
global, el pressupost s’incrementa 
un 11,9% respecte l’any passat. 
Poc més de la meitat, un 6,5%, es 
destinarà a fer front a la pujada 
de l’IVA i de l’IPC. En percen-
tatge, l’Àrea Territorial és la que 
més augmenta, passant del 30,5% 
del pressupost total al 44%. 

Programes socials. A l’Àrea Social 
es destinarà un 20%. Maresma 
ha destacat que la Regidoria de 
Serveis Socials rebrà una injecció 
de 200.000 euros per fer front a 
nous programes d’ajuda a les fa-
mílies més afectades per la crisi. 
“Volem incidir especialment en 
dos àmbits d’actuació, el sostre 
i els aliments”, ha dit. El pres-
supost també inclou una partida 

de 4.487.919 euros per fer front a 
les expropiacions de terrenys de 
les empreses Trias i Tort que han 
reclamat el pagament per via judi-
cial. Tot i que no hi ha encara una 
sentència en ferm, el consistori 
està obligat a fer constar la previ-
sió de despesa.
Pel que fa al capítol d’inversions, 
el govern local ha anunciat que 
hi destinarà 2,7 milions. Entre les 
actuacions previstes hi ha, entre 
d’altres, 400.000 euros –pagats al 
50% amb la Generalitat– per al 
Pla Integral de la Muntanyeta de 
Can Sant Joan, 370.000 per urba-
nitzar el carrer Bifurcació i 200.000 
per donar resposta a problemes 
endèmics de planejament.

Crítiques de l’oposició. La propos-
ta de pressupost no compta amb 
el suport de cap dels grups de 
l’oposició que, contràriament, l’han 
criticat amb duresa. En opinió de 
Josep M. González (ICV-EUiA), 
està plena d'inconcrecions: “Per 
a aquest govern el pressupost 
és un pur formalisme, després 
l’adaptarà a la seva conveniència 
i farà contínues modificacions 
de crèdit, per això l’anomenen 
‘dinàmic’”. La coalició rogiverda 
critica que l’Àrea que menys puja 
en proporció sigui la Social mentre 
les despeses financeres creixen un 
17%.
Eva García (PPC) considera “in-
dignant” que es destinin 5 mi-
lions d’euros a pagar les expropia-
cions d’uns privats que podrien 
revertir en serveis als ciutadans i 
inversions. “Són uns pressupos-
tos –ha dit– insultants, irreals i 
desmesurats, provocats per la 
mala gestió del govern que ara 
ens obligarà, amb molta pro-
babilitat, a vendre patrimoni 
municipal per fer front a unes 

expropiacions que ens hagués-
sim hagut d’estalviar”.
Carmen Romero (C’s) lamen-
ta que el govern no hagi comp-
tat amb l’oposició i opina que el 
pressupost no fa realment front a 
la crisi. “El senyor Maresma –as-
senyala l’edil– seguirà posant pe-
gats allà on sigui necessari que 
evidenciaran la nefasta gestió 
de previsió d’aquest govern en 
l'apartat econòmic”. C’s també 
critica la manca d’iniciatives per 
reactivar el teixit industrial.
Marta Aguilar (ERC) considera 
que la pujada d’ingressos provi-
nents de l’IBI i de taxes no es tra-
dueix en una millora de les políti-
ques públiques. “Ans el contrari, 
s’ofereixen menys serveis i més 
cars”, afirma. ERC també critica 
que augmenti la partida destina-
da a serveis jurídics i que al 2012 
s’hagin gastat 200.000 euros per 
aquest concepte quan s’havien 
pressupostat 30.000, fet que res-
pon, en opinió dels republicans, a 
la mala gestió del govern. 
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pRESSUpOST REALISTA
Segons ha assenyalat el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, el 
pressupost s’ha calculat d’acord a una 
previsió d’ingressos molt ajustada 

L’oposició vota en contra i atribueix la despesa que el consistori farà per assumir dues expropiacions a una ‘nefasta gestió del govern’

Augmenta l’aportació a Serveis Socials per 
fer front a nous programes d’ajut als usuaris

prEssupost dEL 2013

Pilar Abian | Redacció

L’apartat d’inversions 
pujarà l’any vinent a 2,7 
milions d’euros

 La Mancomunitat Intermunicipal i el Consell 
Comarcal també aproven els seus pressupostos

La Mancomunitat Intermunicipal 
Cerdanyola, Montcada i Ripollet 
gestionarà al 2013 un total de 
360.260 euros, un 1,68% més que 
l'any en curs. El Ple d'aprovació es 
va fer el 19 de desembre al consis-
tori de Cerdanyola, que actualment 
ostenta la presidència, la prope-
ra primavera el relleu el prendrà 
l'Ajuntament de Montcada. Els al-
caldes dels tres municipis han des-
tacat que es tracta d'un pressupost 
de contenció per fer front a la crisi.

Xifres de la comarca. El Ple del Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental 
també ha aprovat el pressupost per 
al 2013, que és de poc més de 17 
milions, uns 700.000 euros menys 
que el 2012 i amb una reducció dels 
ingressos i de les despeses d’un 4% 
respecte l’exercici d’aquest any. “Els 
comptes parteixen de l’austeritat i 
prioritzen l’atenció a les persones 
en els àmbits de Benestar Social i 
Educació – dues de les competèn-
cies bàsiques que l’ens supramu-

nicipal té delegades–, congelem 
les despeses de personal i ajustem 
la despesa corrent”, va explicar la 
presidenta de la Comissió Informati-
va d’Hisenda, Montse Playà, qui va 
destacar que el 75% de la despesa 
es destina a l’àmbit social. 
Pel que fa a la resta d’àrees, la de 
Serveis Generals –que inclou el 
personal– puja a gairebé 3 milions 
i mig d’euros, mentre que l’Àrea de 
Govern ascendeix a 850.000 euros 
i la de Cooperació Local i Territori, 
a 252.000 euros. Segons el Consell 
Comarcal, el pressupost s’ha elabo-
rat tenint en compte l’actual marc 
de reducció del dèficit públic del 
conjunt de les administracions, que 
suposa una reducció dels ingressos 
per a l’ens supramunicipal, tot i que 
alhora existeix una major deman-
da dels serveis vinculats al'àmbit 
social. Els comptes es van aprovar 
amb el vot a favor del PSC, CiU, 
ICV-EUiA, ERC i les Candidatures 
Alternatives del Vallès, i l’abstenció 
del PPC | SA

prEssupost 2013   40.855.452 euros 

IME: 1.291.770 euros
Montcada Comunicació: 341.129 euros

Àrea Social
8.227.743 €

 20%

Àrea Interna
4.970.877

 12%

Àrea de Presidència
2.334.145 €

5%
Àrea Territorial

18.215.442 €
44%

Àrea Econòmica
7.107.245 €

17%
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L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), ha respost les reiterades 
demandes de cessament tempo-
ral que han formulat la majoria 
dels grups de l’oposició –ICV-
EUiA, PPC i C’s– i a les quals 
també s’ha afegit la CUP, dient 
que no deixarà les seves funcions 
pel fet d’haver estat imputada per 
un presumpte delicte de tràfic 
d’influències, en referència a la 
contractació de la directora de la 
l’Àrea de Política Territorial del 
consistori. En el moment de tan-
car aquesta edició, algunes fonts 
apuntaven que aquesta investiga-
ció se separarà del sumari del cas 
Mercuri, en no tenir vinculació 
amb la presumpta trama de co-
rrupció urbanística per la qual 
ha estat imputat, entre d’altres, 
l’alcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos. 

Posicionament ferm. “No penso 
dimitir ni tampoc cessar tem-
poralment perquè sóc innocent 
i així quedarà demostrat”, ha 
dit Pérez. L’alcaldessa, que va 
anar a declarar l’1 de desembre 
en referència a la seva imputació, 
va reiterar aquella mateixa jorna-
da que el procés de contractació 
de l’esmentada treballadora es va 
fer amb total legalitat i així ho va 

ratificar al Ple. Malgrat les expli-
cacions de Pérez, tots els grups de 
l’oposició, a excepció d’ERC, li 
han demanat que faci com Bustos 
i cessi temporalment en el càrrec 
fins que la Justícia es pronunciï.  
La coalició ICV-EUiA ha reite-
rat la necessitat de transformar 
la gestió pública en una activitat 
totalment transparent “per tal 
d’acabar amb les sospites de 
corrupció i la desconfiança cap 
als partits”. Eva García (PPC) 
ha acusat l’edil de “malmetre la 
imatge de Montcada, mentre 
protegeix la del PSC renunciant 
a ser la primera secretària”. Per 
a Carmen Romero (C’s), Pérez 
“està danyant de manera irre-
parable la ciutat”. I la CUP li ha 
recriminat que no renunciï al sou 
de l’Alcaldia. 
Marta Aguilar (ERC) ha estat 
l’única regidora de l’oposició que 
no ha exigit la dimissió de l’edil. 
“Mentre no es demostri la seva 
culpabilitat, respectem la pre-
sumpció d’innocència”, ha dit. 
En nom del PSC, M. Carme 
Porro, va defensar davant del ple-
nari l’honorabilitat de l’alcaldessa 
així com el compromís de la for-
mació contra la corrupció: “Que 
ningú no dubti que actuarem 
en conseqüència segons com es-
devinguin els fets”.

L’alcaldessa, María Elena Pérez, durant la seva intervenció al Ple de novembre en què va assegurar que no ha comés cap delicte

èxIT dE LA FIRA dE NAdAL
Una cinquantena de comerços 
i artesans hi va exposar 
els seus productes
pàg. 7

sEssIó pLEnàrIA dE noVEMBrE

Tots els grups municipals de l’oposició, a excepció d’ERC, 
li demanen que cessi temporalment fins que tot s’aclareixi

L’alcaldessa reafirma 
la seva innocència 
i no renuncia al càrrec

Aprovada la moció de la plataforma 
amb l’únic vot en contra del ppC 
La portaveu popular, Eva García, diu que el text carrega clarament contra el seu partit

Tots els grups municipals, a 
excepció del PPC, van donar 
suport al Ple de novembre a la 
moció proposada per la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament To-
tal reprovant els incompliments 
per part del Govern de l’Estat 
que han impedit fer realitat el 
soterrament de  la línia de tren 
de Barcelona-Portbou al seu pas 
per Montcada i Reixac. En el 
document, l’Ajuntament es com-
promet a emprendre accions ju-
dicials contra el Ministeri de Fo-
ment cada vegada que hi hagi un 
accident en els passos a nivell, en-
tenent que algú s’ha de responsa-
bilitzar de les conseqüències que 
pot tenir la decisió d’ajornar sine 
die el projecte. 

Pou pendent. El text també rei-
vindica que les obres pendents 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
–el pou de ventilació al costat de 
l’ambulatori del centre– conti-
nuïn vinculades al soterrament 
de la línia convencional, tal com 
s’especifica al conveni signat al 
2007 entre el Ministeri, la Ge-
neralitat i l’Ajuntament. El con-
sistori, a més, acorda presentar 
al·legacions al Plan de Infraes-
tructures i Vivenda (PITVI) –el 
document on el govern de l’Estat 

diu que no hi haurà cap soterra-
ment fins al 2024– perquè s’hi 
inclogui una partida per a les 
obres del municipi i demanar 
que s’assignin vigilants als passos 
a nivell quan hi hagi anomalies.

Retrets. Eva García (PPC) va 
argumentar la seva negativa a 
signar la moció dient que “mos-
tra un grau d’exigència cap a 
l’actual govern molt més ele-
vat que cap a l’anterior”. L’edil 
va reconèixer que no li agrada la 
decisió d’ajornar les obres, però va 
culpar l’executiu de Zapatero pel 
deute que va deixar al Ministeri de 
Foment. En resposta a la interven-
ció dels populars, M. Carme Po-
rro (PSC), va negar que s’hagi fet 
més pressió durant el govern del 
PP que durant el del PSOE: “A 
la moció queda clara la repro-
vació de tots els incompliments 
que hi ha hagut des del 2007 i 
fins a l’actualitat”. 
Josep María González (ICV-EUiA) 
va acusar García “de de fensar 
més els interessos de partit que 
de ciutat” i va remarcar que la 
decisió de fer el soterrament “no 
és una qüestió de diners, sinó 
de prioritats”. En el mateix sen-
tit es va expressar la portaveu 
Marta Aguilar (ERC), qui va 
criticar el PP per no complir un 

dels compromisos que va adop-
tar durant la campanya electoral: 
“Van dir que farien el soterra-
ment quan eren a l’oposició i ja 
sabien que no ho podrien com-
plir”. Joan Maresma (CiU) va la-
mentar el to derrotista del debat, 
“quan encara queden eines per 
lluitar”, fent referència a les obres 
pendents de la LAV. Mentre que 
Carmen Romero (C’s) va defensar 
la moció perquè “responsabilitza 
Foment del que pugui passar en 
cas d’accident”. Al final de de-
bat, Antoni Orihuela va agrair en 
nom de la Plataforma l’aprovació 
de la moció, lamentant que no es 
fes per unanimitat, i va concloure 
que “el poder ens ha enganyat i 
ha demostrat que fa inversions 
milionàries en projectes de dub-
tosa utilitat, mentre descarta els 
que reclama la ciutadania”.

Laura Grau | Montcada
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Antoni Orihuela va agrair el suport a la moció
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NOU REgISTRE pER A bICIS
Els usuaris podran donar-se d’alta 
al Biciregistre, que pretén prevenir 
robatoris i localitzar bicis
pàg. 9
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La proposta d’ICV-EUiA per frenar 
els desnonaments no prospera
El govern argumenta que les mesures incloses a la moció no s’ajusten a la legalitat

pLE dE noVEMBrE

La moció que va presentar ICV-
EUiA al Ple de novembre per fre-
nar els desnonaments per impa-
gament d’hipoteca a Montcada 
no va prosperar. A més d’instar 
el govern de l’Estat a suspen-
dre els processos fins que no es 
promulgui una nova normativa 
hipotecària, el text proposava 
que l’Ajuntament dugués a ter-
me accions en solidaritat amb 
els afectats i en contra dels bancs 
i les caixes. Entre les mesures 
plantejades hi havia demanar 
al Jutge Degà del partit judicial 
que fes arribar mensualment als 
Serveis Socials una relació dels 
processos judicials que podrien 
finalitzar amb el desnonament 
de les persones demandades; 
deixar d’operar amb aquelles en-
titats bancàries que promoguin 
desnonaments de la residència 
habitual de persones empadro-
nades al municipi i ordenar a la 
Policia Local que deixés de pres-
tar suport a la policia judicial en 
el llançament de les persones de 

casa seva. “És una manera de 
mostrar el nostre suport amb 
les famílies afectades i denun-
ciar la conducta antisocial de la 
banca”, va dir el portaveu ecoso-
cialista, Josep M. González. 

Legalitat. Tot i estar d’acord amb 
la filosofia de la moció, el govern 
socioconvergent no va donar  
suport al text en considerar que 
les mesures que proposava “con-
travenen la legalitat”, va dir la 

portaveu socialista, M. Carmen 
Porro. Esquerra i Ciutadans tam-
bé van plantejar dubtes sobre 
la viabilitat legal de les accions, 
però li van donar el seu suport. 
El PPC hi va votar en contra, a 
excepció del punt que fa referèn-
cia a l’assessorament dels afec-
tats. González va manifestar el 
seu malestar per la decisió del go-
vern: “No entenc de lleis, però 
d’alguna manera hem de dir 
prou als bancs”, va concloure.

Laura Grau | Montcada

Una de les accions dels iaioflautes contra els desnonaments feta el passat mes de febrer
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La Regidoria de Comerç destaca
la participació i el volum de públic
Maresma diu que l’any vinent es tornarà a fer novament a la rambla dels països Catalans

El regidor de Comerç i Turis-
me, Joan Maresma (CiU), s’ha 
mostrat molt satisfet  per l’elevat 
nombre de públic que va visitar 
els dies 15 i 16 de desembre la 
Fira de Nadal, que ha qualificat 
d’èxit total. Al marge de la parti-
cipació, l’edil ha destacat l’impuls 
que aquest tipus d’esdeveniment 
representa per al comerç lo-
cal. “No hem d’oblidar que 
l’objectiu principal d’aquesta 
Fira és ajudar a vendre, sobre-
tot en l’actual context de crisi”, 
ha assenyalat Maresma. El regi-
dor ha felicitat els botiguers i totes 
les entitats que hi han col·laborat. 
L’ADF, per exemple, va muntar 
una parada amb ovelles adreçada 
als infants i el Museu Municipal 
va organitzar un taller de tite-
lles inspirades en els gegants de 
Montcada i un altre de creació de 
cagatiós pels quals, en total, van 
passar més de 200 nens. 
Malgrat que, quant al volum de 
vendes, alguns paradistes consul-
tats per La Veu han dit que ha es-

tat més aviat discret, d’altres s’han 
molt satisfets. Aquest és el cas de 
M. Mercedes Ramon, propietària 
d’una botiga d’animals ubicada 
a Mas Duran, qui participava 
per primera vegada: “Per a mi 
l’experiència ha estat molt posi-
tiva i m’ha donat a conèixer”.

Propera edició. Cara a l’any vi-
nent, Maresma ha apuntat la 
possibilitat d’ampliar el nombre 
de parades però ha descartat un 

canvi d’espai, tot i la demanda que 
ha fet l’AV de Montcada Centre, 
que ha penjat cartells reclamant 
que aquesta torni al carrer Major, 
on es feia tradicionalment. El pre-
sident de l’MCC, Manuel More-
no, també opina que a la plaça de 
l’Església hauria de concentrar-se 
la venda d’articles propis del Na-
dal. “A partir d’ara treballarem 
per aquest objectiu i perquè la 
Fira sigui un referent a la co-
marca”, ha dit.

Pilar Abián | Montcada Nova
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> patrulles conjuntes pels eixos comercials 
Agents de la Policia Local i dels 
Mossos patrullen junts aquests 
dies per la ciutat en el marc de 
la campanya Grèvol, que té per 
objectiu evitar actes delictius 
coincidint amb l’augment de 
l’activitat comercial durant les 
festes de Nadal. Les patrulles 
mixtes vigilen de 10 a 13h els 
eixos comercials de Montcada 
Centre, Montcada Nova, Mas 
Rampinyo, Can Sant Joan i Can Cuiàs. A la tarda, la Policia de Proximitat 
continua les seves tasques de vigilància habituals i els Mossos d’Esquadra 
mantenen el servei de la campanya Grèvol sense patrulles mixtes | SA

Carme Forcadell, presi-
denta de l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC), va 
presidir el 17 de desem-
bre a la Fundació Cultu-
ral la reunió sectorial del 
col·lectiu a la comarca.
La trobada, la primera 
que es feia després de 
les eleccions autonòmi-
ques, va servir per posar 
en comú les accions de 
les diferents seccions territorials del Vallès. Els representants de Montca-
da, encapçalats per la seva coordinadora, Consol Cervera, van aprofitar 
la reunió per explicar les accions previstes al municipi. “Volem fer xarxa 
als barris amb l’objectiu d’explicar als montcadencs que dependre de 
l’Estat espanyol no genera més que insatisfacció”, va dir | RJ

> Assemblea comarcal de l’ANC a Montcada
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Públic de totes les edats va passejar per la Fira al llarg de les dues jornades
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JONATHAN MARTÍN
REGIDOR D’HABITATGE

Per a l’equip de govern buscar 
una solució a la problemàtica dels 
desnonaments a famílies mont-
cadenques és una prioritat, i per 
aquest motiu estem buscant el 
suport de tots els ens municipals, 
supramunicipals i entitats del ter-
cer sector per confrontar-la. Els 
diferents departaments treballem 
per arribar al màxim de casos de 
desnonament. I és per això que 
consolidem ajuts d’urgència i un 
servei d’assessorament jurídic a 
les famílies amb risc, esperant que 
les converses que des de l’Ajunta-
ment mantindrem amb els bancs 
donin els fruits que esperem i que 
puguem incrementar la borsa 
d’habitatges d’acció social.

Una prioritat

>monogràfic

AL CostAt dELs QuE pAtEIXEn dEsnonAMEnts

L’Ajuntament ha ajudat 89 famílies el 2012 
amb problemes per mantenir l’habitatge

àrEA soCIAL
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

pRESSUpOST
Aquest 2012 s’han destinat 23.249 
euros del pressupost a ajudes a 
persones que podien ser desnonades

AJUdA ExTERNA
El suport als afectats també ha estat 
possible gràcies a Càritas, Acció 
Solidària Contra l’Atur i Veïns del Món

Amb la voluntat d’ajudar aque-
lles famílies que al llarg de l’any 
han tingut problemes amb el 
manteniment del seu habitat-
ge, l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha destinat aquest 2012 
diferents recursos a aquesta 
problemàtica. En data d’avui, 
fins a 89 famílies s’han adreçat 
als Serveis Socials i a l’Oficina 
Local d’Habitatge des d’on els 
tècnics municipals han treballat 
per oferir-los la millor solució en 
cada cas. S’han atès casos on 
no es podia fer front al pagament 
d’hipoteques o lloguers, i també 
s’ha ajudat en casos d’accés a 
l’habitatge. Del pressupost mu-
nicipal s’han destinat 23.249 
euros per a aquests casos, una 
partida que es consolidarà en 
els pressupostos del 2013. En la 
lluita contra els desnonaments, 
els Serveis Municipals han 
comptat també amb el suport 
d’entitats del tercer sector com 
Càritas, Acció Solidària Contra 
l’Atur i Veïns del Món. 

Deutes hipotecaris. Des de 
l’Oficina Local d’Habitatge s’han 
atès 20 consultes per accedir 
al servei Ofideute —un servei 
d’informació i assessorament de 
la Generalitat sobre els deutes 
hipotecaris— i 15 consultes de 

famílies que havien de ser des-
nonades. Per accedir als ajuts 
municipals, els tècnics valoren 
diferents barems: la disponibi-
litat econòmica, els membres 
que integren la família, les càr-
regues familiars i les despeses 
de la llar. 
El regidor d’Habitatge, Jonathan 
Martín, destaca que “davant 
d’aquesta greu problemàtica, 
l’Ajuntament no s’ha quedat 
de braços plegats i ha buscat 
la manera d’aconseguir recur-
sos”. I afegeix que “els Serveis 
Socials i l’Oficina Local d’Ha-
bitatge treballen de manera 
coordinada per donar resposta 
als afectats i en els casos que 
sigui possible facilitar l’accés 
a un dels pisos de la borsa 
d’habitatge municipal”. Actu-
alment, aquesta borsa està for-
mada per 3 pisos de titularitat 
municipal, 6 de la Generalitat i 
42 de privats. 

Martín anuncia que des d’Al-
caldia està previst mantenir una 

trobada amb els responsables 
de les entitats bancàries amb 
presència a Montcada i Reixac 
per tal que incorporin la seva 
borsa d’habitatges buits al mer-
cat de lloguer social. “El risc de 
perdre l’habitatge és una de 
les grans problemàtiques de la 
població en aquests moments i 
això genera moltes altres con-
seqüències”, conclou Martín.
El Ple de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac també ha unit es-
forços per garantir el dret a l’ha-
bitatge de tots els ciutadans. En 
aquest sentit, tots els grups mu-
nicipals han aprovat una moció 

on s’insta el Govern de l’Estat a 
reformar en profunditat la Llei 
hipotecària perquè cap família 
no hagi d’abandonar la seva llar 
en el cas de no poder afrontar 
els pagaments de la hipoteca i, 
al mateix temps, que s’accepti 
la dació en pagament com a úl-
tima solució en el cas de pèrdua 
de l’habitatge habitual. 
La moció aprovada també exigeix 
la paralització de tots els desno-
naments fins que entri en vigor el 
nou marc legal, i que els afectats 
tampoc no hagin de pagar els in-
teressos de demora del deute.
Els partits montcadencs amb 

representació municipal també 
han aprovat demanar que l’ano-
menat banc dolent (Sareb) des-
tini com a mínim el 50% dels 
habitatges que adquireixi a llo-
guer social i que aquests siguin 
administrats pels ajuntaments. 
Els grups municipals també ins-
ten el Govern de la Generalitat 
a posar en marxa un programa 
d’atenció a les persones desno-
nades i que posi en marxa un 
programa de seguiment a les fa-
mílies desnonades per garantir 
el seu reallotjament en nous ha-
bitatges en un règim de lloguer 
assequible.

AJudA En XArXA

El Servei de Mediació Hipotecària ha atès 49 persones
Al marge de les accions que 
impulsa l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, el consistori està 
integrat en un treball en xarxa 
que des del setembre del 2012 
ofereixen Càritas Diocesana i la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de Cerdanyola, Ripollet i Mont-
cada i Reixac. Es tracta del Ser-
vei de Mediació Hipotecària, 
que ofereix suport a les famílies 
que es troben en situació de 
greu dificultat en el pagament 
dels seus habitatges i que cor-
ren el risc de ser desnonades. 
Durant els primers mesos de 
funcionament, el servei ha atès 
49 persones. En el moment de 
fer un primer balanç d’aques-

tes xifres, l’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac, María Elena 
Pérez, destacava la necessitat 
de disposar d’un servei “que 
permet reforçar els sistemes 
de mediació entre les famílies i 
les entitats financeres per a fer 
front a la complicada situació 
que viuen algunes famílies dels 
tres municipis mancomunats”.
Totes les families que s’adrecin 
a aquest servei seran ateses per 
un professional que estudiarà 
el seu cas i, posteriorment, farà 
una proposta d’actuació. En el 
Servei de Mediació Hipotecà-
ria hi participen 32 voluntaris 
i voluntàries de diversos perfils 
professionals que són de gran 

utilitat gràcies a la seva expe-
riència. Hi ha extreballadors 
d’entitats bancàries, advocats 
experts en temes d’habitatge, 
economistes i fins i tot arquitec-
tes que fan activitats de recerca 
i valoració de lloguer social.
L’Oficina del Servei de Media-
ció Hipotecària està ubicada a 
l’espai de la Mancomunitat, a 
la seu de la Creu Roja (al ter-
me de Ripollet). El servei s’ofe-
reix dos dies a la setmana i per 
accedir-hi cal demanar cita 
prèvia. Els montcadencs que 
vulguin ser atesos han de de-
manar cita al telèfon 935 726 
474, de dilluns a divendres, de 
2/4 d’11 a 13h.

L’Ajuntament disposa d’una borsa d’habitatges formada per 3 de titularitat municipal, 6 de la Generalitat i 42 de privats

Servei ubicat a l’edifici de la Mancomunitat

La borsa d'habitatge 
municipal està formada 
actualment per un total 
de 51 pisos
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Montcada participa en un programa 
pilot per tenir un registre de bicis
La iniciativa pretén reduir el volum de robatoris i evitar el comerç il·legal de bicicletes

L’Ajuntament participarà en un 
programa pilot de Registre de 
Bicicletes d’abast estatal pro-
mogut per la Red de Ciudades 
por la Bicicleta (RCxB), de la 
qual n’és membre i soci funda-
dor. L’objectiu del Biciregistre 
és promoure la seguretat, reduir 
els robatoris i disposar de meca-
nismes per a la seva recuperació, 
dificultant així el comerç il·legal 
de bicicletes. La proposta, que va 
presentar al Ple de novembre la 
regidora de Medi Ambient, Judith  
Mojeda (PSC), va ser aprovada 
amb el suport dels grups d’ICV-
EUiA i ERC i les abstencions del 
PPC i C’s.

Reserves. Tot i votar-hi a favor, la 
coalició rogiverda va mostrar re-
serves sobre el cost que suposarà 
activar i mantenir aquest registre 
per a l’Ajuntament i per als usua-
ris. “No creiem que suposi un 
gran benefici per al ciutadà i, 
potser, el que caldria és resol-
dre les mancances del carril 

bici i fer més aparcaments”, va 
dir Alba De Lamo (ICV-EUiA). 
Marta Aguilar (ERC) també va 
qüestionar l’actual xarxa, “que 
no suposa una alternativa real 
al vehicle i només té sentit per 
al temps de lleure”, va dir. 
Mojeda va recordar que el sis-
tema de carril bici de Montcada 
va ser posat com a exemple de 
bones pràctiques en el darrer 
congrès de la Bicicleta celebrat 
a Barcelona el passat octubre. 
Sobre el Biciregistre va remarcar 
que no suposarà cap cost per a 

l’Ajuntament. “Es tracta d’una 
base de dades de bicis desapa-
regudes molt innovador, que 
aporta seguretat a l’usuari amb 
un cost mínim”, en referència 
als 7 euros que costa donar-
se d’alta per 10 anys. Cristino 
García, del PPC, va criticar “la 
manca d’aparcaments segurs 
per a bicicletes” i la portaveu de 
C’s, Carmen Romero, va mos-
trar la seva desconfiança cap a 
la proposta “perquè creiem que 
pot amagar finalitats recapta-
tòries”.

Laura Grau | Montcada

trAnsport sostEnIBLE

Els usuaris que vulguin registrar la seva bicicleta pagaran una quota de 7 euros vàlida per 10 anys
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anuncis gratuïts  
Tel. 935 726 474  som@laveu.cat
Alquiler. Piso de 4 habitaciones con salón 
comedor y terraza en c. Provenza de Mont-
cada. Con plaza de párquing. Tels 687 743 
984 (Isabel)-366 400 776 (Javier). 
Alquiler. Plaza de párquing en 
c.Provenza, 3 de Montcada. Tels 687 
743 984 (Isabel)-366 400 776 (Javier).
Ocasió. Es lloga plaça d'aparcament àm-
plia al carrer Balmes, amb porta automàti-
ca. 70 eur/mes. Tel. 630 605 022.
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, responsa-
ble, treballador i fort, per cuidar o acom-
panyar persones grans o malaltes. Dis-
ponibilitat total. Telèfon 626570210
Se ofrece. Inyectador de plástico, con 
mas de 20 años de experiencia. Tels. 
661 324 417 – 935 753 365.

Societat
laveu.cat/societat

CONSELL ESCOLAR 
El CEM rebutja l’avantprojecte 
de la llei d’educació proposada 
pel govern central 

pàg. 15pàg. 14 

SUbVENCIONS
Les entitats locals poden 
sol·licitar ajuts a l’Ajuntament 
fins a l’11 de gener

Montcada s’ha tornat a abocar 
aquest any a la Marató de TV3 
–dedicada a la lluita contra el 
càncer– amb l’organització de di-
verses iniciatives a través de les 
quals s’han recollit prop de 5.000 
euros. La Unió i l’Abi van recap-
tar uns 1.000 euros a la cadena 
humana entre els dos ateneus 
que es va fer el 15 de desembre 
amb la participació de centenars 
de persones, tot i que no es va 
aconseguir l’objectiu inicial 
d’unir alhora ambdues seus. A 
la iniciativa també es van afegir 
l’alcaldessa i altres regidors del 
consistori.

“La ciutadania ha demostrat 
que és solidària i té ganes de 
col·laborar”, va manifestar Mi-
quel Àngel Gràcia, president de 
l’Abi. En la mateixa línia, el pre-
sident de La Unió, Jordi Escri-
gas, opina que l’any vinent s’ha 
de tornar a repetir l’experiència: 
“Intentarem implicar més enti-
tats perquè així segur que serà 
completa”. La Unió també va re-
captar 2.000 euros a les diferents 

activitats organitzades els dies 
15 i 16, entre les quals destaca 
el festival solidari que va comp-
tar amb activitats del Grup de la 
Dona de l’entitat i l’actuació del 
Club Gimnàstic La Unió, el Club 
de Ball Invicto, el Grup de Ballet 
Dansa Jazz, La finestra estràbi-
ca, les escoles de ball Eva Nieto, 
Jym’s i CirQs Dance Studio, el 
Club de Ball esportiu Endansa, 
el grup Amigos del baile de Mon-
tornès i Nou Salsa. També hi va 
haver una xocolatada, un taller 
de figures de pessebres i la ven-
da de manualitats elaborades pel 
Grup de Dones de l’associació de 
Mas Rampinyo.

Esports solidaris. El Club Escola 
de Bàsquet Can Sant Joan també 
va recollir 1.627 euros durant la 
jornada solidària organitzada el 
dia 16 al pavelló Miquel Poblet, a 
la qual van assistir unes 550 per-
sones. Hi va haver un triangular 
de futbol sala entre el CD Mont-
cada, el Sant Joan i l’EF Montca-
da i un altre de bàsquet entre el 
BAM de Barcelona, el club amfi-
trió i un combinat d’exjugadors 
del Barça i del Joventut entre el 
qual va destacar Julián Ortiz. El 
ball i la música també van ser 
protagonistes, amb l’actuació de 
l’escola Jym’s. 
L’acte va incloure la confec-
ció d’un llaç rosa –el símbol de 

la lluita contra el càncer– fet 
amb alguns dels participants de 
l’escola Jym’s i del club amfitrió. 
“Estem molt contents perquè la 
gent ha respost molt bé, la nos-

tra valoració és molt positiva”, 
va indicar David Paéz, del CEB 
Can Sant Joan.
D’altra banda, Montcada Aqua 
va recollir 115 euros entre les 

sessions d’spinning i aquagym 
que va organitzar diumenge al 
matí, que van comptar amb la 
participació d’una setantena de 
persones. 

Pilar Abián/ Sílvia Alquézar | Montcada

MArAtó dE tV3 ContrA EL CànCEr

La Unió, l’abi, el CEB Can Sant Joan i Montcada aqua van organitzar diverses activitats entre els dies 15 i 16 de desembre per recaptar fons 

Montcada recull al voltant de 5.000 euros 
entre diferents iniciatives d’entitats locals

Els participants del CEB Can Sant Joan i de l’escola Jym’s van fer un llaç de color rosa a la pista del Miquel Poblet com a cloenda de la jornada solidària

La fotògrafa Claudia Maccioni explica la seva lluita contra el càncer
L’Agrupació Fotogràfica de Mont-
cada (Afotmir) va organitzar el 
dia 14 una xerrada a càrrec de la 
fotògrafa Claudia Maccioni, qui 
va plasmar en imatges el procés 
de curació del càncer de mama 
que li van diagnosticar. La mos-
tra ‘Claudia, un año de mi vida’ 
es pot visitar a la seu de l’Afotmir 
fins al 31 de desembre. A la foto, 
Maccioni amb el president de 
l’entitat, Cosme Oriol | SA M
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La cadena humana 
entre l’Abi i La Unió va 
aplegar gent però no 
prou per fer-la sencera
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La proximitat de les festes de Na-
dal i la difícil situació econòmica 
de moltes famílies han generat un 
important moviment solidari a la 
ciutat, canalitzat sobretot a través 
de donacions a Càritas Montcada. 
Aquest és el cas d’algunes empre-
ses de la ciutat, com General Cable 
i Nissan, les plantilles de les quals 
han lliurat el lot de Nadal a l’entitat 
com a mostra de solidaritat. Altres 
negocis, com ara el supermercat 
Condis del carrer Montiu i la far-
màcia Relat, també duen a terme 
campanyes de recollida d’aliments 
que, segons els seus responsables, 
estan tenint una bona resposta. El 
Partit Popular de Montcada també 
va recollir productes de primera 
necessitat per a Càritas el dia 15. 

Altres donacions. L’Ajuntament 
ha aprovat destinar el descompte 
salarial del personal del Consisto-
ri corresponent al dia de la vaga 
general del 14 de novembre a la 
compra d’aliments per a Càritas, 
una iniciativa consensuada entre la 

Coordinadora de Personal i l’equip 
de govern. Per la seva part, tots els 
edils del PSC i les dues regidores de 
CiU, Elisabet González i M. Car-
men González, també han acordat 
donar a l’ong la part proporcional 
de la seva retribució de la jornada 
de protesta. En total, l’aportació as-
cendeix a 13.721 euros. Per la seva 
banda, el grup de teatre Els Titelles 
va fer entrega a Càritas d’un xec de 
1.000 euros recaptats amb la venda 
d’entrades de l’última representa-
ció de ‘Regiones y provincias’, el 
dia 15. “Volem agrair a tothom 

les seves mostres de solidaritat, 
sobretot en aquests temps tan di-
fícils que estem vivint”, ha indicat 
José Antonio Martín, de Càritas.

El Gran Recapte. La campanya im-
pulsada des del Banc d’Aliments ha 
superat amb escreix les previsions 
inicials amb 2.300 tones recollides. 
Els voluntaris van recollir produc-
tes de primera necessitat els dies 
30 de novembre i 1 de desembre 
a les portes dels supermercats Gros 
Mercat i els Mercadona de Can 
Cuiàs i El Punt.

soLIdArItAt

Càritas omple el magatzem gràcies 
a la gran col·laboració ciutadana
Entitats, empreses i veïns a títol individual han donat aliments a l’ong cristiana

Sílvia Alquézar | Montcada

La plantilla de Nissan, amb més de 250 empleats, ha lliurat els lots de Nadal a Càritas Montcada
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‘unA JoGuInA, un soMrIurE’

La campanya rep el 
suport d’entitats i veïns
El projecte recull 2.000 euros i nombrós material escolar

La campanya ‘Una joguina, un 
somriure’, una iniciativa de l’Àrea 
Social de l'Ajuntament, ha recollit 
al voltant de 2.000 euros gràcies a 
la venda d’objectes decoratius na-
dalencs; la recaptació del concert 
familiar de Landry el Rumbero, 
organitzat per Cultura i Patrimo-
ni, i la donació de 800 euros per 
part de l’Escola de Dansa Jym’s, 
recaptats amb la venda de les en-
trades del festival de Nadal de 
l’entitat, que tindrà lloc el pròxim 
22 de desembre a l’Espai Kursaal.

Altres associacions han preferit 
contribuir a la campanya soli-
dària amb l’aportació de lots de 
material escolar. Aquest és el cas 
d’Adimir i l’Església Evangelista. 
D’altra banda, el dia 30 hi haurà 
una matinal solidària de futbol al 
camp de Can Sant Joan, entre les 
9 i les 14h, amb la participació de 
l’EF Montcada, el Santa María i 
el Sant Joan. Els assistents poden 
portar material escolar per a la 
campanya municipal i joguines 
per a la que fa la Penya Blanc-
i-Blava.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les autoritats municipals amb els representants d’Adimir, l’Escola Jym’s i l’Església Evangelista 
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Les activitats organitzades per 
l’Ajuntament en el marc de la com-
memoració del 50è aniversari de la 
riuada han continuat aquest mes 
de desembre amb la presentació a 
l’Espai Cultural Kursaal de la mos-
tra fotogràfica que recorda la tragè-
dia del 25 de setembre de 1962 en 
un acte que es va fer el dia 11. A 
continuació, l’historiador Ivan Bor-
detas va fer una conferència  sobre 
l’impacte de les riuades en els mo-
viments socials i veïnals. 

Els inicis. El ponent va explicar 
com van néixer les actuals AV, la 
majoria a la dècada dels 70, com a 
resposta de la creació de barris per 
part del govern franquista sense la 
planificació ni els serveis bàsics per 
atendre les necessitats de la pobla-
ció. “Fets com la riuada, que va 
provocar una onada de solidari-
tat veïnal, van ser la base per a la 
creació posterior de les AV, cons-
tituïdes com un moviment orga-
nitzat i reivindicatiu”, va explicar 
Bordetas. La xerrada s’emmarca 

en el cicle d’activitats que ha fet 
conjuntament la Xarxa de Museus 
Locals, formada pels sis municipis 
afectats per les inundacions. El pro-
grama va cloure el dia 18 al Museu 
d’Història de Catalunya amb la 
projecció de la pel·lícula inèdita de 
Joan Llobet sobre els aiguats i una 
taula rodona.

Pel que fa a les activitats programa-
des per l’Ajuntament per comme-
morar l’efemèride, continuaran al 
2013 amb xerrades divulgatives a 
les escoles de primària del munici-
pi i amb el manteniment del web 
www.riuadamontcada1962.com per-
què els veïns que ho desitgin pu-
guin aportar el seu testimoni.

EFEMÈrIdEs

El Kursaal acull l’exposició de la 
riuada de 1962 fins al 18 de gener
ivan Bordetas va parlar durant la inauguració de l’impacte dels aiguats en l’origen de les aV

L’historiador Ivan Bordetas amb la directora del Museu, Mercedes Durán, durant l’acte del dia 11
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Pilar Abián | Can Sant Joan

Montcada celebra el 50è 
aniversari de la nevada
Els fets es poden recordar en una mostra a la Casa de la Vila

La Casa de la Vila acull fins al 
pròxim 19 de gener una exposició 
de fotografies de la nevada cedi-
des per entitats i particulars que 
recorda com es va viure la gran 
tempesta de neu 1962 i l’aspecte 
que tenien els carrers coberts 
per més d’un metre d’alçada de 
neu. Les imatges es complemen-
ten amb un documental que ha 
editat Montcada Comunicació, 
un resum del qual es pot veure 
a laveu.cat i que inclou testimonis 
i imatges filmades per Joan Vi-
ñas i Josep Vilagut, recentment 

desaparegut, motiu pel qual 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va aprofitar la inaugura-
ció de la mostra, el 18 de desem-
bre, per retre-li un homenatge 
pòstum.
L’exposició va ser presentada pel 
regidor de Comerç i Turisme, 
Joan Maresma (CiU), ja que la 
commemoració de la nevada tam-
bé és present a la campanya na-
dalenca que ha fet per promoure 
les compres als establiments del 
municipi. Els comerços adherits 
exposen als seus aparadors imat-
ges de l’esdeveniment.

Pilar Abián | Montcada

La mostra que recorda la nevada de 1962 es va inaugurar el 18 de desembre a la Casa de la Vila
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Unes 750 persones participen a 
la festa dedicada a la gent gran  
Els organitzadors fan una valoració positiva de la celebració en una sola jornada

pArtICIpACIó CIutAdAnA

Unes 750 persones van participar a 
la festa de la gent gran, que va tenir 
lloc el passat 1 de desembre al pa-
velló Miquel Poblet. La celebració 
es va concentrar en un sol dia, un 
encert en opinió dels responsables 
de la Regidoria de Participació Ciu-
tadana, que va organitzar la jorna-
da juntament amb la col·laboració 
dels casals de gent gran de Montca-
da i Reixac i de la Casa de la Mina. 
Precisament, el departament muni-
cipal considera que la participació 
de les entitats en la gestió i progra-
mació de les activitats ha estat molt 
important en l’èxit de la festa. 

Activitats. Dues de les noves propos-
tes d’aquesta edició –la botifarrada 
i els balls de saló– han contribuït a 
augmentar la participació durant 
el matí respecte anys anteriors. En 
aquesta franja horària, hi va haver 
una exhibició de tai-txí, cant de co-
rals, actuació de rondalles a càrrec 
del Casal de la Mina i exhibició 
de balls en línia per part del casal 
de Montcada i Reixac i ballada de 

sardanes. Les activitats del matí 
van finalitzar amb una botifarra-
da popular, que van dur a terme 
usuaris dels dos casals, juntament 
amb la col·laboració de l’associació 
Panceta’s Crew. 
L’acte més multitudinari de la 
jornada va ser el berenar i el ball 
de tarda a càrrec de l’orquestra 
Arsènic Band, al qual van assistir 
prop de mig miler de persones. 

Durant tota la jornada, hi va ha-
ver un espai d’exhibició de les 
puntaries dels dos casals i també 
es va poder visitar l’exposició 
‘Dones grans, grans dones’. En els 
parlaments oficials, el regidor de 
Participació Ciutadana, Jonathan 
Martín (PSC) va destacar la im-
portància del fet que “la veu de 
la gent gran tingui un espai als 
municipis i ciutats”. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

El grup de balls de saló del Casal de Montcada i Reixac va fer una exhibició de tango

> El Casal de la Mina dóna la benvinguda al Nadal
El Casal de la Gent Gran Casa de 
la Mina va donar la benvinguda al 
Nadal en un acte que va organitzar 
el passat 12 de desembre, al qual 
va assistir una delegació municipal 
formada per l’alcaldessa, María 
Elena Pérez, i el regidor de Partici-
pació Ciutadana, Jonathan Martín, 
tots dos del PSC. L’acte va incloure  
un homenatge a cinc usuaris que 
han celebrat el 90è aniversari durant aquest any. A la foto, l’alcaldessa 
dóna un obsequi a una de dones nonagenàries  | SA

> bona acollida de la Fira feta a Terra Nostra 
La Xarxa d’Equipaments va organitzar 
l’1 de desembre una fira de Nadal a la 
plaça del Poble de Terra Nostra, que 
va comptar amb la participació d’una 
desena de paradetes de diferents co-
merços i entitats del barri. També es 
van fer tallers com l’elaboració de ca-
gatiós (a la foto) | SA
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> Campanya de recollida de roba d’hivern
L’Assemblea Local de Creu Roja ha posat en marxa aquest mes de desem-
bre la campanya solidària ‘A l’hivern, tampoc ens oblidem de tu’ per ajudar 
les persones més vulnerables de la societat. L’ong recull roba d’hivern tots els 
dilluns i dimecres de 16.30h a 18.30h al Kursaal, totes les tardes al Centre 
Cívic Can Cuiàs i al Casal de la Gent Gran Casa de la Mina, a més del Centre 
Cívic l’Alzina de Terra Nostra els dilluns, dimecres i divendres a la tarda. Les 
persones interessades poden portar mantes, jaquetes, abrics, mitjons gruixuts 
i guants. El repartiment entre les persones més necessitades es començarà a 
fer al desembre i s’allargarà fins al final de l’hivern  | SA
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> Montcada celebra el dia Mundial de la Sida
Amb motiu del Dia Mundial contra 
la Sida, la Regidoria de Salut Pública 
i Consum va penjar l’1 de desem-
bre –el dia que es commemora 
l’efemèride– un gran llaç vermell a 
la façana de la Casa de la Vila i va 
instal·lar una paradeta informativa 
davant de l’equipament. Voluntaris de 
Creu Roja van repartir preservatius, 
llaços vermells i folletons divulgatius 
sobre la prevenció de la malaltia. La 
responsable política del departament, M. Carme González (CiU), va senyalar 
en el seu discurs que durant l’any 2011 s’han notificat 630 noves infeccions a 
Catalunya, “una xifra que es manté estable durant els darrers anys”. Volun-
taris de Creu Roja van posar el punt final a l’acte amb una breu representació 
sobre les mesures de prevenció que cal seguir per no contraure el VIH i amb 
un missatge clar: ‘No existeixen grups de risc, sinó conductes de risc”  | LG

> Taller de ràdio per a alumnes de secundària

Una desena d’alumnes de l’Institut La Ribera va participar el 13 de desem-
bre a un taller de ràdio fet a les instal·lacions de Montcada Ràdio i impar-
tit pels professionals de l’emissora municipal. Els estudiants, de segon 
d’ESO, van preparar en el marc de l’assignatura de llengua castellana el 
guió d’un programa magazine, que després van enregistrar als estudis de 
Montcada Ràdio | PA

El Consell Escolar Municipal 
(CEM) va aprovar el 12 de de-
sem bre dos documents, un sig-
nat per la Federació d’AMPA de 
Montcada i Reixac (FAMPA) i 
un altre pels directors dels cen-
tres públics i concertats de pri-
mària i secundària de la localitat, 
en contra de l’avantprojecte de la 
Llei Orgànica per a la Millora de 
la Qualitat Educativa (LOMCE). 
Tant les famílies com els docents 
assenyalen que cal salvaguardar 
el model d’immersió lingüísti-
ca com a element fonamental 
per garantir la cohesió social i 
l’equitat. 
La FAMPA, a més, critica altres 
continguts de l’avantprojecte, 
com ara avançar la tria dels itine-
raris formatius un any afavorint 
la segregació dels alumnes; la re-
cuperació de la revàlida, una pro-
va que fa anys que es va elimi-
nar, i la pèrdua de pes curricular 
d’assignatures com la història, la 
filosofia, la literatura, la música, 
les arts plàstiques o l’Educació 

Física. Un altre dels aspectes que 
la Federació considera inaccepta-
ble és que els Consells Escolars, 
on les famílies hi estan represen-
tades, passin a ser merament con-
sultius i deixin de tenir la potestat 
d’aprovar els projectes i les pro-
gramacions dels centres. 

Objectius anuals. En la primera 
reunió del curs, el CEM també va 
aprovar els objectius que va pre-
sentar la Regidoria d’Educació 
per al nou curs. La regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), 
va explicar que l’Ajuntament 
mantindrà les quotes a les famí-
lies i les aportacions municipals 
per al manteniment de la xarxa 
d’escoles bressol públiques i va 
destacar que la Generalitat final-
ment ha atorgat al 2012 una sub-
venció de 1.300 euros per plaça 
en comptes de rebaixar-la a 800, 
tal com havia anunciat. “Això ha 
contribuït a alleugerir el cost 
que ha hagut d’assumir el con-
sistori”, va dir l’edil, afegint que 
es manté la incògnita al 2013. 

Un altre dels objectius per al 
proper trimestre és formar les 
AMPA perquè a partir del setem-
bre vinent regularitzin la contrac-
tació de tots els monitors que fan 
extraescolars. Rivas va anunciar 
que l’Ajuntament no podrà cedir 
cap espai municipal a cap entitat 
que no segueixi aquesta norma-
tiva.
Pel que fa a la transició escola-
treball, l’Ajuntament col·laborarà 
amb les entitats Andròmines i 
Engrunes per impulsar projectes 
destinats a la formació de joves 
amb tallers per a la reutilització 
d’ordinadors i la restauració 
de mobiliari urbà. Una de les 
qüestions més conflictives pen-
dents de resoldre i que Educa-
ció ha d’afrontar aquest curs és 
l’aprovació d’un nou mapa esco-
lar que garanteixi una distribució 
equilibrada dels alumnes amb 
necessitats educatives especials. 
El consistori farà una proposta al 
Departament d’Educació, que és 
qui té les competències per a la 
seva aprovació. 

ConsELL EsCoLAr MunICIpAL

El CEM s’oposa a l’avantprojecte 
de reforma de la llei d’educació
La comunitat educativa també es posiciona a favor de l’actual model d’immersió lingüística

Pilar Abián | Montcada
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> L’Anima’t de 18 a 36 mesos s’inicia al gener
La Regidoria d’Educació organitza a partir del 16 de gener una nova edició 
del taller Anima’t, juga amb ells, adreçat a infants de 18 a 36 mesos. Les 
sessions, que acabaran el 10 d’abril, es fan els dimecres a l’escola Reixac, 
de 17.30h a 19h. El preu és de 50 euros, tot i que poden gaudir d’un 15% de 
descompte les famílies que tinguin més d’un fill inscrit i les que hagin partici-
pat a l’edició de l’Anima’t per a infants de P3 a P5 d’aquest curs. La reserva 
de plaça es pot fer trucant al telèfon 935 726 474, per fax al 935 726 493, a 
través del correu electrònic educació@montcada.org o bé, presencialment, a 
la Regidoria d’Educació, a l’avinguda de la Unitat, número 6  | SA
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Les associacions sense ànim de 
lucre legalment constituïdes i 
inscrites al Registre d’Entitats de 
l’Ajuntament ja poden sol.licitar 
subvencions a l’Ajuntament fins 
al pròxim 25 de gener. La con-
vocatòria inclou diverses nove-
tats com ara la signatura d’una 
declaració responsable per part 
de cada entitat, confirmant que 
compleix els requisits i que està al 
corrent de les obligacions fiscals 
amb el Consistori, Hisenda i la 
Seguretat Social. A les bases tam-
bé s’ha afegit un apartat de crite-
ris generals de justificació, en què 
les associacions hauran de signar 
l’acceptació de la subvenció i el 
compromís que utilitzaran els di-
ners en l’activitat proposada. 

Objectius. “Des de l’Ajuntament 
volem continuar impulsant la 
vida associativa de la ciutat a 
través dels ajuts econòmics i 
suport d’infraestructures a les 
entitats a través de convenis i 
subvencions”, ha indicat el re-

gidor de Participació Ciutadana, 
Jonathan Martín (PSC), qui ha 
avançat que “enguany es man-
tindrà el mateix pressupost que 
l’exercici actual  –que s’ha reduït 
un 20%– perquè som conscients 
de les dificultats de les entitats 
i de la seva importància com a 
element dinamitzador del mu-
nicipi”. Les subvencions tenen 
un caràcter voluntari i s’atorguen 
en funció de programes concrets. 

Les bases es regeixen d’acord a 
l’Ordenança General de Sub-
vencions, aprovada enguany. Els 
ajuts econòmics atorgats hauran 
de fomentar activitats d’interès 
públic o socials que tinguin com 
a finalitat fomentar la cohesió 
social de la ciutat, promoure 
l’associacionisme, potenciar va-
lors socials i culturals i noves for-
mes de participació, possibilitar 
el creixement cultural, defensar 
un desenvolupament més soste-
nible i, en definitiva, garantir els 
drets de la ciutadania.  
Les sol.licituds s’han de presen-
tar a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC), a l’Ajuntament. Els 
documents que cal aportar són la 
instància amb les dades de cada 
entitat, el projecte objecte de la 
subvenció, el resum de cadascuna  
de les activitats, les dades del 
compte bancari on s’ha de fer 
l’ingrés de l’import subvencio-
nat, la previsió anual d’ingressos 
i despeses i la declaració respon-
sable sobre el compliment de les 
obligacions tributàries.

pArtICIpACIó CIutAdAnA

Les associacions poden sol·licitar 
subvencions fins al 25 de gener
L’ajuntament anuncia que mantindrà el pressupost d’ajuts econòmics de l’exercici actual
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Sílvia Alquézar | Montcada

Els ajuts s’adrecen a entitats de la ciutat    

> Aserm inicia una nova etapa amb nou president
L’Associació Sociocultural d’Equatorians 
Residents a Montcada i Reixac 
(Aserm) va celebrar els dies 3, 4 i 5 
de desembre unes jornades cultu-
rals al Centre Cívic La Ribera. El 4 
de desembre es va fer la inaugura-
ció amb la presència de Jonathan 
Martín (PSC) i Elisabet González 
(CiU), regidors de Participació 
Ciudadana i Integració, respectiva-
ment. Amb la seva assistència, tots 
dos van voler donar la benvinguda 
a John Pérez, el nou president que substitueix en el càrrec Nely Bósquez, 
que portava cinc anys al capdavant de l’entitat amb una tasca que ha 
estat molt ben valorada pels responsables de l’Ajuntament. A la foto, els 
edils González i Martín amb el nou president d’Aserm durant les jornades 
culturals de l’entitat  | RJ

> xerrada per trencar tòpics sobre el poble gitano
No s’ha de confondre cultura 
gitana amb marginalitat i no 
tots els gitanos són iguals, mal-
grat tenir un idioma i un origen 
comú com a poble. Aquesta 
és una de les conclusions de 
la xerrada que van impartir 
el passat 15 de desembre al 
Centre Cívic de la Ribera dos 
tècnics de la Fundació Secre-
tariat Gitano, Manuel Cortés i 
Amparo Cesaro –a la foto–, da-
vant d’una quinzena de persones. L’activitat s’inclou en el programa de 
sensibilització del Pla Comunitari de la Ribera | LG
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>Editorial
Adéu al 2012
Amb aquesta edició acomia-
dem el 2012 i donem la ben-
vinguda a un nou any en què la 
crisi, lluny de veure la sortida, 
es manté amb força. Si més no, 
això és el que augura el govern 
municipal que, en el pressupost 
del proper exercici, ja ha previst 
destinar al voltant de 200.000 
euros a nous programes d’ajuda 
social. 
L’any s’acaba i el municipi con-
tinua a l’espera de projectes 
que, a hores d’ara, ja haurien de 
ser una realitat, com el llarga-
ment reivindicat Hospital Ernest 
Lluch, que al final ha quedat re-
legat a  ser una imatge virtual. El 
que és ben tangible és que les 
urgències nocturnes no torna-
ran, que el tren del soterrament 
cada dia s’allunya més i que 
la construcció del nou institut 
Montserrat Miró ha deixat de ser 
una prioritat per al Departament 
d’Educació. Aquests projectes i 
molts d’altres s’han quedat atu-
rats i res no fa indicar que es pu-
guin reactivar en breu. 
Però, malgrat tot, és precisament 
aquest difícil context el que ha 
propiciat que enguany les aporta-
cions a les campanyes nadalen-
ques que han fet, l’Ajuntament, 
Càritas, el Banc d’Aliments o 
altres entitats ciutadanes hagin 
augmentat de forma substancial. 
L’esperit solidari es manté viu i, 
fins i tot creix, un bon signe per 
a una societat que en els últims 
anys se l’havia titllada de massa 
individualista. Està bé que valors 
com la solidaritat i la cooperació 
no es perdin i, contràriament, 
s’enforteixin en moments com 
aquests. Els nostres millors de-
sitjos per al nou any.

Banc d’aliments
El 30 de novembre i l’1 de desembre 
l’ONG Banc d’aliments va fer el Gran 
Recapta per distribuir productes en-
tre les entitats que, després, els fan 
arribar les persones més necessita-
des. Aquesta crisi ha fet augmentar 
el nombre de famílies que necessita 
ajuda per arribar a final de mes i no 
passar gana. Però no vull parlar de la 
crisi que està permanentment en les 
nostres vides, vull referir-me a l’emo-
ció que com a voluntari he tingut en 
anar al Mercadona i comprovar com 
no hi havia cap família ni cap perso-
na que sortís del supermercat sense 
acostar-se fer la seva aportació. 
Pares joves amb els seus fills petits, 
quin exemple més maco! Segur que 
això és un bon ensenyament per a 
ells; matrimonis grans que, de ben 
segur, viuen d’una pensió escarran-
sida i retallada, que portaven el seu 
quilo d’arròs, litre de llet... El que 
podien. Una senyora ens va donar 
un carro ple fins dalt de queviures. 
No vaig poder més que sentir una 
forta emoció i un nus a la gola, de 
pensar en la generositat de la gent, 
malgrat les dificultats actuals. Un 
cop al carrer i pensant en qui ens ha 
portat a aquesta situació, una ràbia 
em va envair. No hi ha dret que els 
qui ens haurien de facilitar un treball 
i un habitatge es dediquin a barallar-
se entre ells i, alguns, a enriquir-se 
fraudulentament, ja sigui directa-
ment o afavorint bancs i empresaris 
sense escrúpols –que quedi clar que 
no tots. Sembla que no tinguin prou 
amb els fabulosos sous que cobren 
i les magnífiques condicions de vida 
que s’atorguen. Quan va començar 
la democràcia, a la política s’hi van 
ficar algunes que no havien trobat el 

seu lloc en la vida empresarial. Ara 
hi trobem molts joves, alguns aca-
bats de sortir de la universitat i sense 
cap mena d’experiència que, de cop 
i volta, han de dirigir grans projec-
tes i gestionar els diners de tots. Els 
partits polítics haurien de controlar 
el perfil dels seus militants i vetllar 
per la seva integritat i validesa, però 
en la pràctica només es preocupen 
per arribar al poder. És molt fàcil fer 
demagògia, de dretes i d’esquerres, 
però avui Internet i la resta de mit-
jans de comunicació acaben posant 
en evidència aquestes males pràcti-
ques. Que tinguem sort.

Jaume Ribera
Montcada

Llei d’Educació
En nom de la Federació d’AMPA de 
Montcada i Reixac (FAMPA) volem 
fer constar el nostre ferm rebuig a 
l’avantprojecte de la Llei Orgànica 
per a la Millora de la Qualitat Edu-
cativa (Lomce), que vol impulsar el 
Ministeri. Mentre hi ha lleis que es 
mantenen des del segle XIX  i d’al-
tres semblen intocables, com ara 
la Constitució, l’Estat ha impulsat 
en els últims 35 anys set reformes 
educatives. No hi ha cap docent 
que defensi aquest despropòsit ni 
cap sistema que pugui avançar amb 
tants canvis.
El nou avantprojecte relega la llen-
gua catalana a un paper testimonial 
dins del sistema educatiu de Cata-
lunya, sense que aquest canvi res-
pongui a cap criteri pedagògic. Però 
aquest no és l’únic aspecte a criti-
car. Entre les propostes del Ministeri 
hi ha avançar la tria dels itineraris 
formatius un any, afavorint la segre-
gació dels alumnes, i els ‘Programes 

de millora d’aprenentatge i rendi-
ments’ amb continguts devaluats 
per als alumnes amb dificultats a 2n 
i 3r d’ESO. En lloc d’anar endavant 
anem enrere, amb la possibilitat de 
tornar a haver de fer la revàlida, una 
prova que fa anys es va eliminar, o 
relegant a segona fila assignatures 
com la història, la filosofia, la lite-
ratura, la música, les arts plástiques 
i l’Educació Física. L’avantprojecte 
també preveu restar competències 
al Consell Escolar que passarà a ser 
un ens merament consultiu.
No podem estar d’acord de cap de 
les maneres amb un avantprojecte 
que, a més, s’ha fet sense consens, 
amb molt poc diàleg i sobre una 
base clarament ideològica que no 
té presents els criteris científics ne-
cessaris per aconseguir un sistema 
educatiu de qualitat. Això, sumat a 
les retallades econòmiques que està 
patint el sistema educatiu, fa que 
expressem la nostra oposició més 
contundent a tot plegat. 

Junta de la FAMPA
Montcada i Reixac

Fira de Santa Llúcia
L’AV Montcada Centre, amb el su-
port de diferents entitats culturals i 
de comerç de la ciutat, vam fer una 
instància a l’Ajuntament el passat 
5 de desembre de 2011, deixant 
constància de la nostra més absolu-
ta queixa, tant per la deslocalització 
de la Fira de Santa Llúcia de l’any 
passat com pel trencament dels 
costums de la ciutat que aquest fet 
provocava per les decisions de les 
regidories de Comerç i de Cultura. 
Tornin aquesta Fira al seu espai de 
sempre, que és la plaça de l’Església 
que, com ja saben, es complemen-

ta amb motius nadalencs i recordin 
allò tan bonic e important per a Ca-
talunya com són els seus costums i 
tradicions que, com a resultat, do-
nen la nostra cultura.

AV Montcada Centre
Montcada

Galgo perduda
El 17 de desembre vam perdre una 
gosseta galgo d’uns 3 anys d’edat, 
de color marró, a la Barceloneta. Di-
verses informacions durant el matí 
la situaven pels barris de Poble Nou 
i la zona del Besós-Gran Via. A les 
11, vam rebre un notificació de que 
l’havien vista a les vies de rodalies, 
entre les estacions de Sant Andreu 
Comtal i Montcada i Reixac. Des 
d’aleshores no hem tornat a saber-
ne res. Duia posat un arnès blau i 
negre, un collar rosa i daurat i dues 
corretges, una de negra i una altra 
de groga. És estrany que sent un 
animal tan vistós, no haguem rebut 
cap més notificació. Això ens fa pen-
sar que és molt probable que seguei-
xi pels voltants, amagada i morta de 
por. Si algú ens pot donar un cop 
de mà, li estaríem molt agraïts.Te-
nim creada una pàgina a Facebook 
–‘YerbaGalgoPerdidaEnBarcelona’–
amb informació molt més completa. 
Moltíssimes gràcies per endavant. 

Ricard Lloret
Barcelona

Fe d’errates
La fotografia que apareix a la pàgina 28 de 
la secció d’esports de La Veu 413 correspon 
a l’equip femení del Club Petanca Can Sant 
Joan i no al Club Petanca Montcada, tal i com 
va sortir publicat erròniament.

El proper número, 
el 18 de gener
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portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Recordant un any

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac ha aprovat el 
pressupost 2013. És un pressupost possibilista per a un temps 
de profunda crisi econòmica, que combina l’austeritat en les 
despeses administratives amb un fort impuls inversor equili-
brat, realista i socialment just. Es un pressupost auster, amb 
un increment del 6% respecte al d’aquest any, un important 
aprimament de despeses que afecten la pròpia organització 
iun augment de les despeses en la prestació de serveis a la 
persona. Tenim clar que hem de fer més, millor i amb menys 
recursos econòmics.
És un pressupost equilibrat. Les despeses es corresponen als 
ingressos previstos, no estirem més el braç que la màniga. 
Disminuïm encara més l’endeutament de l’Ajuntament a llarg 
termini que, avui dia, ja és dels més baixos dels municipis de 
Catalunya. 
És un pressupost realista. Tocant de peus a terra, farem el que 
realment podrem fer, cal no enganyar-nos a nosaltres matei-
xos. Tot i la dificultat en el cobrament dels impostos i de les 
aportacions d’altres administracions, es mantenen al mateix 
nivell els serveis al territori, la neteja viària, la recollida d’es-
combraries, el manteniment de carrers i els parcs públics.
És un pressupost socialment just, adreçat fonamentalment a 
les persones, atenent aquells col·lectius que estan patint amb 
més intensitat la crisi econòmica. Així, Serveis Socials creix 
molt, amb una aportació extraordinària de 200.000 euros 
que es destinaran a programes adreçats a la gent amenaçada 
d'exclusió social.   
Aprofito aquest darrer escrit de l’any, per desitjar-vos un bon 
Nadal i un millor 2013.

2013: Primer, les persones

Resulta lamentable que novament un cas de corrupció política 
esquitxi l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Si fa dos anys el cas 
Pretoria implicava al llavors alcalde del PSC, César Arrizabalaga, i 
provocava la seva dimissió, ara és l’operació Mercuri la que torna 
a posar el nostre municipi al punt de mira i a la alcaldessa, també 
del PSC, com a imputada per un cas de tràfic d’influències en 
una contractació laboral. Si des del PSC Sabadell van demanar 
la contractació d’una persona, si es va fer fora una persona per 
generar la necessitat de contractació i després d’un procés de 
contractació, aparentment correcte, es va acabant contractant 
a dita persona, “blanco y en botella, leche”. Però, a banda del 
que finalment determini el jutge, aquest cas és la punta d’iceberg 
sobre contractació irregular a l'Ajuntament de Montcada i això no 
es una responsabilitat exclusiva de l’alcaldessa, la responsabilitat 
és del govern municipal. 
Des del nostre grup municipal hem denunciat, en vàries ocasions, 
que la política d'externalització de serveis, impulsada pels governs 
PSC-CiU, ha servit per facilitar la contractació indirecta de perso-
nes afins al PSC i a CiU, una forma de pagar favors i tenir panxes 
contentes. Fins i tot la mateixa alcaldessa, abans de ser elegida, 
treballava per l’Ajuntament a través de Creu Roja.
Si la senyora alcaldessa ha considerat que la seva imputació en 
l’operació Mercuri, l’obligava a deixar el seu càrrec polític al PSC 
pel bé del partit, no entenem perquè no ha fet el mateix amb el 
seu càrrec d’alcaldessa pel bé de Montcada. Cal regenerar la 
vida política i evitar la desafecció política de la ciutadania i això 
es fa donant exemple i amb transparència. Reiterem el nostre 
compromís d’expulsar la corrupció de la vida política del nostre 
municipi.

Operació Mercuri

Algo muy grave está pasando en Catalunya cuando ninguno de 
los periódicos que aquí se editan se hacen eco o muestran interés 
en investigar las informaciones sobre la vastísima corrupción de la 
clase dirigente de CDC con millones de euros en paraísos fiscales, 
con bolsas de dinero hacia Andorra, con una fortuna detectada 
por la Policía en Suiza y países centroamericanos. Algo muy grave 
pasa cuando tenemos alcaldes y alcaldesas socialistas imputados, 
incluida la de Montcada i Reixac, por presuntos casos de corrup-
ción urbanística y de tráfico de influencias, y mientras esta corrup-
ción sociovergente convive, estos mismos partidos tienen la poca 
vergüenza de promover movilizaciones ciudadanas en contra de 
un “borrador de una ley” del Ministerio de Educación, que aún es 
sólo eso: un borrador. Dicho anteproyecto garantiza la proporcio-
nalidad razonable de las lenguas cooficiales, siendo la Generalitat 
la autoridad competente para marcar el porcentaje de catalán y 
castellano en las aulas. Lo que pretende esta ley es garantizar que 
no se excluya ninguna lengua oficial, como ocurre ahora, pero el 
catalán es y continuará siendo lengua obligatoria y evaluable en 
todas las etapas educativas. Además es rotundamente falso que 
se convierta en tercera lengua o se segregue a los alumnos en di-
ferentes aulas según la lengua. Esta ley garantiza que en la misma 
aula, catalán y castellano sean vehiculares. Con mentiras y cam-
pañas de descrédito, estos partidos pueden intentar esconder su 
fracaso electoral y sus casos de corrupción, pero no se mejora la 
calidad de la educación. Es muy preocupante que el PSC apoye la 
exclusión del castellano, hace años que es un partido acomplejado 
y cómplice de los nacionalistas para eliminar el castellano y para 
taparse mutuamente los casos de corrupción. El PP de Montcada 
os desea una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.

Corrupción sociovergente en Catalunya

El pasado 25 de noviembre fue un día histórico para Ciutadans 
(C´s). Ese día casi 280.000 catalanes depositaron su confianza 
en nuestro partido político, obteniendo 9 diputados y de esta 
manera triplicando nuestra representación en el parlamento 
de Cataluña. En Montcada i Reixac, Ciutadans (C´s) obtuvo el 
apoyo de 1.957 ciudadanos, que nos dieron su confianza para 
los próximos cuatro años.
Ahora tenemos ante nosotros el reto de no defraudar a todos es-
tos votantes que nos han dado su confianza. Si les defraudamos 
a ellos nos estaremos defraudando a nosotros mismos, y eso 
no nos lo vamos a permitir. Para empezar este martes Ciuta-
dans (C´s), ha presentado la apertura de la comisión de cajas de 
ahorro y de salud, en una muestra inequívoca de que queremos 
cumplir nuestro programa electoral desde el primer momento.
Esta legislatura Ciutadans (C´s) va a tener un papel clave en 
la cámara catalana, con la fuerza que los ciudadanos nos han 
dado vamos a aportar sentido común tan necesaria en España y 
en Cataluña en particular.
Durante los quince días de campaña habrán visto a todos los 
partidos de Montcada i Reixac en las calles de nuestra ciudad 
pidiendo el voto, regalando bolsas cargadas de regalos para los 
ciudadanos. En cambio, pasados estos días, sólo verán una 
carpa naranja nuevamente por todos los barrios de Montcada i 
Reixac, conociendo de primera mano los problemas de los ciu-
dadanos, esa carpa naranja será la de Ciutadans (C´s), nuestra 
única hipoteca son los ciudadanos y por ellos trabajamos y da-
mos la cara los 365 días del año, y no sólo en una campaña 
electoral. Gracias por vuestro apoyo, no os vamos a defraudar!

1.957 gràcies

Tota la comunitat educativa de Montcada i Reixac ha dit no a 
l’avantprojecte de la llei Orgànica presentada per Wert. El mi-
nistre proposa una reforma educativa que suposa una política 
de retallades d’inspiració neoliberal que, entre d'altres aspec-
tes, atempta contra la igualtat d’oportunitats. Proposa la segre-
gació primerenca de l’alumnat amb la introducció d’itineraris 
només en funció del seu rendiment acadèmic,  alhora que re-
lega les assignatures com història, filosofia, música, educació 
física i arts plàstiques a un segon terme. L’objectiu d’aquesta 
futura llei no és ja la d’educar per al desenvolupament integral 
de la persona, sinó només adaptar l’educació  a un mercat de 
treball condicionat per la necessitat d’un benefici ràpid de la 
classe empresarial. També persegueix una recentralització de 
l’estat i en aquesta línia camina la creació d’una assignatura 
d’Educació cívica i constitucional que té l’objectiu de controlar 
ideològicament el sistema sota els postulats més conservadors 
i confessionals. 
És per aquest motiu també, que a Catalunya es vol eliminar 
el model d’immersió lingüística. Obviant que aquest programa  
ha donat com a resultats que els nostres alumnes demostres-
sin a la selectivitat un nivell d’aprenentatge del castellà su-
perior a la mitjana de la resta de comunitats d’Espanya. Un 
model que ha estat elogiat arreu del món amb una valoració 
excel·lent feta pel Grup d’Alt Nivell sobre el Multilingüisme 
creat per la Comissió Europea el 2005. Wert  el seu partit, 
el PP, i també Ciutadant’s, qüestionant-lo i volent eliminar-lo 
evidencien que són molt curts de mires i mostren l’afany de 
submissió i subordinació al què ens volen tenir sotmesos  les 
mentalitats imperialistes.

La comunitat educativa ha dit no a Wert

Vàrem començar l’any reclamant els compromisos d’altres admi-
nistracions en projectes i infraestructures què, a hores d’ara, con-
tinuen sense executar-se. També vàrem dir sí a la continuïtat del 
Pla de Barris a Can Sant Joan. Hem hagut d’aportar més diners 
dels que inicialment teníem previstos per continuar donant un 
servei d’escoles bressol de qualitat al nostre municipi. Hem hagut 
de patir les diverses retallades en educació i sanitat que, també 
durant aquest any, la Generalitat i el Govern central han portat a 
terme. Ens hem posicionat per una Diada sense exclusions, que 
aplegui tothom que viu i treballa a Catalunya i que defensi els 
drets i deures de tots i totes. Hem tingut un altre gran desencís 
amb les respostes del Govern central al projecte del soterrament. 
Hem aportat la nostra opció d’alternativa sensata davant la con-
vocatòria anticipada de les eleccions autonòmiques. 
A més d’això, en la vessant social aquest ha estat un any més 
complicat; la situació de crisi no millora, les famílies amb dificul-
tats al nostre municipi van en creixement i necessiten més el nos-
tre suport i propostes per apaivagar aquestes situacions compli-
cades que els envolten. I en aquesta línia, malgrat les dificultats i 
totes les problemàtiques que han anat sorgint, hem treballat i ho 
continuarem fent l’any que comença. Perquè aquests fets que 
ens han envoltat enguany no ens faran defallir en el nostre pro-
pòsit de fer allò que estigui al nostre abast per continuar garantint 
uns serveis de qualitat per a la nostra ciutadania. Ans al contrari, 
ens encoratgen a fer-ho si cal amb més empenta i més força. 
Volem aprofitar aquest espai per compartir amb tothom aquest 
encoratjament positiu davant el nou any. Amb l’ànim què els mi-
llors desitjos de tothom es puguin fer realitat.
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L’acte del 25è aniversari del 
Servei Local de Català (SLC), 
celebrat el 14 de desembre a 
l’Auditori Municipal, va estar 
marcat per la defensa del mo-
del lingüís tic català davant de 
l’avantprojecte de reforma de la 
Llei d’Educació del govern de 
l’Estat, que va rebre crítiques 
tant per part de les autoritats 
que van intervenir en els parla-
ments, com dels representants 
de les associacions presents a la 
celebració –una d’elles, l’Abi, va 
difondre un comunicat a mit-
jan de desembre reivindicant el 
model d’immersió lingüística a 
les escoles. L’acte va començar 
amb la projecció d’un vídeo de 
Montcada Comunicació sobre 
l’evolució de l’SLC.

Crítiques. La directora general 
de Política Lingüística i presi-
denta del Consorci per a la Nor-
malització, Yvonne Griley, va re-
cordar els esforços que s’han fet 
des dels anys vuitanta per revi-
talitzar el català, prohibit durant 
la dictadura de Franco. “Trenta 
anys després les forces  políti-
ques catalanes han de tornar 
a tancar files per defensar el 
nostre model”, va afegir. La 
presidenta del Consell del CNL 
Vallès Occidental 3, M. Mar 
Viera, va reclamar fermesa a 
la societat catalana “perquè a 

les llengües no se’ls pot posar 
portes segons convingui”. El 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), va destacar 
la feina feta pel SLC durant un 
quart de segle, “no només im-
partint classes de català, sinó 
fomentant relacions personals 
i el coneixement de l’entorn i 
el patrimoni del poble”. Moly 
va reafirmar el compromís de 
l’Ajuntament amb l’SLC i el 
Consorci, però es va referir al 
futur amb inquie tud, “davant 
del que considero atacs terro-
ristes contra la nostra llengua 
i la nostra identitat”. Va cloure 
els parlaments l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), que va 
defensar la immersió lingüística 
“com un element imprescindi-
ble i que ha demostrat sobra-
dament la seva eficàcia per 
mantenir viva la llengua”. 

Performance. Al final dels par-
laments l’escenari de l’Auditori 
es va transformar en una àgora 
simbólica on alumnes, volunta-
ris lingüístics, professors i repre-
sentants d’una desena d’entitats 
culturals van deixar missatges 
de felicitació a l’SLC i reflexions 
sobre la llengua. El punt final el 
va posar l’escriptora Elisa Riera, 
una de les impulsores del servei 
durant la seva etapa com a re-
gidora de Cultura, que va llegir 
un poema d’Apel·les Mestres. 

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 22 i 23

NAdAL I REIS S’ApROpEN
Entitats i Ajuntament organitzen 
activitats per amenitzar les festes

sErVEI LoCAL dE CAtALà

pàg. 21

MONóLEgS SOLIdARIS
La recaptació del festival 
d’humor es destinarà a Adimir
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Elisa Riera, al costat de la tècnica de l'SLC, Marta Lluís, durant la lectura del poema que va posar punt final a la performance del 25è aniversari

alumnes, professors i representants d’una desena d’entitats participen en la celebració, marcada per la polèmica Llei d’Educació 

L’acte del 25è aniversari esdevé un clam 
unànim en defensa de la llengua catalana 
Laura Grau | Montcada

El regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), amb l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC)

Ciutadans (C’s) va demanar al 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), que rectifiqués  
les seves declaracions. El coordi-
nador, David Gerbolés, considera 
que “són una falta de respecte 
cap a les víctimes del terroris-
me, a més de demagògiques i 
totalment injustificades”. Moly 
va reafirmar la seva intervenció, 
explicant a C’s en un comunicat 
el sentit més ampli del concepte 
‘terrorisme’, “que també pot ser 
exercit per un govern, induint la 
por entre la població civil” | LG

> C’s, ofesos
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MontCAdA A EsCEnA

Maria Sánchez, M. Carmen Martín i Rosa Puig, del grup Teatroia’t, encarnen les tres verges de l’obra ‘Trio de negres’
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‘El higo’ és un dels números més castissos de ‘Regiones y provincias’, l’obra que el grup Titelles va estrenar el dia 2

El teatre de casa funciona

La sisena mostra de teatre local 
Montcada a Escena ha assolit el 
seu rècord de públic assistent, 
amb un total de 1.500 especta-
dors –400 més que a l’anterior 
edició– i de participants a les set 
obres programades –al voltant 
de 200, comptant actors, tèc-
nics i col·laboradors. “Estem 
molt satisfets de la resposta 
de públic i de la participa-
ció de grups –ha dit el regidor 
de Cultura i Patrimoni Daniel 
Moly (CiU)–, factors que ens 
animen a seguir apostant per 
la mostra”. El programa va 
començar a final d’octubre i va 
cloure el 16 de desembre amb 

‘L’escriptor’, un muntatge basat 
en contes de Txèkhov, dirigit 
pel professor del cursos de tea-
tre, Climent Sensada, i protago-
nitzat per membres de diferents 
col·lectius teatrals del municipi, 
“un espectacle de gran quali-
tat que exemplifica la bona 
sintonia que s’ha creat entre 
els grups del municipi que es 
dediquen a fer teatre”, ha afe-
git Moly. 

Darreres estrenes. Prèviament es 
van estrenar ‘Trio de negres’, 
del grup Teatroaia’t –l’1 de de-
sembre a l’Auditori–, i ‘Regio-
nes y provincias’, d’Els Titelles 
–el dia 2 al Kursaal. La primera 

obra narra la història de tres 
Verges Negres que decideixen 
abandonar els seus santuaris 
i convertir-se per uns dies en 
dones mortals. L’espectacle,  
carregat d’ironia, l’ha dirigit 
una de les actrius de la compa-
nyia, Rosa Puig, i és el segon 
des que es va crear l’any passat. 
El nou espectacle d’Els Titelles, 
dirigit per David Velasco, con-
tinua explotant el gènere de la 
revista, però incorpora una tra-
ma argumental i incrementa la 
interacció amb el públic, amb 
números de gran comicitat. La 
resta de grups que han partici-
pat en la mostra són els de La 
Salle, Sayuc, Tea345 i Teatrac.

Laura Grau | Redacció

Jordi Escrigas i Beni Fernández protagonitzen un dels nou contes de l’obra ‘L’escriptor’

Els set muntatges programats atrauen 1.500 espectadors, 400 més que l’any passat
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L’escriptor Marc Pastor (Barcelo-
na, 1977) va visitar el Club de lec-
tura de la Biblioteca de Can Sant 
Joan el 3 de desembre per parlar 
de La mala dona, novel·la que narra 
la història d’Enriqueta Martí,  que 
va ser acusada de matar, segrestar 
i corrompre infants a la Barcelo-
na de fa un segle. Criminòleg de 
la secció científica dels Mossos 
d’Esquadra, reconeix que es va  
apropar a la història de ‘la vampi-
ra del Raval’ per intentar esbrinar 

què era veritat i què era mentida: 
“M’interessava indagar en el 
procés de construcció d’un mite, 
ja que històries d’assassins n’hi 
ha moltes”. Pastor va anunciar 
que al març sortirà la seva quarta 
novel·la, titulada Bioko, que obre 
una trilogia sobre viatges en el 
temps. Ambientada al segle XIX 
a l’illa de Guinea Ecuatorial i amb 
influència de Jules Verne, Pastor 
seguirà cultivant la barreja de 
gèneres i recuperant personatges 
d’obres anteriors.

BIBLIotECA dE CAn sAnt JoAn

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

pastor: ‘M’interessa com 
es construeix un mite’ 

Marc Pastor parlant de la seva obra durant la tertúlia que va compartir amb el Club de Lectura
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L’autor de ‘La mala dona’, convidat especial del Club de Lectura
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L’Auditori Municipal acollirà el 
23 de desembre el primer cer-
tamen de monòlegs solidaris, 
la recaptació del qual es desti-
narà íntegrament a l’Associació 
de Discapacitats de Montcada 
i Reixac, Adimir. El festival el 
promou l’Associació Panceta’s 
Crew, un col·lectiu de joves del 
municipi constituït el passat mes 
d’abril. L’espectacle, que comen-
çarà a les 19h, serà presentat per 
l’actor Toni Cano i comptarà 
amb els populars monologuistes 
Miguel Ángel Marín, Jordi Mer-
ca, Toni Cruz, Er Maiker, Car-
los del Pozo, David Barragán, 
Sergio Marín i Pedro Paloma-
res. La  majoria d’aquests artis-
tes han actuat en alguna ocasió 
en la secció de nous còmics del 
canal Paramount Comedy. 

Donacions. Les portes s’obriran 
a les 18h perquè la gent pugui 
fer donacions de productes na-
dalencs de llarga durada que 
es destinaran a la campanya de 

Càritas. Les entrades costen 5 
euros i es poden comprar anti-
cipadament a l’Auditori i al bar 
Danubio de Carretera Vella. 
Panceta’s Crew s’autodefineix 
com un grup “amant de la fa-
ràndula i la controvèrsia”. Un 
dels seus objectius és dinamitzar 
l’oferta d’activitats per a joves 

que hi ha a Montcada, “sobre-
tot fomentant la col·laboració 
amb altres col·lectius”, ha ex-
plicat un dels seus components, 
Esteve Moly. El grup es va do-
nar a conèixer a la festa major 
de 2011, amb una parada a l’Es-
pai Poblet. També va col·laborar 
en les festes de Terra Nostra.

AudItorI MunICIpAL

panceta’s Crew organitza un festival 
de mònolegs en benefici d’Adimir
Miguel a. Marín, Jordi Merca i Carlos del pozo són alguns dels actors convidats a la cita

Miguel Ángel Marín és un dels monologuistes que participarà al festival

Laura Grau | Redacció

El plat fort de la programació de 
l’Abi per a aquestes festes és el 
concert de la banda Afro Blue, 
que actuarà el 25 de desembre a 
la sala gran (22h). La banda pre-
sentarà el seu darrer treball disco-
gràfic ‘Don’t stop’, on barreja es-
tils com el pop, el rock, la música 
llatina i el jazz, “tot plegat ama-
nit amb bones dosis de sentit de 
l’humor, composicions pròpies, 
versions i uns arranjaments ex-
cepcionals”, explica el crític de 

jazz montcadenc i col·laborador 
de l’Abi, Andreu Fàbregas. El 
baixista del grup, Pepo Domè-
nech, reconeix que el públic 
sempre acaba ballant al ritme de 
la música, però matisa “no som 
una orquestra de ball, sinó de 
jazz i que la gent balli és només 
un efecte secundari del que fem 
a l‘escenari”. Les entrades costen 
10 euros per als socis i 12 per a 
la resta. L’Abi també acollirà una 
nova festa Get Back el dia 31 a 
partir de la 1 de la matinada. 

Laura Grau | Redacció

ABI

Afro Blue porta més d’una dècada difonent la seva visió de la música llatina i el jazz

Afro blue presenta el seu 
nou treball ‘don’t stop’
La banda fusiona estils com el rock, la música llatina i el jazz
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> giravolt i la Coral del Turó fan concerts

> Juan Sánchez exposa obres ‘naïf’ a l’Auditori
Fins al 13 de gener es pot visitar a 
l’Auditori Municipal l’exposició del 
pintor Juan Sánchez (Salamanca, 
1941), inaugurada el 4 de desem-
bre amb la presència del regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU). La mostra reu neix una 
representació de l’obra d’aquest 
artista que pertany al moviment 
naïf, caracteritzat per la ingenuï-
tat i els colors vius. Sánchez retrata 
moments alegres de l’existència com festes populars i paisatges. “En 
l’època en què vivim, és necessari un missatge d’optimisme i recu-
perar una visió més senzilla de la vida”, va dir l’autor, que no renuncia 
a criticar alguns aspectes de la societat actual com el consumisme o el 
discurs oficial de l’Església catòlica | LG

L’escola de música Giravolt farà el tradicional concert de Nadal el 22 
de desembre a l’Auditori Municipal (18h). L’acte comptarà amb la par-
ticipació dels alumnes del centre que dirigeix Xus Asenjo i membres 
de la Coral d’adults. Per la seva banda, la Coral del Turó actuarà el 
23 a l’Església de Santa Engràcia amb la Societat Coral ‘El Clavell’ de 
Mollet del Vallès (19h). El grup també farà un recital de nadales el 21 
de desembre al Centre Cívic la Ribera en el marc de la primera Festa 
d’hivern (18.30h) | LG

L’espectacle ‘Un toc de Pasto-
rets’ –el 22 de desembre, a les 
18.30h– és una de les principals 
novetats del programa festiu de 
La Unió. La companyia Toc de 
Retruc permet als espectadors, 
pares, mares i nens convertir-se 
en protagonistes d’un pessebre 
vivent amb música en directe. 
L’altra novetat és l’arribada a 
l’estació de tren de Mas Rampi-
nyo del patge reial (el dia 4, a les 
18.30h), que recollirà les cartes 
dels nens després de fer una cer-
cavila fins a La Unió. El dia 5 
s’organitzarà una nova edició de 
la Fira Reis a la sala d’actes (de 
10 a 14h), una mena de Saló de 
la infància, amb joguines i jocs 
per als més petits. Com cada 

any s’ha programat una sortida 
al teatre per veure l’obra ‘Toc, 
toc’, al Teatre Borràs el 25 de de-
sembre i la festa de Cap d’Any 

el dia 31. A les 21h s’obrirà la 
sala per als qui vulguin sopar i 
a partir de la mitjanit, hi haurà 
disco mòbil.

LA unIó dE MAs rAMpInyo

L’obra ‘Un toc de pastorets’ permet 
formar part d’un pessebre vivent
El programa festiu inclou com a novetat la rebuda del patge reial a l’estació de tren  

Laura Grau | Redacció

Una representació de l’obra interactiva ‘Un toc de pastorets’, adreçat al públic familiar

Nova edició 
de ‘Quaderns’

Alcázar, a la dreta de la imatge, amb la presidenta de la Fundació, Núria Cervera, i Antoni Orihuela

> Sant Cugat acull una mostra de Joan Capella
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Ja ha sortit al carrer el número 
25 de la revista de la Fundació 
Cultural ‘Quaderns’, dirigida 
per l’historiador Jaume Alcázar.  
La publicació es va presentar el 
19 de desembre a la seu de l’en-
titat, coincidint amb la inaugura-
ció del pessebre. Destaquen els 
articles sobre el sistema de bom-
beig de la Casa de les Aigües, el 
bandolerisme al Coll de Mont-
cada i el torero Bombita | LG
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La Sala Rusiñol de Sant 
Cugat del Vallès aco-
llirà fins al 9 de gener 
de 2013 una exposició 
del pintor Joan Capella 
(Montcada i Reixac, 1927-
2005), sota el títol ‘La mo-
dernitat propera. Nadal 
2012’. La mostra inclou 
una vintena d’obres pro-
pietat d’aquesta sala i de 
la Dalmau de Barcelona. 
La Fundació Joan Capella 
ha col·laborat en l’organització de la mostra, amb l’aportació de mate-
rial divulgatiu sobre l’artista i la seva obra, entre el qual destaca l’assaig 
Joan Capella, la modernitat propera del crític d’art Àlex Mitrani (a la 
part dreta de la foto, al costat de Jorge Gómez i Josep M. Cadena, de la 
Fundació, a més dels galeristes Ignasi Cabanes i Mariana Draper) | LG
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Fins al 6 de gener es podrà vi-
sitar a l’Església de Santa En-
gràcia l’exposició de pessebres i 
diorames de l’Agrupació de Pes-
sebristes de Montcada i Reixac, 
inaugurada el 14 de desembre, 
amb la presència de les autori-
tats municipals. La mostra està 
formada per 8 creacions de mi-
des i materials diversos entre els 
quals destaca per la seva espec-
tacularitat el de Francesc Mares-
ma, Eva Montagut i Pol Abad: 
una fidel reproducció de la pla-
ça de la Catedral de Barcelona, 
amb les parades de la Fira de 
Santa Llúcia i l’edifici del Col-
legi d’Arquitectes. Albert Grau, 
president de l’Agrupació, va 
destacar l’esforç i la dedicació 
dels pessebristes “que any rera 

any intenten superar-se i sor-
prendre el públic” i va lliurar 
un pessebre artesanal a la gua-
nyadora del concurs ‘Fixa’t-hi 
al detall’ 2011, Júlia Antolín. El 

concurs, que torna a convocar-
se un any més, consisteix a lo-
calitzar 10 elements distribuïts 
entre les creacions que integren 
la mostra.
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AGrupACIó dE pEssEBrIstEs

Una reproducció de la plaça de la 
Catedral, estrella de l’exposició 
Els vuit pessebres es podran visitar a l’Església de Santa Engràcia fins al 6 de gener 

Laura Grau | Pla d’en Coll

Dues persones observen el diorama que recrea la plaça de la Catedral i la fira de Santa Llúcia

La Cavalcada de Reis 2013 no 
presenta grans novetats respec-
te anteriors  edicions. Constarà 
de quatre carrosses amb so i 
llum, les tres de Ses Majestats i 
una plena de regals, a més de la 
del grup de mares del Gurugú, 
que com cada any es disfressen 
de carboneres. Només canviarà 
l’aspecte de l’escenari de ben-
vinguda a la plaça de l’Església 
–on les autoritats rebran als Reis 
a les 19.45h– i l’animació, que 
anirà a càrrec d’un nou perso-
natge.

Recorregut. Ses Majestats arri-
baran al Casino de Terra Nos-
tra el 5 de gener (16.30h) i una 
hora més tard es traslladaran a 

l’avinguda de la Ribera, inici del 
recorregut, que passarà per Can 
Sant Joan, Montcada centre i 
Montcada Nova-Pla d’en Coll i 
clourà a Mas Rampinyo. A Can 
Cuiàs els Reis arribaran a les 
18h gràcies  a l’AV. 
Dies abans un equip de patges 
visitarà els barris per recollir les 
cartes. El 29 de desembre, n’hi 
haurà al local de l’AV La Ri-
bera (18.30h); el 2 de gener, a 
la rambla dels Països Catalans 
(18h), convidat per l’AV Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll. I el dia 
4, a la plaça Bosc, convidat per 
l’AV Can Sant Joan, (18h) i a la 
plaça de l’Església (de 16 a 20h). 
En cas de pluja, la carpa de Cul-
tura i Patrimoni es traslladarà a 
l’àgora de Montcada Aqua. 

Laura Grau | Redacció

CAVALCAdA dE rEIs

Tot a punt per rebre la 
visita de Ses Majestats
Els patges recolliran les cartes dels nens a diferents barris

La carrossa del Rei Baltasar, durant la desfilada pels carrers de Montcada l’any passat

La col·laboració entre tres enti-
tats de Montcada –la Fundació 
Cultural, la parròquia de San-
ta Engràcia i la Fundació Joan 
Capella– ha permès dignificar 
una de les dependències de 
l’Església, coneguda com la ca-
pella del Santíssim i restaurar 
el mural de Joan Capella –que 
va pintar al 1959. La remode-
lació s’ha dut a terme arran de 
la donació a la parròquia d’una 
escultura per part d’Assumpció 
Juventeny, filla del prestigiós 

escultor Francesc Juventeny, 
autor de la imatge de la verge 
de Santa Engràcia que presi-
deix l’alta major. L’escultura, un 
Crist del Sagrat Cor d’alabastre, 
s’ha ubicat a la capella, en un 
pedestal creat per l’artista lo-
cal Manel Lahoz, que també 
l’ha donat a la parròquia. La 
inauguració es va fer el 14 de 
desembre amb la presència de 
membres de la família donant, 
representants de les entitats i 
les autoritats municipals | LG

> Novetats a la capella del Santíssim
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el retro-visor
Antoni Orihuela

Fundació Cultural

Avui que tant es parla de la crisi 
energètica i la necessitat de tro-
bar alternatives al petroli, hi ha 
poca gent que se’n recordi dels 
gasògens, uns aparells que s’aco-
plaven a la part posterior  dels ve-
hicles, on es produïa una mescla 
de monòxid de carboni i nitrogen 
a partir de la combustió de carbó 
o llenya o qualsevol residu com-
bustible com, per exemple, clo-
folles d’ametlla. El gas resultant 
alimentava el motor passant a tra-
vés d’un carburador especial. El 
rendiment era molt baix i causa-
va problemes, ja que sovint calia 
activar manualment el tiratge del 
generador i eliminar les cendres. 

Adaptacions. No hi ha constàn-
cia que s’haguessin fabricat de 
sèrie i, en general, es tractava 
d’adaptacions fetes per enginyo-
sos mecànics en petits tallers. 

Era la conseqüèn cia de l’estat 
de guerra que vivia Europa per 
la segona guerra mundial  i la di-
ficultat d’importar petroli a cau-
sa de l’aïllament a què va estar 
sotmès el nostre país després de 
la Guerra Civil. A Montcada, el 
trànsit de carros tirats per cavalls 
o mules, sovint es veia animat 
amb l’aparició d’aquells estranys 
ginys, sobretot en taxis i camions  
que recordaven els estrafolaris 
invents del professor Franz de 
Copenhaguen, de la famosa re-

vista còmica TBO. La tinença i 
l’ús d’un vehicle particular als 
anys quaranta estava restringit a 
uns pocs. A més, conduir un cot-
xe amb gasogen era incòmode si 
tenim en compte el temps que 
requeria la seva posada en mar-
xa i la parada, ja que una vegada 
iniciat el procés de combustió de 
la càrrega, no era fàcil deturar-la. 
Tan aviat com es va normalitzar 
l’abastament de benzina, aquells 
extravagants aparells van desa-
parèixer de la circulació.  

La moda dels vehicles amb gasogen
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La dificultat d’importar petroli als anys quaranta va imposar aquest sistema alternatiu

Aspecte d’un vehicle amb gasogen dels que es podien veure en algunes ciutats als anys quaranta

Una vegada iniciat el 
procés de combustió 
de la càrrega, no era 
fàcil deturar-la
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Concert de nadal
Amb la Coral del Turó 
i la Societat Coral El clavell

Un toc de pastorets
de la Cia. Toc de Retruc 
Organitza: La Unió

23 dE dESEMBRE, 19h 
ESGLéSiA dE SAntA EnGRàCiA

22 dE dESEMBRE, 18.30h
LA unió (Av.CAtALunyA, 65)

21 l divendres
Hora del conte. Contes beduïns, a càrrec 
de Pau Tarruell. Hora: 18h. Lloc: Bibliote-
ca de Can Sant Joan. 

22 l dissabte
Mercat. D’intercanvi de joguines. Hora: 
12h. Lloc: Davant del Centre Cívic Can 
Cuiàs. Organitza: Xic Can Cuiàs.

Concert. De Nadal dels alumnes de 
l’escola Giravolt. Hora: 18h. Lloc: Audi-
tori Municipal.

Espectacle. ‘Un toc de pastorets’, de la 
Cia. Toc de retruc. Hora: 18.30h. Lloc: 
Sala d’actes de La Unió. Gratuït.

Vetllada literària. ‘Contes d’aquí i d’allà’. 
Hora: 23h. Lloc: Casal Popular El Brot.

23 l diumenge
Festival. De monòlegs a benefici d’Adimir. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. Orga-
nitza: Panceta’s Crew.

Concert. De Nadal amb la Coral del Turó 
i la Clavell de Mollet. Hora: 19h. Lloc: 
Església de Santa Engràcia.

25 l dimarts
Concert. De jazz amb el grup Afroblue. 
Hora: 22h. Lloc: Abi (Colon, 5). Preu: 10 
euros per als socis i 12 per a la resta.

31 l dilluns
Festa. De cap d’Any. Hora: 0h. Lloc: Sala 
d’actes de La Unió. 

Festa. Get Back de Cap d’Any. Hora: 1h. 
Lloc: Abi (Colon, 5).

2 l dimecres
Visita. Del Carter Reial. Hora: 18h. Lloc: 
Rambla dels Països Catalans. Organitza: 
AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

4 l divendres
Visita. Del Carter Reial. Hora: De 16h a 

20h. Lloc: Plaça de l’Església.

Visita. Del Carter Reial. Hora: 18h. Lloc: 

plaça Bosc de Can Sant Joan.

Visita. Del patge reial a Mas Rampinyo. 

Hora: 19.45. Lloc: Estació Montcada-

Ripollet. Organitza: La Unió. 

5 l dissabte
Matinal. Fira Reis. Hora: De 10 a 14h. 

Lloc: Sala d’actes de La Unió. 

Visita. Dels Reis Mags al Casino de Terra 

Nostra. Hora: 16.30h.

Cavalcada. De Ses Majestats des de la 

Ribera fins a Mas Rampinyo. Hora: 18h. 

(veure pàgina 23). 

Cavalcada. De Reis a Can Cuiàs. Hora: 

18h. Organitza: AV Can Cuiàs.

11 l divendres
Hora del conte. ‘Embolica la troca’, a cà-

rrec d’Aurora Rincón. Hora: 18h. Lloc: 

Biblioteca Elisenda 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. 

Exposició 
la Nevada 
de 1962
Fins al 19 de gener

sala 
principal

rivas, c. conca,10
duran, av. terra Nostra, 37
recasens, av. catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
r.Miró, c. camèlies, 32
J. relat, c. Major, 89
pardo, c. Masia, 2
V. nieto, països catalans, 51
J. Vila, pg. Jaume i, 30

21 22 23

28 29 3025 26 2724

41 2 331

pardo Guix Guix

J.vila pardo pardoJ.Relat Rivas duranv.Nieto

duranv.Nieto J.Relat RivasRecasens

desembre/gener

J.vila J.vila

5 6

118 9 107
Guix Recasens R.Miró v.Nieto J.Relat Rivas

12
Rivas

13

J.vila

14
Guix

16
R.Miró

18
pardo

15
Recasens

17

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

Telèfons d’interès

Veure les activitats de 
Nadal a la pàgina 2

TEATRE
caNiGó
amb lluís soler
21 de desembre, 21h
sala Joan dalmau

EXposICIó
50 aNYs de la Riuada 
Fins al 18 de gener
 sala sebastià heredia

Espectacle 
I CERTAMEN dE 
MONÒLEgS SOLIdARIS
23 de desembre, 19h
preu: 5 euros

Exposició
JUAN SÁNCHEZ
pintures naïf
Fins al 13 de gener
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èxITS INTERNACIONALS
Alberto Jo Lee, bronze al Mundial de 
Taewkondo de Poomsae. Eva Nieto i 
Carles Cirera, setens al Mundial.

pàg. 28 pàg. 28  

El Club Tennis Reixac és l’entitat 
de referència del món del tennis 
a Montcada i Reixac. Situat a la 
carretera de la Roca, el club, fun-
dat al 1971, compta amb 8 pistes 
de tennis, a més d’altres de pàdel 
i frontó, i té la seva pròpia escola 
amb 59 alumnes i 7 monitors. 
Però més enllà de la seva doble 
funció com a formador de juga-
dors i espai perquè els seus 150 
socis o usuaris eventuals puguin 
gaudir de l’esport de la raqueta, 
el CT Reixac també destaca per 
una faceta més desconeguda. Les 
seves instal·lacions són la base 
per a l’entrenament d’un grup de 
competició amb algunes de les 
millors promeses del tennis es-
panyol. El Grup de Competició 
Internacional de Tennis (GCIT) 
va ser creat l’any 2008 per tres 
socis: Ricardo Espuela, director 
de l’escola i exjugador de tennis; 
Anna Font, campiona d’Espanya 
al 2001 i que va arribar a ser la 
180 del món; i Alberto Saucedo, 
preparador físic. 
Tot i no ser de Montcada, tots 
tres van trobar al CT Reixac el 
lloc ideal per plasmar la seva 
idea de crear un equip de com-
petició per formar tennistes. Van 
començar amb dos jugadors ale-
manys i avui dia tenen un grup 
de 35-40 tennistes de tot el món 
(Suècia, Portugal, Itàlia, Roma-
nia, Japó, Paquistan, Russia o 

Marroc). Entre ells també estan 
20 dels millors jugadors catalans 
i espanyols que competeixen en 
torneigs de circuits internacionals 
com a pas previ al món ATP. Al-
guns d’ells, fins i tot, viuen a un 
pis que es troba a prop del CT 
Reixac i que fins fa un temps era 
propietat del mateix club. 

Sense montcadencs. El GCIT té 
jugadors de totes les categories, 
des de sub-10 fins a professio-
nals. Tot i tenir molt bones re-
lacions amb els responsables del 
club, l’equip no compta amb cap 
jugador montcadenc o que s’hagi 
format a l’escola del Reixac, diri-
gida per Ferran León. “Hi ha al-
gun tennista interessant, però 
la despesa econòmica que exi-
geix el tennis en aquest nivell 
és molt elevada. És un esport 
individual molt costós”.
Gràcies a la col·laboració de dife-
rents monitors com l’italià Mas-
simo Dell’acqua, artífex d’un 
recent acord de col·laboració 
amb la Federació Italiana de 
Tennis i alguns clubs de la 
Toscana, el GCIT continua 
fent la seva feina a Montcada, 
donant-li ressò internacional 
al municipi. “Al món del ten-
nis, Montcada i Reixac ja és 
un referent a tota Espanya i 
a l’estranger gràcies als èxits 
del nostre equip”, explica Ri-
cardo Espuela.

Rafa Jiménez | Redacció

tEnnIs

El CT Reixac, base per a l’entrenament d’un
equip de futurs tennistes professionals 
a les seves instal·lacions entrena el GCiT, un equip de competició amb tennistes que, tot i la seva curta edat, tenen una gran projecció

HANdbOL
El sènior masculí del CH La Salle entra en 
un sotrac de resultats i només ha pogut 
sumar dos dels últims 12 punts en joc.

El director del GCIT, Ricardo Espuela, el primer per l’esquerra, amb alguns del jugadors i monitors de l’equip que entrena al Club Tennis Reixac
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>  Els ‘Rafa Nadal’ del futur
Hi ha algun tennista del GCIT que 
pot arribar a ser professional de 
l’ATP? Ricardo Espuela, director 
i soci fundador del CGIT, ja està 
acostumat a que li facin aquesta 
pregunta. Espuela dóna una res-
posta diplomàtica i diu que està 
convençut que tots els seus tennis-
tes podran arribar a ser professio-
nals, tot i que no té problemes per 
parlar d’alguns dels jugadors que 
donaran més a parlar en els pro-

pers anys. El romanès William Bi-
rau (foto), de 15 anys; Carla Girbau, 
jugadora de Barberà del Vallès de 
12 anys, o Eva Fernández, natural 
de Ripollet i que als 11 anys ja és 
la número 1 d’Espanya a la catego-
ria sots-12, són noms que haurem 
de seguir molt de prop. Qui sap si 
algú d’aquests serà el successor de 
Rafa Nadal que, segons confesa 
Espuela, va visitar en una ocasió les 
instal·lacions del CT Reixac | RJ   

G
ci

t



272a quinzena | Desembre 2012 Esports

El Santa Maria 
deixa escapar dos 
punts davant del 
Meridiana

L’UD Santa Maria ha baixat fins 
a la setena posició del grup 15 
de Quarta Catalana després de 
patir una nova derrota i deixar 
escapar dos punts del seu partit 
ajornat contra el tercer classifi-
cat, la UC  Meridiana. El matx, 
corresponent a la 14a jornada, 
es va suspendre l’1 de desembre 
quan els montcadencs guanya-
ven per 3 a 1, gràcies als gols 
de Fernando Hernández i Jordi 
Moreno, en dues ocasions. A la 
mitja part, alguns jugadors vi-
sitants es van encarar amb un 
grup d’aficionats i l’àrbitre va de-
cidir suspendre el partit. El joc es 
va reanudar el 18 de desembre a 
porta tancada i l’UC Meridiana 
va aprofitar la segona part per 
aconseguir l’empat a 3. 
Abans de jugar aquest matx ajor-
nat, l’equip de Juan Meca havia 
patit una nova derrota al camp 
del cinquè classificat, el FC Be-
llaterra (2-1) per culpa d’un gol 
en contra a deu minuts del final. 

El Santa Maria segueix sent irregular

FutBoL. 4a CAtALAnA
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El CD Montcada ha perdut una 
mica de pistonada respecte als 
llocs capdavanters després de 
patir una inesperada derrota a 
la 14a jornada, a l’estadi de la 
Ferreria, contra el Guíxols. Tot 
i arribar a Montcada amb una 
bona ratxa de tres jornades con-
secutives puntuant, els gironins 
semblaven uns rivals propicis, 
ja que ocupaven el lloc de pro-
moció de descens. El desenllaç 
del partit va ser ben diferent. 
Tot i el gol inicial del Guíxols, 
el CD Montcada va reaccionar 
bé i a l’inici de la segona part ja 
li havia donat la volta al marca-
dor gràcies a dos gols de Sergi 
Arranz (29’) i David Bermúdez 
(48’). El partit semblava contro-
lat, però un penal en contra va 
propiciar l’empat dels gironins 
al 59’. A vuit minuts del final,  
va arribar el gol de la victòria 
visitant, que va deixar freds als 
aficionats verds. “És una llàs-
tima haver perdut perquè el 
partit semblava controlat”, 
va dir el president de l’entitat, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, després 
de l’últim matx de l’any com a 
locals.

Empat al derbi. Abans de la jorna-
da de descans a causa del pont 
de desembre, els montcadencs 
van treure un empat sense gols 
en el derbi al camp del Ripollet, 
que ocupa posicions de descens 
després d’un partit igualat que 

va finalitzar amb un repartiment 
de punts que el tècnic verd, Jor-
di Salvanyà, va qualificar de 
“just”. 
Amb aquest balanç d’una derro-
ta i un empat, el CD Montcada 
baixa fins a la setena posició amb 
20 punts, integrant un grup for-
mat pel Peralada, el Sant Cugat 
Esport i la UE Mollet. Les dues 
primeres posicions que donen 
dret a l’ascens i que ara mateix 
comparteixen la UE Avià i el 
Cerdanyola, ja estan a nou punts 
de distància. A les properes jor-
nades, els verds s’enfrontaran 
amb dos rivals directes. Acomia-
daran l’any al camp del Mollet i 
estrenaran el 2013 a casa contra 
el Sant Cugat Esport.

Rafa Jiménez | Redacció

FutBoL. prIMErA CAtALAnA

El Cd Montcada perd pistonada amb 
la part alta després de perdre a casa
El Guíxols, que ocupava la posició de promoció de descens, va evitar que els verds s’apropessin als llocs capdavanters

> El sènior b puja al tercer lloc de la classificació
El CD Montcada B ha pujat un lloc i ara és tercer, amb 20 punts, del grup 
5 de Quarta Catalana. Els verds encara podrien estar més a prop dels dos 
primers llocs si no haguessin deixat escapar dos punts a la visita al camp de 
l’Arrabal-Calaf de Gramanet B (3-3). Amb un avantatge d’1 a 3, els montca-
decs van rebre el gol de l’empat a vuit minuts del final. Una setmana abans, 
el sènior B no havia tingut problemes per golejar el Cabrils B (5-0) | RJ   

“L’equip està bé, generem oca-
sions, però la pilota no entra i 
això ens provoca ansietat. És 
qüestió de tenir un bon resultat 
i tornar a creure perquè hi ha 
una bona plantilla”, així valora 
el tècnic José Manuel Martín ‘Pin-
ti’ la situació de la Unió Esportiva 
Sant Joan, que no guanya des del 
4 de novembre. El 18 de desembre, 
els de Can Sant Joan van jugar els 
35 minuts que restaven del partit 
contra el líder, la Unificación Lle-
fià, que es va suspendre el dia 2 
quan els montcadencs perdien per 

1 a 2.  Tot i que va tenir ocasions 
per marcar, la UE Sant Joan no va 
poder empatar i va acabar perdent 
per 1 a 3 amb un gol en contra a 
dos minuts del final. 
Uns dies abans, i en partit corres-
ponent a la 14a jornada, la UE 
Sant Joan va poder trencar la seva 
mala ratxa de quatre derrotes con-
secutives i va treure un empat del 
camp del Singuerlín (1-1) gràcies a 
un gol de Santi. 
Els montcadencs ocupen l’onzena 
posició amb 17 punts, a dos de la 
promoció i a tres del primer lloc de 
descens directe.

FutBoL. sEGonA CAtALAnA

L’UE Sant Joan no troba  
la confiança perduda

David Bermúdez, en aquesta imatge durant el partit contra el Vilassar de Dalt, va tornar a veure porta contra el Guíxols

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení de l’EF Montcada 
continua en ratxa i ja acumula cinc 
victòries consecutives a la Primera 
Catalana. La darrera davant del 
tercer, l’ECF Les Garrigues, grà-
cies a un gol de Laura Guzmán al 
minut 75, el consolida a la quarta 
posició i l’apropa a només un punt 
d’aquesta desitjada tercera posició. 
L’últim partit de l’any a l’estadi 
de Can Sant Joan va servir per 
confirmar les bones sensacions de 
l’equip d’Antonio Moya, que dues 
setmanes abans havia marcat cinc 
gols al camp del Rubí (4-5). 

FutBoL FEMEnÍ. prIMErA CAtALAnA

L’EF Montcada segueix en ratxa i ja 
està a només un punt del tercer lloc
Les Garrigues, tercer classificat, cau a l’estadi de Can Sant Joan i veu reduït el seu avantatge

L’EF Montcada acomidarà l’any al camp del Sant Andreu B, el cinquè classificat 

aR
xi

u
/s

íl
vi

a 
al

Q
u

Éz
aR

la
u

R
a 

G
R

au

Rafa Jiménez | Redacció

No aconsegueix sumar els tres punts des del 4 de novembre

Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior masculí del CH La 
Salle ha baixat fins a la 13a po-
sició del grup C de la Primera 
Estatal després d’encadenar ja 
sis jornades consecutives sense 
aconseguir la victòria. De fet, els 
lassal·lians només han sumat dos 
punts dels darrers 12 en joc. Des-
prés d’empatar a casa contra el 
Granollers (26-26), els de Jaume 
Puig van perdre a la pista del Sant 
Esteve Sesrovires (22-20) i contra 
l’UE Sarrià (24-25), el penúltim 
classificat que va donar la sorpre-
sa al pavelló Miquel Poblet. Tot i un bon inici de partit, el sènior masculí es va deixar sorprendre a casa davant del penúltim

   El femení no reacciona

El femení del CH La Salle 
segueix sense reaccionar i ja 
suma cinc partits consecutius 
sense puntuar al grup únic 
de Lliga Catalana. Des de la 
primera i única victòria de la 
temporada, aconseguida el 4 
de novembre a casa contra el 
cuer, el Sant Esteve Sesrovi-
res, les montcadenques han 
perdut tots els seus partits. 
Els últims, a casa contra el 
CH Ascó (20-22) i a les pis-
tes de l’OAR Gràcia (26-25) i 
del BM La Roca (28-16). Amb 
tres punts en 11 jornades, les 
noies d’Esperanza Hoyos ocu-
pen la penúltima posició i aco-
miadaran l’any a casa contra 
el Molins de Rei | RJ

Els lassal·lians no guanyen un partit des del 3 de novembre i baixen fins a la 13a posició

HAndBoL

El sènior masculí només ha sumat 
dos dels últims 12 punts en joc

Rafa Jiménez | Redacció
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L’UE Montcada 
aprofitarà l’Open de 
Nadal per presentar 
el seu primer equip

Aprofitant la disputa del seu Open 
de Nadal, que es farà el 22 de 
desembre al Miquel Poblet i que, 
al tancament d’aquesta edició, ja 
tenia 26 inscrits, l’UE Montcada 
presentarà el seu primer equip per 
a la propera temporada. Com a no-
vetat, destaca el fitxatge del Gran 
Mestre Herminio Herráiz. D’altra 
banda, el club també ha anunciat 
que a partir del gener i fins al mes 
de maig, farà les seves classes per 
a infants, de dilluns a divendres, a 
les 17.15h. Per a més informació: 
uemontcada@hotmail.com.

EsCACs

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i una lesió de genoll que es va 
fer abans de marxar a Colòmbia, 
Alberto Jo Lee, del Lee Young, es 
va penjar la medalla del bronze 
al Mundial de Poomsae (tècnica) 
que es va celebrar del 6 al 9 de  
desembre a Tuján. La resta de par-
ticipants del club montcadenc que 
dirigeix José Santiago van obtenir 
diploma. Diego Carrillo i Soomi 
Jo Lee va ser setens en individual. 
Soomi també va ser cinquena en 
trio amb Yolanda Fidalgo i Gem-
ma Adelantado i setena, fent pare-
lla amb el seu germà Alberto.

tAEKWondo

Alberto Jo Lee guanya el bronze al 
Mundial de tècnica, tot i estar lesionat >Eva Nieto i Carles Cirera, setens del món

Eva Nieto i Carles Cirera van obtenir la 
setena posició al Campionat del Món 
que es va disputar el 2 de desembre 
a Rouen (França). La parella montca-
denca, una de les dues de la delega-
ció espanyola, va millorar el resultat 
obtingut a la seva anterior participació 
quan va finalitzar a la tretzena posició. 
“És un gran èxit, totes les parelles 
volen estar entre els 12 primers”, ha 
explicat Eva Nieto | RJ  

> La TriJAM torna a fer un calendari amb fotos
Per segon any seguit, la TriJAM ha elaborat un calendari amb fotografies dels 
seus membres, a escenaris del municipi, per sufragar despeses. L’almanac es 
ven al preu de 3 euros. Durant la Fira de Nadal se’n van vendre un centenar i 
encara es poden comprar a l’oficina d’Allianz (passeig Rocamora, 10). La Tri-
JAM organitza amb Montcada Aqua una activitat per al 30 de desembre, a les 
9.30h. L’objectiu és nedar 2.013 piscines en menys de 2h i 30 minuts | RJ 

El Broncesval s’ha consolidat a la 
tercera posició de la Segona B i ja 
ha oblidat les tres derrotes que va 
patir al novembre. Sense festa al 
pont de desembre, l’equip de Jordi 
Rozas va descansar una setmana 
abans ja que el seu rival, el Cen-
telles, s’ha retirat. Amb tres punts 
aconseguits als despatxos, els 
montcadencs sí que van guanyar 
sobre la pista l’Escola Pia i al Bar 
Mi Casa amb idèntic resultat: 5 a 
2. “Estic content perquè estem 
recuperant el ritme de joc que 
havíem perdut”, ha dit Rozas.

FutBoL sALA

El broncesval oblida el seu ‘novembre 
negre’ i es consolida a la tercera plaça

La delegació espanyola que dirigia José Santiago va sumar dos ors, una plata i dos bronzes

Els altres quatre representants del club que dirigeix José Santiago van finalitzar entre els vuit primers

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció

Els de Rozas sumen tres victòries consecutives i ja tornen a mirar cap als dos primers llocs  
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> El Cim arriba a Montcada seguint el gR-92
La caminada del GR-92, que El Cim va iniciar a Portbou el maig del 2011 
amb un total de 579 quilòmetres, va arribar el dia 15 a Montcada i Reixac. 
A més de poder caminar per un entorn tan proper, l’entitat també va ce-
lebrar que en aquesta etapa s’assolia a la Conreria el quilòmetre 289’87, 
justament la meitat del recorregut total que acabarà a Ulldecona al 2014. 
El GR-92 tornarà a posar-se en marxa el 19 de gener amb la 18a etapa, 
Montcada-Vallvidrera (17,8 quilòmetres). Les persones interessades a par-
ticipar-hi es poden posar en contacte amb El Cim a través del correu elec-
trònic elcim@elcim.org. A la foto, l’etapa que va finalitzar a l’Escala | SA

Adrià Esteller segueix l’estela del seu germà Gerard i ha marcat dos gols en els últims partits 
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tEnnIs tAuLA

Antonio Pons, del Tennis 
Taula La Unió, va ser el 
guanyador de la primera 
edició de l’Open de Nadal, 
que es va disputar el 8 de 
desembre a les instal·lacions 
de La Unió per davant 
de Daniel López i Alber-
to Poza. En infantils, cinc 
jugadors del TT La Unió 
van finalitzar entre els sis 

primers, tot i que la victòria 
va ser per a Enric Barceló, 
del TT Ripollet, per davant 
dels locals Marc Balles-
ta i Joel Sánchez. Després 
d’aquest èxit de participació, 
amb 40 jugadors sèniors i 
10 infantils, el TT La Unió 
ja treballa en l’organització 
d’un nou Open que es farà 
durant la Festa Major | RJ Les instal·lacions de La Unió van acollir partides múltiples de tennis taula
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El CEB Can Sant Joan- 
B. Montseny no guanya 
des de l’11 de novem-
bre i encadena ja quatre 
derrotes consecutives, 
baixant  fins a la novena 
posició amb 12 punts. Els 

montcadencs van jugar 
dos partits consecutius 
a domicili i van tornar 
sense puntuar dels dos 
desplaçaments a les pistes 
del CB Santa Perpètua B 
(70-61) i del Canovelles 
(72-61). 

No va poder guanyar a casa al líder, l’aE Badalonès B

BàsQuEt. AE ELVIrA LA sALLE

El sots-25 cau fins a la 
tercera posició de grup

El sots-25 de l’AE Elvira-
La Salle ha baixat fins a 
la tercera posició després 
de perdre un partit deci-
siu, a l’11a jornada. L’1 de  
desembre, els montcadencs, 
que eren segons, van rebre 
el primer, l’AE Badalonès 
B, amb opcions d’agafar el 
lideratge, tot i que amb un 
partit més. Els badalonins, 
però, van demostrar la seva 
superioritat i van consolidar 

el primer lloc, guanyant per 
68 a 87. L’equip de Roberto 
Gómez no ha jugat a les dues 
últimes jornades i reprendrà 
la competició el 12 de gener. 
“El líder és l’equip més 
fort. Nosaltres tenim ju-
gadors sots-21 que juguen 
per primer cop en aquesta 
categoria. L’únic que els hi 
demano és millorar a fora 
per acabar la lliga entre 
els quatre primers”, diu el 
seu entrenador. 

Rafa Jiménez | Redacció

FutBoL sALA

Les Corts EF, fins ara líder invicte, també va guayar al barri de Can Cuiàs

pi
la

R
 a

bi
ÁN

A l’AE Can Cuiàs li està cos-
tant adaptar-se a la Preferent 
i només ha sumat una vic-
tòria en el que porta de tem-
porada. Des d’aquell primer 
triomf, a la 3a jornada con-
tra el Futsal Polaris, l’equip 
de Matías Ruiz ha encade-
nat dos empats i dues derro-

tes. Com atenuant, aquestes 
ensopegades van arribar en 
els últims partits contra els 
dos primers classificats: Les 
Corts Esportiu Futsal (4-6) 
i l’Estel Vallseca (5-3). Ter-
cers per la cua amb 5 punts, 
els montcadencs acomiada-
ran l’any a la pista de l’FS 
Montsant B.

Rafa Jiménez |  Redacció

L’AE Can Cuiàs perd 
contra els dos primers 
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El sènior masculí és 9è amb un balanç de tres victòries i sis derrotes

L’equip sots-25 de l’AE Elvira La Salle és tercer amb set victòries i quatre derrotes

Quatre derrotes 
seguides del masculí

FutBoL sALA

L’equip sènior de futbol 
sala de l’Escola de Futbol 
Montcada ha pujat fins 
a la segona posició del 
grup 2 de Segona Divisió 
després d’encadenar dues 
victòries seguides contra 
l’Escola Pia Sabadell B 
(4-6) i el Polinyà B (7-1). 
Amb un partit menys, els 

montcadencs estan, amb 
un balanç de quatre vic-
tòries, un empat i una de-
rrota, a només tres punts 
del primer lloc, que ocupa 
el SAFA Salesians Saba-
dell, precisament el rival 
de l’equip de José Luis 
Carrasco a l’últim partit 
d’aquest any | RJ 

L’EF Montcada ja 
acaricia el lideratge

Tot i sumar tres victòries 
consecutives, l’AFS Bosc 
d’en Vilaró no ha pujat 
llocs a la taula i continua 
a la tercera posició de la 
Segona Territorial B, que 
no depèn de la Federació 
Catalana de Futbol. Als 
seus últims partits, els 
montcadencs han guanyat 

l’Associació Esportiva Wolf 
(4-1), l’Atlètic Sala Sant Boi 
(3-4) i el Teià Futbol Cinc 
C (5-0). Aquesta bona ra-
txa, almenys, ha permès 
que l’AFS Bosc d’en Vilaró 
estigui amb els mateixos 
punts que el segon i només 
a un del líder, que ara és el 
Futsal Dante Nilfisk | RJ  

L’AFS bosc d’en Vilaró, 
més a prop dels primers 

El màster femení del CH La 
Salle encara no coneix la de-
rrota a la lliga de veteranes 
i ocupa la segona posició ja 
que ha guanyat els tres par-
tits que ha disputat. Després 
d’ajornar el matx contra el 
BM La Roca, les montca-
denques van guanyar les 
Veteranes de Sarrià (12-20).

Sènior B. Continua intrac-
table a la Tercera Catalana 
i és primer amb 8 victòries 
consecutives i un avantatge 
de quatre punts davant del 
segon.  Els lassal·lians s’han 
quedat líders en solitari des-
prés de guanyar l’H. Garbí 
Palafrugell (31-26) i el CH 
Vilamajor B (22-28) | RJ

El màster femení 
continua sense perdre

Rafa Jiménez |  Redacció

BàsQuEt. CEB CAn sAnt JoAn

HAndBoL

Satisfacció al TT La Unió 
amb l’Open de Nadal

KorFBAL

El Multiópticas Isis ha fi-
nalitzat la primera volta a 
la Lliga Nacional amb un 
balanç de tres victòries i 
tres derrotes. Al seu últim 
desplaçament, va perdre a 
la pista del CK Castellbis-
bal (17-15). Una jornada 
després, es va poder recu-
perar amb un triomf con-
tra el Vacarisses (13-12).

Multiópticas Isis B. El se-
gon equip també ha fina-
litzat la primera part de 
la competició a Segona 
amb un balanç de dues 
victòries, dos empats i 
tres derrotes. Les dues 
darreres ensopegades del 
B es van produir a Cas-
tellbisbal (16-15) i a casa 
contra l’SLKC (8-10) | RJ 

primera volta irregular 
del Multiópticas Isis
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El júnior pateix la seva 
tercera derrota
Després de superar un rival directe, va caure a Cardedeu
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El júnior està fent un bon paper

El júnior del CEB Can Sant 
Joan és quart, empatat amb 
altres dos equips, després 
de patir a la pista del CB 
Cardedeu B (52-49) la seva 
tercera derrota de la tempo-
rada. Dues setmanes abans, 
els montcadencs sí havien 
pogut superar un rival di-
recte com el Lliçà d’Amunt 
B (50-49).

Rafa Jiménez | Redacció

KorFBAL

Augment dels equips de 
l’AE Montserrat Miró
Compta amb un aleví, dos infantils, dos cadets i un juvenil

L’AE Montserrat Miró se-
gueix impulsant el korfbal al 
municipi i aquesta tempora-
da compta amb més equips: 
un aleví, dos infantils, dos 
cadets i un juvenil. Els con-
junts de les tres primeres 
categories disputen la lliga 
per semestres i, a diferència 
d’altres anys, han pogut ju-
gar gairebé tots els cap de 
setmana. Per la seva part, el 
juvenil disputa la lliga que 
organitza la Federació Ca-
talana i havia guanyat els 
seus tres primers partis.
Els equips de l’AE Montse-
rrat Miró juguen com a lo-

cals al col·legi Elvira Cuyàs, 
“ja que les instal·lacions 
del Montserrat Miró no es-
tan en condicions”, explica 
Pedro Fernández, membre 
de l’equip de coordinadors. 

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení de l’AE 
Elvira La Salle no guanya 
des de l’11 de novembre i 
ja acumula quatre derro-
tes consecutives. Les dues 
últimes es van produir 
contra dos rivals que es-
tan entre els tres primers 
classificats: el CB La Ga-
rriga (90-40) i el CB Tona 
(48-76). Amb un balanç 
de dues victòries i set de-
rrotes, les montcadenques 
han acomiadat l’any 2012, 
ocupant la antepenúltima 
posició del grup, només 
per davant del CB Lliçà 
d’Avall i el CB Centelles. El júnior femení de l’AE Elvira La Salle té problemes per sortir dels últims llocs

BàsQuEt. CB MontCAdA

El cadet b perd la possibilitat 
d’ocupar el lideratge en solitari

L’equip cadet B del Club 
Bàsquet Montcada ha per-
dut l’oportunitat de situar-se 
líder en solitari del seu grup 
després de perdre el seu 
últim partit a casa contra 
l’UEB Martorelles (80-83), 
l’equip amb el que com-
partia el lideratge. Després 
d’aquesta derrota els mont-
cadencs ocupen la segona 
posició amb un balanç de sis 
victòries i dues derrotes, a 
només una del líder. D’altra 
banda, el club ha creat una 
nou web per informar sobre 
les seves activitats: cbmontca-
da.montcada.cat. L’UEB Martorelles va sortir de Montcada amb un triomf que reafirma el seu lideratge

Els montcadencs ara són segons després de caure contra l’UEB Martorelles 

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení no reacciona 
i continua a la cua de la taula
Va perdre els seus dos últims partits contra rivals que estan a la part capdavantera

BàsQuEt. AE ELVIrA LA sALLE

Rafa Jiménez | Redacció

El Sagrat Cor implica pares  
i mares en algunes extraescolars
Es va provar al primer mes de curs amb l’activitat de psicomotrocitat i els familiars van quedar satisfets

El col·legi Sagrat Cor man-
té el nivell de participació 
d’anys anteriors i un total 
de 83 alumnes fan algunes 
de les activitats extraesco-
lars que s’organitzen des 
de l’AMPA. Aquest curs 
els nens i nenes de l’escola 
situada al carrer Major po-
den fer psicomotrocitat (15 
alumnes), karate (23), futbol 
(12), hip-hop (12) o pati-
natge (21). Aquestes xifres, 
però, poden anar patint mo-
dificacions ja que de cara al 
segon trimestre, augmentarà 
la quantitat d’inscripcions 
per fer psicomotrocitat. 
Precisament, en aquesta ac-
tivitat s’ha experimentat una 
nova fòrmula amb l’objectiu 
d’implicar més els pares i 
mares. Fent un gran esforç 
per combinar la feina i el 
temps lliure, alguns familiars 
dels alumnes van participar 
activament a les sessions de 
psicomotrocitat que es van 
fer durant el primer mes del 
curs. “L’experiència va ser 
molt positiva i els propis 
pares han demanat que 
es pugui fer alguna sessió 
semblant durant el que 

queda de curs”, explica 
Mari Gutiérrez, coordinado-
ra de les extraescolars des de 
fa quatre anys. 
Les activitats fora de l’horari 
lectiu es reparteixen entre 
un espai interior i el pati del 
col·legi i es desenvolupen 
amb sis monitors.  “Valo-
rem molt positivament el 
fet d’haver mantingut el 
nombre d’alumnes que 
poden gaudir de l’esport”, 
diu Gutiérrez.

Rafa Jiménez | Redacció

Les activitats de psicomotrocitat es van fer al principi amb la participacio d’alguns pares i mares dels alumnes

Un grup d’infants fent l’activitat de futbol, que congrega 12 alumnes del centre
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Partit de korfbal a l’Elvira Cuyàs

Fe
d

ac
 M

O
N

tc
ad

a

sí
lv

ia
 a

lQ
u

Éz
aR



312a quinzena | Desembre 2012 Esports

L’Aleví C encaixa una dolorosa 
golejada al camp del Cerdanyola

L’Aleví C de l’EF Montcada 
va notar la manca de ritme 
després de dues setmanes 
sense jugar i va patir una 
contundent derrota al camp 
del Cerdanyola del Vallès 
(8-1) a la 10a jornada. Va ser 
una ensopegada sorprenent 
ja que els montcadencs, 
quarts al grup 42 de Quarta 
Divisió, només havien per-
dut un partit en tota la tem-
porada i visitaven el camp 
del tercer classificat, que 
fins a aquell moment estava 
amb els mateixos punts.

Rafa Jiménez | Redacció

FutBoL EF MontCAdA

Els montcadencs van rebre 8 gols a la seva segona derrota de la temporada davant d’un rival directe

Abans de la contundent derrota a Cerdanyola, l’aleví C no va tenir problemes per golejar l’EFB Ripollet (10-0).
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>> Clica i mira les fotogaleries de tots els equips del Club Hanbdol La Salle

> El Club Hanbdol La Salle presenta els seus 20 equips
El CH La Salle va fer el 2 de desembre la presentació dels seus 20 equips de la temporada 
2012-2013. 11 són del club: sèniors masculí i femení, sènior B masculí, dos equips de vete-
rans, juvenils femení i masculí, cadet femení i infantils femení i dos masculins. Els 9 restants 
són de l’escola (benjamí masculí i femení, dos més vinculats als col·legis Elvira Cuyàs i Font 
Freda i cinc alevins). Precisament, l’escola és un dels motors del club amb uns 70 nens i 
nenes. Aquest any s’ha iniciat un acord amb el col·legi Elvira Cuyàs i es manté la col·laboració 
amb el Font Freda. “El nostre objectiu és continuar formant jugadors, difonent l’handbol a 
tot el municipi”, explica el coordinador de l’escola, Pere Arbona | RJ

El juvenil ocupa la penúl-
tima posició a la Primera 
Catalana i no ha guanyat 
en els seus tres últims par-
tits. Va perdre a la pista 
del CH Parets (30-22) i a 
casa contra un dels cuers, 
el Sant Martí Adrianenc 
(23-24). Almenys, en el 
seu últim partit va poder 
aconseguir un empat a 
Sant Quirze (26-26).

El juvenil no 
pot sortir de 
la cua
Rafa Jiménez | Redacció

CH LA sALLE

FutBoL sALA. BronCEsVAL MontCAdA

13 jugadors de les cate-
gories inferiors del Bron-
cesval van participar als 
Campionats Comarcals de 
Seleccions Base de Futbol 
Sala que es van disputar 
el 8 i 9 de desembre a Bla-
nes. El torneig va reunir 
12 seleccions comarcals i 
els jugadors montcadencs 
van formar part de la del  
Vallès Occidental-Sabadell.

Els combinats on estaven 
els jugadors locals no van 
tenir sort i cap va poder su-
perar la fase prèvia que do-
nava pas a les semifinals. 

Juvenils. David Guerrero 
i Aleix Moreno jugaran 
amb la selecció catalana la 
fase prèvia del Campionat 
d’Espanya que es disputarà 
el 28, 29 i 30 de desembre 
a Berga. 

Campionats comarcals
13 jugadors del club van viatjar a Blanes per competir

La selecció aleví amb els montcadencs Ángel Ros, Álex Andrés i Josep Paredes 

Rafa Jiménez | Redacció
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FutBoL sALA. BronCEsVAL MontCAdA

L’equip benjamí B del Bron-
cesval Montcada ha baixat 
fins a la vuitena posició del 
grup 4 de Primera Divisió i 
ja acumula tres derrotes se-
guides. Les dues últimes es 
van produir contra el CFS 
Manent Santa Coloma (6-1) 
i el Prosperitat (2-4). Després 
de 8 jornades, el benjamí B 
suma tres victòries i cinc de-
rrotes.

Juvenils. El masculí se-
gueix escalant posicions a 
Nacional i ja és tercer, a un 
punt del segon, després de 
guanyar Les Corts UBAE 
AE (6-2) i empatar a la pis-
ta del Jesús Maria (2-2). El 
femení és penúltim, amb 3 
punts, a Divisió d’Honor. 
Es va ajornar el seu partit 
a Martorelles i va caure a 
casa contra el Palau-Solità 
i Plegamans (1-4). 

derrotes del benjamí b
És vuitè després de perdre tres partits consecutius

El benjamí B va jugar a la pista del Reixac, però no va poder amb el Prosperitat

Rafa Jiménez | Redacció

FutBoL JuVEnIL. Cd MontCAdA 

Suspensió d’un partit
El juvenil del CD Montca-
da ha baixat una posició al 
grup 7 de la Primera Divi-
sió. Ara és dotzè amb 10 
punts després d’empatar a 
casa de l’EF Barberà-An-
dalucía (3-3) en un partit 

boig. Els montcadencs van 
remuntar un 2 a 0 en con-
tra, però van rebre el gol de 
l’empat al 89’. El seu últim 
partit contra el Martorelles 
es va suspendre al minut 
84 amb empat a un.

FutBoL sALA JuVEnIL. EF MontCAdA

Els vermells,  setens
L’equip juvenil de futbol 
sala de l’EF Montcada 
baixa un lloc i ocupa la 
setena posició, amb 10 
punts, al grup 2 de Segona 
Divisió. Al seu últim partit 
va patir una greu derrota a 

la pista de l’AE Montmeló 
per 7 a 0. Dues setmanes 
abans, va sumar els tres 
punts després de superar 
per la mínima l’Escola Pia 
amb un resultat més propi 
del futbol onze (1-0). 
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Jaume Ribera
En nom d’un col·lectiu. Dels prop de quaranta voluntaris que Càritas té actualment a Montca-
da i Reixac Jaume Ribera és un dels més antics. Va començar a col·laborar amb l’entitat a mitjans 
dels anys 80, quan el mossèn Josep M. Juan-Torres, va implicar la seva parròquia en la recollida 
d’aliments per a famílies amb pocs recursos. D’aleshores ençà, les coses han canviat molt. “Ja no 
es reparteixen 20 bosses, com als inicis, ara en fem per a més de 300 famílies”, explica Ribera. 
La feina que tot plegat genera també s’ha multiplicat i són moltes les persones que actualment 
formen part d’aquesta xarxa en què l’únic requisit per entrar a formar part és disposar de ganes i 
temps per dedicar als altres. Qualsevol ajuda és benvinguda, especialment en aquests moments 
en què la crisi està fent estralls a moltes llars montcadenques.

“Càritas és una ajuda però 
no pas la solució a la crisi”

Creu que avui dia el paper de Càri-
tas és gairebé essencial per cobrir 
les necessitats bàsiques d’algunes 
famílies?
Certament la situació és molt com-
plicada. Jo diria que estem fent 
entre 8 o 10 vegades més del que 
fèiem al principi. El nombre de fa-
mílies que atén Càritas és al voltant 
de 300 i, a cada lot que distribuïm 
quinzenalment hi ha el doble de 
productes dels que servíem. Abans 
només teníem dos voluntaris desti-
nats a fer el repartiment i ara n’hi ha 
una desena.
I d’on arriben les donacions?
Aquesta és una altra de les coses 
que ha canviat. Inicialment tot sortia 
de les aportacions que feia la gent del 
poble i, en un percentatge molt baix, 
del Banc d’Aliments. Ara la correlació 
s’ha capgirat. Si no fos pel Banc, no 
es podria atendre l’actual demanda. 

Així, la gent ja no col·labora?
Sí que ho fa, però són moltes les ne-
cessitats a cobrir. En general, la gent 
és molt solidària i ara està especial-
ment sensibilitzada, fruit de la crisi 
econòmica. Enguany, amb la cam-
panya de Nadal estan col·laborant 
moltes empreses i molts particulars.  
No creu que Càritas està assumint 
un paper que realment correspon-
dria a l’administració?
Està clar que, com a voluntari, fer 
coses pels altres és una tasca molt 
maca i agraïda, però és cert que 
Càritas és una ajuda, no pas la solu-
ció a la crisi que estem vivint. Aques-
ta ha de venir de dalt. Nosaltres no 
podem arreglar el problema, només 
podem fer-hi un cop de mà.
Càritas parroquial va nèixer vincula-
da a l’Església de Santa Engràcia a 
finals dels 70. També hi havia crisi? 
No pas com ara, aquesta és la més 

dura que hem viscut. Tot va ser a ini-
ciativa de Josep M. Juan-Torres, un 
mossèn estimat i sempre inquiet per 
ajudar els més necessitats. Amb la 
col·laboració de nombrosos volunta-
ris i aprofitant la bona relació amb 
els governs municipals va posar en 

marxa un seguit d’actuacions per 
actuar a aquells sectors més desafa-
vorits.
Com ara quines?
Doncs, per exemple, el projecte 
social Andròmines, per incorpo-
rar al món laboral persones en risc 

d’exclusió social, que aviat va agafar 
personalitat pròpia i es va deslligar 
de la parròquia; l’Espai Bon Dia, que 
fa activitats per ajudar a la integració 
de persones nouvingudes i el taller 
Manetes, adreçat especialment a 
dones que necessiten assolir hàbits 
d’inserció laboral. I també hi ha el 
Rober que recupera roba usada per 
distribuir-la després entre famílies 
que no tenen recursos.
I tots aquests projectes es fan grà-
cies a personal voluntari?
Coordinant aquestes activitats hi ha 
una assistenta social, que pertany 
a Càritas Diocesana, i que està en 
contacte continu amb els Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Ella rep en 
primera instància les persones que 
demanen ajut, els informa de com 
trobar ajuda oficial o com legalitzar 
la seva situació i els deriva als ser-
veis que corresponguin. La resta de 

personal som voluntaris. Des que 
tot va començar, n’han passat més 
d’un centenar i és de justícia agrair 
la seva generositat.
I quina col·laboració hi ha per part 
de l’Ajuntament?
Des del primer dia ens ha proporcio-
nat suport facilitant-nos els espais 
que hem necessitat per dur a terme 
les nostres activitats. El magatzem 
on guardem els aliments, per exem-
ple, és propietat del Consistori.  
Vostè concretament, quina tasca 
fa dins de l’entitat?
Formo part del Consell d’Economia 
amb set companys més amb els 
quals m’uneix una llarga amistat. En-
tre tots ens encarreguem de gestio-
nar les donacions que rep Càritas per 
garantir que els projectes que hi ha 
en marxa tirin endavant, ara sota la 
direcció del mossèn de la parròquia, 
Jaume Casas.

“Per Càritas han passat 
més d’un centenar de 
voluntaris als quals 
se’ls ha d’agrair la  
seva generositat”

Voluntari de Càritas

A títol personal
pILAR AbIÁN
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