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Lafarge presenta un pla d’usos 
del Turó com a espai públic
propostes | Hi haurà zones d’oci i 
es faran activitats de caire educatiu

Invitació | La cimentera demana a les 
entitats que facin aportacions pàg. 3

>RECUpERACIÓ DEL MEDI

Tallers per 
incentivar 
els joves
Engrunes i andròmines 
fan cursos amb l’objectiu 
d’afavorir la inserció laboral 

pàg. 5 

> pROjECTES SOCIALS

centenars de persones surten al carrer per veure les comparses pàgS. 18 i 19

Més de 1.200 participants 
fan gran la Rua de Carnaval

M
aY

tE
 t

O
R

R
ES

pi
la

R
 a

bi
ÁN

La comparsa ‘Queen of the scorpions’, del grup Endansa, integrada per més de 100 persones, va destacar per la seva espectacularitat

Adéu a Joan Dalmau
L’actor montcadenc mor 
als 85 anys d’edat  pàg. 22
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El Turó de Montcada, un punt 
de referència d’entrada al Vallès 
des de la sortida nord de Barce-
lona, tornarà a ser un espai d’oci 
i gaudi per a la ciutat. Això és 
el que pretén el Pla d’Ús Pú-
blic i d’Educació Ambiental de 
la muntanya que ha elaborat 
l’empresa Lafarge, propietària 
del Turó des de l’any 1917, i que 
el 5 de febrer es va presentar a 
representants de diferents enti-
tats del municipi com l’Associació 
per a la conservació de l’Entorn i 
la Recerca(Acer), l’Associació De-
fensa Forestal (ADF), els Amics 
del Museu i el Centre Excursio-
nista El Cim. L’acte, fet al Centre 
d’Educació Ambiental Can Coll, 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i la regidora de Medi Am-
bient, Judith Mojeda (PSC). 
Pérez va aprofitar el moment per 
expressar que la restauració del 
Turó ha estat “una de les deman-
des històriques de l’Ajuntament 
i la ciutadania” i va remarcar que 
“es continuarà actuant contra 
la proliferació d’activitats mar-
ginals i de construccions irregu-
lars a la falda del Turó”.

Contingut del projecte. El Pla, 
elaborat en col·laboració amb 
el Consorci del Parc Natural de 
Collserola –el Turó ha entrat re-
centment a formar part d’aquest 
espai protegit– inclou, entre 
d’altres actuacions, crear una 
senda botànica, un refugi per a 

amfibis, una aula de natura, con-
dicionar un punt d’informació, 
habilitar una zona de descans 
prop del mirador la Pau del Turó 
així com una àrea per a persones 
amb mobilitat reduïda i desen-
volupar un Pla de Recuperació 
de l’esquirol vermell, una espè-
cie autòctona catalogada com a 
vulnerable. “Estem treballant 
amb el Consorci del Parc per 
posar en valor el terreny recu-
perat i convertir-lo en un espai 
d’oci i educació, potenciant la 
realització d’activitats sosteni-
bles”, ha dit en un comunicat el 
director de la fàbrica de ciment, 
Vicente Pedro, qui ha fet una cri-
da a la participació de les entitats 
perquè facin aportacions al Pla 
que es desenvoluparà en dues fa-
ses, la primera durant aquest any 
i la segona, al llarg del 2014. 

Futur per definir. El projecte 
s’executarà en paral·lel a les tasques 
de restauració de les 27 hectàrees 
que pertanyen a l’antiga extracció 
de calcària. Aquesta actuació es va 
començar a fer al maig del 2010 
amb la previsió d’acabar-la en tres 
anys encara que l’empresa no ha 
confirmat si complirà els terminis. 
Els treballs consisteixen a abocar 
terres provinents d’obres per sua-
vitzar els talussos dels espais on 
s’han fet extraccions. També s’han 
dut a terme tasques de revegetació 
del terreny. 
Malgrat que els responsables de 
la factoria han parlat en diver-
ses ocasions de cedir la part de 
muntanya restaurada a la ciutat, 
encara no han donat aquest pas. 
L’empresa, això sí, ha manifestat 
la intenció de conservar la zona 
d’activitat industrial i d’extracció 
de pisarra que hi ha a la falda su-
dest del Turó. 
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IMpLICACIÓ MUNICIpAL
L’alcaldessa va assistir a la presentació del Pla 
d’Usos i va posar de manifest que el govern 
aposta per recuperar el Turó i posar fi als 
assentaments il·legals que hi ha a la muntanya

L’empresa presenta el pla d’Usos a representants de diferents associacions de la localitat a les quals ha convidat a fer les seves aportacions

Lafarge proposa convertir la muntanya en 
una zona d’oci accessible a la ciutadania

síMbOL DEL MuniCiPi

Pilar Abian | Redacció

El Pla està dividit en 
dues fases que es 
farien entre aquest  
any i el vinent
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En aquesta imatge del Turó des de la serralada de Marina s’aprecia la part que resta per restaurar –de color gris– i que s’està farcint amb terres

 El projecte rep crítiques d’algunes entitats però també el suport d’altres

La presentació del projecte que 
Lafarge vol dur a terme per recu-
perar la muntanya com a espai 
d’oci ha estat criticada pel Grup 
de Medi Ambient del municipi. En 
opinió del col·lectiu, la cimentera 
“pretén confondre la població amb 
una campanya de màrqueting per 
amagar el veritable problema: el 
greu perjudici en la salut que està 
produint la seva contaminació als 
veïns, a la vegetació i als éssers 
vius del Turó i la destrossa que ha 
fet durant 96 anys”. En un comuni-
cat de premsa, el Grup critica que 
Lafarge no concreti les accions 
que resten per restaurar el Turó i 
que són “una obligació legal que 
ha de complir”. El col·lectiu, que 
va declinar participar a l’acte de 
presentació del Pla d’usos, lamenta 
que hi assistís l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), en representació 
del govern local. També l’AV de Can 
Sant Joan i la Plataforma Antiinci-

neració han carregat contra Lafarge. 
“No li hem d’agrair res a una em-
presa que ha destruït el Turó durant 
cent anys, tant l’entorn com l’ermita 
que hi havia”, ha dit José Luis Cone-
jero portaveu d’ambdós col·lectius. 
El mateix Conejero considera “in-
compatible un parc natural al costat 
d’una activitat extractiva com la que 
fa la cimentera”.

Visió positiva. L’Associació de 
Defensa Forestal (ADF), que sí 
va assistir a la presentació del 
document, veu positivament que 
Lafarge vulgui comptar amb les 
entitats del poble perquè facin 
les seves aportacions al Pla. “Per 
la via de la participació i del con-
sens es pot obtenir un espai lúdic 
mediambien tal i aconseguir que el 
Turó continuï sent un referent per 
a Montcada, no com a exemple 
d’agressió sinó de recuperació de 
l’entorn per al seu aprofitament”, 

ha assenyalat el portaveu de l’enti-
tat, Julio Nolasco. L’ADF obrirà el 
debat als seus associats per reco-
llir aportacions. “Esperem que es 
tinguin en compte, encara que el 
fet de presentar el projecte al pú-
blic ja és positiu”, opina Nolasco. 
També Acer considera que el Pla 
és un bon projecte de partida, do-
nat que preveu tots els aspectes 
rellevants del Turó: la geologia, el 
medi natural i el patrimoni cultu-
ral (històric i etnològic), així com 
els aspectes socials a considerar, 
com ara promoure la participa-
ció i el gaudi de la ciutadania en 
aquest espai, regulant i ordenant 
l’ús públic. “Caldrà, però, seguir 
treballant per anar perfilant els de-
talls de les infraestructures a dur 
a terme, així com les activitats a 
promoure i les fórmules de dina-
mització de l’espai”, ha assenyalat 
la representant de l’entitat, Mont-
se López | PA
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L’EnTORn nATuRAL DE LA CiuTAT

Tres itineraris senyalitzats faciliten l’accés
a la Serralada de Marina des de Montcada

ÀREA DE POLíTiCA TERRiTORiAL
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Fotografies: Juli Mauri
Més informació a www.montcada.cat

FLORA, FAUNA I pATRIMONI
La intervenció vol potenciar 
el coneixement de la riquesa 
paisatgística i històrica de la zona

MÉS VISITANTS
Els últims tres anys els usuaris del 
parc han augmentat: 13.589 (2010), 
18.950 (2011) i 20.889 (2012)

JUDITH MOJEDA
REGIDORA DE MEDI AMBIENT

El Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina i l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac han enllestit 
recentment la senyalització de 
tres itineraris dins el parc natural 
amb l’objectiu de donar a conèi-
xer entre la població la riquesa i la 
varietat paisatgística i el patrimo-
ni arquitectònic d’aquest espai. 
Seguint la identificació que fixa la 
Federació d’Entitats Excursionis-
tes de Catalunya s’han senyalitzat 
com a senders locals la ruta Al 
voltant de Sant Pere de Reixac, 
La font del Tort i De Sant Pere de 
Reixac al turó de les Maleses. Les 
icones d’aquests recorreguts són 
l’ermita de Sant Pere de Reixac 
—un edifici romànic del segle 
X— i el jaciment ibèric del turó 
de les Maleses —un poblat laietà 
habitat entre els segles VI i II aC, 
situat a 462 metres d’altitud—.
La directora del parc, Cinta Pé-
rez, defensa que l’entorn de l’er-
mita de Sant Pere de Reixac “té 
un valor inqüestionable des dels 
punts de vista natural i patrimoni-
al” i remarca la importància que 
la ciutadania els descobreixi i en 
gaudeixi. Els treballs de senyalit-
zació “han servit per fer els camins 
més accessibles i transitables”. 
Els itineraris recorren zones d’in-
terès paisatgístic, preserven els 

entorns naturals i protegeixen les 
zones vulnerables. En cadascun 
dels itineraris s’han instal·lat fites 
amb informació sobre la flora i la 
fauna específica de cada entorn. 
Pérez considera que el Consorci 
i l’Ajuntament “han fet un treball 
indispensable i necessari per do-
nar a conèixer aquest espai de 
Montcada i Reixac”.

S’han fet els camins 
més accessibles
i transitables i s’han 
instal·lat fites
informatives

Amb la senyalització d’aquests 
tres itineraris, tant el consisto-
ri com el Consorci volen facili-
tar l’accés dels montcadencs a 
aquest pulmó verd des d’on es 
pot gaudir d’unes magnífiques 
vistes de Montcada i Reixac, de 
la plana del Vallès i de la Serra-
lada Prelitoral. L’itinerari Al voltant 
de Sant Pere de Reixac i La font 
del Tort són de dificultat baixa, 
mentre que De Sant Pere de Rei-
xac al turó de les Maleses és de 
dificultat mitjana. Segons dades 
del Consorci, cada vegada són 
més els visitants que freqüenten 
la vessant montcadenca del Parc 
de la Serralada de Marina. L’any 

2010 els visitants van ser 13.589, 
l’any següent la xifra va arribar als 
18.915 i l’any passat es van asso-
lir els 20.889 visitants.
Els tres itineraris combinen pistes 
de diferents amplades amb pai-
satges que transcorren per zones 
boscoses, torrents i cims d’entre 
els 213 i els 462 metres. L’itinera-
ri de La font del Tort té el punt de 
partida a l’àrea d’esplai  ubicada 
prop de la carretera de la Roca. 

Aquest espai, d’1,5 hectàrees i 
habilitat per l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac l’hivern del 2010, 
disposa de 14 places d’aparca-
ment, taules i 15 bancs de pícnic. 
L’itinerari de les Malesses també 
ens permet conèixer la font dels 
Caçadors i la dels Avellaners.
Tota la informació sobre aquests 
tres itineraris es pot descarregar 
del web del Consorci del Parc de 
la Serralada de Marina (www.diba.

cat/parcsn/marina). Per comple-
mentar aquesta informació i amb 
l’ambició d’adaptar-se a les no-
ves tecnologies, l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac està treballant 
en la creació d’una aplicació per 
a dispositius mòbils permetrà que 
els usuaris puguin disposar de 
dades com ara distàncies dels 
itineraris, informació sobre el pa-
trimoni històric i la flora i la fauna 
autòctones.

El treball conjunt del Consorci 
del Parc de la Serralada de Ma-
rina i l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac vol facilitar l’accés 
dels veïns a aquest tresor verd 
que tenim a tocar de casa. Això 
ha de permetre que tothom el 
pugui descobrir i gaudir, però 
alhora respectant el traçat dels 
camins. Els recorreguts estan 
pensats per no perdre’s cap de-
tall i viure al màxim les passeja-
des, però també per respectar 
els hàbitats de les espècies que 
fan que aquest sigui un espai 
únic. Les dades de freqüenta-
ció del parc demostren l’interès 
que suscita, però les adminis-
tracions hem de fer l’accés sos-
tenible.

Gaudir
i respectar

Zona d’estada a la Font del Tort Jaciment de les Maleses

Panoràmica des de la Serralada de Marina Senyalització
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CARRIL BUS VAO
A partir de l’abril també hi 
podran circular vehicles 
amb només dos ocupants
pàg. 10

CAS MeRCURI
S’obre el secret del sumari 
de la peça que afecta 
l’alcaldessa de Montcada 
pàg. 6

Una quinzena de joves del muni-
cipi d’entre 20 i 30 anys han en-
trat a formar part del programa 
‘Reinvent@’t’ que ha posat en 
marxa Andròmines amb l’Obra 
Social ‘La Caixa’. El projecte té 
com a objectiu fer front als prin-
cipals problemes que afecten el 
col·lectiu juvenil que són una 
elevada taxa d’atur lligada a la 
manca d’experiència laboral i a 
una baixa qualificació professio-
nal. La majoria dels joves que 
han estat inclosos al programa 
–derivats des de l’Ajuntament– 
tenen una formació de grau 
mig o superior, però no aconse-
gueixen trobar feina. 

Reparar per reutilitzar. El taller 
que ara han començat –de 400 
hores de formació amb 80 de 
pràctiques a empreses– els per-
metrà formar-se com a tècnics 
en reparació d’ordinadors i en 
muntatge de sistemes operatius. 
L’activitat també té un enfoc sos-
tenible i mediambiental ja que 
els participants treballen amb 
ordinadors en desús que els pro-
porciona Andròmines i que, un 
cop reparats, són cedits a centres 
penitenciaris. 
De moment, el grup està su-
perant les millors expectatives 
dels seus promotors. “Són jo-
ves molt interessats i motivats 

per aprendre i ho fan a gran 
velocitat, tant és així que cada 
dia reparen una mitjana de 
15 ordinadors als quals poste-
riorment instal·len un nou sis-
tema operatiu”, explica el seu 
formador, Magí Mas. Malgrat 
que fa pocs dies que el taller ha 
començat, alguns dels joves ja es-
tan pensant en la possibilitat de 
fer una cooperativa i crear el seu 
propi projecte d’autoocupació.

andròmines ha posat en marxa el projecte de formació 
‘Reinvent@’t’ amb l’ajut econòmic de l’obra Social ‘La caixa’

Joves en atur es 
reinventen gràcies a 
les noves tecnologies

APREnEnTATGE LAbORAL

Pilar Abián | Can Sant Joan

El taller consta de 400 
hores de formació i 
80 de pràctiques a 
empreses del municipi
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El taller ‘Recicl@’t’ es desenvolupa al local del CEAV de Can Sant Joan, que ha cedit puntualment les seves instal·lacions a Andròmines

> La Fundació engrunes ensenya un ofici 
a adolescents que han deixat els estudis
Una desena de joves d’entre 16 i 
20 anys estan aprenent un ofici vin-
culat al manteniment del mobiliari 
urbà a través del projecte ‘Aprendre 
i Emprendre’ que ha posat en mar-
xa la Fundació Engrunes a l’espai 
Can Tauler, cedit per l’Ajuntament. 
Es tracta de nois i noies que han 
deixat els estudis i no troben feina. 
Durant 6 mesos aprendran hàbits 
de treball i també rebran formació 
teòrica i pràctica de professions 
com manobra, paleteria, pintura, 
fusteria i reparació de mobiliari 
urbà. “Un cop formats, l’objectiu 
és que puguin assumir alguns en-
càrrecs que ens faci l’Ajuntament 
per reparar petits desperfectes a la 
via pública i així veuran al carrer el 
fruit del seu treball”, explica Jordi 
Chica, responsable de la formació 
laboral. 
Ana Belén Palma, coordinadora del 
projecte, reconeix que la part que 
més els costa és la teòrica, ja que 
els joves també reben classes de 
matemàtiques i llengües. “Tenen 
dificultats a l’hora de concentrar-
se per estudiar, els agrada més 
el treball pràctic”, explica la re-
presentant d’Engrunes. El projec-

te es fa mitjançant un conveni de 
col·laboració amb el consistori, la 
Xarxa d’inserció laboral i el Disposi-
tiu Local de Transició Escola-Treball 
(DiLTET). També col·laboren ‘La 
Caixa’ i la Fundació Paulino Torras 
i ha rebut donacions econòmiques 
del grup montcadenc de teatre Els 
Titelles i de l’Institut Quatre Cantons 
de Poblenou.

Testimonis. Jesús Fernández, de 
17 anys, és un dels participants al 
taller. Fins ara mai no s’havia inte-
ressat per aprendre un ofici però 
l’experiència li està resultant enriqui-
dora. “És millor estar aquí que no 
pas quedar-se a casa sense fer res; 
si més no, estic aprenent coses que 
em poden ser útils en el futur”, diu.  
Tot i que la majoria dels seus com-
panys no estan motivats per repren-
dre els estudis, alguns, com Mustafá 
Boudhan, de 19 anys, sí que ho vo-
len fer. “He hagut de deixar el cicle 
informatiu d’informàtica a mig curs 
a causa d’una lesió que em vaig fer 
jugant a futbol”, explica. D’aquí al 
setembre, fins que torni a l’institut, 
el taller li servirà per formar-se en un 
ofici | PA

05



6 2a quinzena | Febrer 2013Notícies

Ajustada votació del text 
sobre el dret a decidir
La moció presentada per ERc, desestimada per un vot de diferència

La moció presentada per ERC 
en suport a la declaració de so-
birania i el dret a decidir del po-
ble de Catalunya aprovada pel 
Parlament no va prosperar al Ple 
montcadenc per un estret marge. 
Només un vot de diferència va 
inclinar la balança cap al no, el 
resultant de la suma dels regidors 
del PSC, PP i C’s, 11 en total, en-
front els 10 de CiU, ICV-EUiA 
i ERC.  
La regidora d’ERC, Marta Agui-
lar, va defensar amb passió les 
aspiracions sobiranistes del seu 
partit que responen, va dir, “a la 
voluntat del poble expressada 
al carrer, tant durant la Dia-
da, com a les urnes, el 25 de 
novembre”. En un to moderat 
CiU i ICV-EUiA van apel·lar a 
sumar esforços per aconseguir 
que siguin els ciutadans els que 
decideixin el seu futur. “El pro-
cés que hem iniciat és irrever-
sible, perquè es tracta d’una 
expressió purament demo-
cràtica, som un poble madur, 
pacífic i responsable amb ple-
na sobirania per decidir què 
vol”, va dir Maresma (CiU). En 
la mateixa línia, però afegint una 
reclamació més àmplia, es va 
pronunciar Josep M. González 
(ICV-EUiA): “Aquí no parlem 
d’independència, parlem del 
dret a decidir i és un dret in-
negable que hem de tenir els 
pobles, però no només per de-
cidir sobre què volem ser com 
a Estat, sinó també sobre els 
nostres drets socials”.

En contra. Les portaveus del PP 
i C’s van coincidir a dir que el 
debat sobiranista no toca en 
l’actual context de crisi i que els 
ciutadans tenen altres preocupa-

cions més urgents. “La política 
catalana no es pot perdre en 
un debat esotèric anant cap a 
un referèndum il·legal que no-
més comportaria un desastre 
social i polític”, va manifestar 
Eva García (PP). “Amb la que 
està caient, dur aquesta moció 
al Ple és riure’s dels ciutadans”, 
va afegir Carmen Romero (C’s), 
tot expressant la seva total oposi-
ció a la “voluntat secessionista” 
dels republicans. 
M. Carmen Porro (PSC), des-
prés d’assegurar que el seu partit 
també defensa el dret a decidir, 
va argumentar el posicionament 
en contra del seu grup, ente-
nent que la declaració aprovada 
pel Parlament no va enlloc amb 
l’actual marc legal. “Les normes 
estan per respectar-les i, si no 
ens agraden, el primer que 
hem de fer és canviar-les”, va 
dir, tot lamentant que els grups 
parlamentaris que van votar a 
favor del text no acceptessin les 
modificacions proposades del 
PSC per sumar-s’hi.

Comunicat de C’s. L’endemà de la 
sessió plenària C’s va lamentar 
a través d’un comunicat que el 
Ple dediqués més de mitja hora 
a debatre sobre la sobirania de 
Catalunya. “Alguns viuen una 
realitat paral·lela, creient que 
els seus somnis estan per so-
bre de la llei i la democràcia”, 
assenyala l’escrit. En la mateixa 
nota de premsa, C’s lamenta que 
la regidora d’Esquerra, Marta 
Aguilar, titllés de “fatxa” l’edil 
de la seva fomació. Aguilar ha 
aclarit que va fer el comentari 
després de la intervenció de Car-
men Romero “en què negava als 
catalans el dret a decidir, una 
actitud pròpia del feixisme”.

Pilar Abián Montcada

expedients d’expropiació pendents 
obliguen a ampliar el pressupost
L’oposició critica que el govern plantegi vendre patrimoni per afrontar els pagaments

El govern va aprovar definitiva-
ment en el Ple de gener el pressu-
post del 2013, amb el vot en contra 
de l’oposició, després d’incorporar 
una partida d’1.288.000 euros en 
resposta a l’al·legació de l’empresa 
Foinvasa que reclama judicial-
ment l’expropiació d’una finca de 
la seva propietat ubicada al carrer 
Tapioles. Les que van ser presen-
tades per l’empresa Tort, també 
en relació a l’expropiació d’uns 
terrenys, i pel Grup de Medi Am-
bient, en demanda de més pressu-
post destinat a polítiques socials 
van ser desestimades. 

Debat. Bona part del debat plena-
ri es va centrar en dos expedients 
d’expropiació pendents de reso-
lució judicial, els de les empreses 
Foinvasa i Tort que reclamen 
quantitats milionàries al consistori 
per unes finques afectades pel Pla 
Generalitat Metropolità (PGM). 
A l’espera d’una sentència defini-
tiva, el govern va anunciar que, 
en cas de perdre el litigi, els diners 

a pagar s’obtindran de la venda 
de patrimoni. La proposta va ser 
força criticada per l’oposició. Jo-
sep M. González (ICV-EUiA) va 
lamentar que “s’hagi d’hipotecar 
el patrimoni de la ciutat i no el 
del govern, responsable de la 
mala gestió” i li va recriminar no 
haver solucionat un problema que 
s’arrossega des de fa anys. 
També Eva García (PP), va cen-
surar el govern. “Ens preocupa 
la venda de patrimoni que cal-
drà fer en cas que aquestes ex-
propiacions tirin endavant”, va 
dir l’edil. Carmen Romero (C’s), 
per la seva banda, va reiterar la 
seva desconfiança cap a la gestió 
econòmica del consistori. “Cada 
dia –va dir– tenim una sorpre-
sa; la partida dedicada a defen-
sa jurídica no para de crèixer i 
l’acabem pagant els veïns”.
Marta Aguilar (ERC) va titllar el 
govern d’“irresponsable” per no 
haver haver fet front al problema 
en temps de bonança econòmica 
i per haver afavorit uns propie-
taris i no pas d’altres. “Vendran 

patrimoni per fer front a aquest 
pagament i no afectar els ser-
veis; doncs, perquè no fem el 
mateix per fer front a polítiques 
socials?”,  va reclamar.

Resposta del govern. El responsa-
ble de l’Àrea Econòmica, Joan Ma-
resma (CiU), va insistir a recordar 
que les demandes d’expropiació 
no les ha iniciat el govern, sinó els 
propietaris i que aquest problema 
“es fruit –va dir– de l’especulació 
urbanística i afecta altres muni-
cipis”. “Els ajuntaments no som 
els culpables, som les víctimes 
d’una llei d’urbanisme mal dis-
senyada”, va afirmar. Maresma 
va recordar que el Ple va aprovar 
per unanimitat una operació per 
compensar els propietaris que la 
Generalitat finalment no va accep-
tar. L’edil també va afegir que, si el 
govern planteja vendre patrimoni 
–el que actualment té el municipi 
puja a 350 milions d’euros– és per 
no haver de deixar de prestar ser-
veis per fer front al pagament de 
les expropiacions.

Pilar Abián | Montcada

PLE DE GEnER

El govern planteja vendre patrimoni per fer front al pagament de les expropiacions en cas que les sentències es facin efectives
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El Jutjat d’instrucció número 1 
de Sabadell ha aixecat el secret 
de sumari sobre la peça del ‘cas 
Mercuri’ que fa referència a 
un presumpte delicte de tràfic 
d’influències en la contractació 
de la directora de l’Àrea Territo-
rial de l’Ajuntament de Montca-
da, exalt càrrec del govern tripar-
tit. Alhora, el jutge ha demanat 
formalment al Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que imputi el diputat del 
PSC i número 3 del partit, Da-

niel Fernández, qui té condició 
d’aforat, en considerar que hi 
ha indicis que aquest va pres-
sionar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), perquè contractés 
l’esmentada treballadora. 
En les converses registrades en-
tre Fernández i l’alcalde de Saba-
dell, Manuel Bustos (PSC), que 
han sortit a la llum pública, amb-
dós polítics es refereixen a Pérez 
amb termes peioratius i desqua-
lificacions per no voler cedir a 
les seves pressions d’interferir 
en el procés de selecció de la 

persona a contractar i expressen 
obertament les seves intencions 
de col·locar la treballadora. Jus-
tament en el moment de tancar 
aquesta edició, Bustos presenta-
va la seva dimissió a l’Alcaldia. 

Pérez es defensa. L’alcaldessa, 
que ja va anar a declarar el pas-
sat 1 de  desembre com a impu-
tada per a aquest afer, ha defen-
sat sempre la seva innocència 
assegurant que la tècnica va ser 
contractada en el marc d’unes 
proves de selecció dintre de la le-
galitat. “Va ser per a un lloc de 
caràcter temporal de lliure de-
signació i, en cap cas, per a una 
plaça de funcionària”, ha pun-
tualitzat l’edil que, un cop més, 
s’ha reafirmat en les seves de-
claracions, negant rotundament 
estar implicada en cap trama de 
tràfic d’influències. “Confio en 
la justícia i voldria que aquest 
procés es fes amb la màxima 
celeritat possible per tal de res-
taurar la meva honorabilitat”, 
ha afegit. 

L’alcaldessa de Montcada reitera la seva innocència i assegura que no ha comès cap delicte

Aixecat el secret sumarial sobre 
el presumpte tràfic d’influències

‘CAs MERCuRi’

Pilar Abián | Redacció

 

El grup municipal de Ciutadans, 
amb una representant a l’oposi-
ció, ha fet una invitació a la resta 
de grups –PSC, CiU, ICV-EUiA, 
PP i ERC– per negociar un pacte 
anticorrupció a nivell local. El partit 
planteja quatre punts per comen-
çar a treballar: el compromís de 
separar un imputat del seu càrrec 
públic; la declaració pública de pa-
trimoni de tots els edils en el mo-
ment d’entrar i sortir del consistori; 
la limitació de la despesa electoral 
al municipi i la regulació de do-
nacions a partits polítics amb el 
compromís d’admetre únicament 
aportacions de persones físiques, 
mai de societats mercantils. 

Oferta. La portaveu de C’s, Car-
men Romero, confia que la resta 
de grups municipals se sumi a la 
seva proposta. “Estem conven-
çuts que tots els partits respon-
dran afirmativament a aquesta 
invitació; la ciutadania no enten-
dria el contrari”, opina. L’edil tam-
bé ha afegit que el seu grup està 
obert a negociar aportacions al seu 
text. “Volem –ha dit– que aquesta 
iniciativa sigui un èxit de la rege-
neració democràtica i per la lluita 
contra la corrupció”. De moment, 

només dos grups han valorat a 
La Veu la proposta de C’s. ICV-
EUiA ha manifestat que, si bé no 
comparteix algunes expressions,  
valoracions i propostes del text sí 
coincideix a reconèixer la manca 
de qualitat democràtica de l’actual 
moment. “Però això no és nou”, 
ha dit el portaveu de la coalició, Jo-
sep M. González, tot recordant que 
al programa electoral del 2011 el 
seu grup “ja va incorporar tot un 
seguit de propostes per la trans-
parència de la gestió municipal 
que estem disposats a compartir 
amb la resta de formacions”. 
ERC, en la mateixa línia, ha deixat 
clar que el seu partit s’ha afegit al 
Decàleg de mesures contra la cor-
rupció promoguda per El Periódico 
de Catalunya i que, juntament amb 
ICV, ha presentat en els darrers sis 
anys al Congrés una dotzena de 
propostes per augmentar els con-
trols sobre la gestió pública, endurir 
els càstigs per corrupció i fer més 
transparent el finançament dels 
partits. “Cap d’elles ha prosperat 
per culpa del rebuig dels partits 
que han tingut la majoria, PP i 
PSOE, amb la col·laboració de 
CiU”, ha afegit la portaveu d’ERC a 
l’Ajuntament, Marta Aguilar | PA

C’s proposa als grups signar un pacte anticorrupció

CAnVi D’EXECuTiVA

el pSC amplia l’executiva 
amb tres incorporacions
L’agrupació aprova la creació de l’àrea de planificació estratègica

L’Assemblea local del PSC ha 
aprovat l’ampliació de la comis-
sió executiva amb tres incorpo-
racions i la creació de dues àrees 
noves. Paco Hierro s’encarregarà 
de la planificació estratègica i 
Lupe Lorenzana portarà la se-
cretaria de moviments socials, 
mentre que Elisabeth Andújar 
ha entrat com a vocal. “És un 
nou impuls de l’agru pació 
cara a la generació de propos-
tes i programes en benefici del 
municipi i a l’apropament a la 
societat civil en la lluita contra 
les retallades”, ha declarat la 

primera secretària del PSC lo-
cal, María Elena Pérez.La resta 
de components de la comissió 
executiva són José Luis Parra, 
secretari d’organització; Andrés 
Iruela, responsable de política 
municipal; Daniel Palomino, de 
comunicació; Agustín Fuertes, 
encarregat de formació; Júlia 
Sevilla, secretària de nova mi-
litància; a més dels vocals José 
Antonio García i Mireia Álvarez. 
També formen part de la direc-
ció la portaveu del grup munici-
pal socialista, M. Carmen Porro, 
i la primera secretària local de la 
JSC, Laura Muñoz.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els membres de l’executiva, amb la primera secretària, María Elena Pérez, al centre
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el jutge dictamina una nova ordre 
de desallotjament de Can piella
Els joves que han recuperat la masia per fer projectes socials es neguen a complir-la

El Jutjat de Cerdanyola ha dicta-
minat el desallotjament voluntari 
de la masia de Can Piella, al ter-
me municipal de Montcada to-
cant amb la Llagosta, abans del 
15 de febrer –moment de tancar 
aquesta edició. El jutge ha représ 
ara el desallotjament cautelar que 
va quedar paralitzat l’octubre 
després del recurs presentat per 
membres del col·lectiu que, des 
de fa 3 anys fa activitats a la fin-
ca, perquè l’Audiència Provincial 
l’ha desestimat. Els joves que han 
recuperat la masia ja han avançat 
que no tenen intenció de complir 
l’ordre judicial i han convocat un 
seguit d’activitats per demanar 
la continuïtat del projecte social 
que hi desenvolupen i donar-lo 
a conèixer al màxim nombre de 
persones possibles. 

Més activitats. Els 15, 16 i 17 de 
febrer, s’han convocat les jor-
nades Covant Alternatives, que 
inclouen xerrades, tallers i músi-
ca, entre d’altres propostes. “Al 

llarg d’aquests tres anys i mig, 
cada vegada hi ha més veïns 
que s’han interessat per la ini-
ciativa”, explica el col·lectiu en 
una nota de premsa, on també es 
recorda que recentment ha orga-
nitzat un curs d’horticultura eco-
lògica que ha aplegat més de 120 
persones. D’altra banda, el grup 
també ha iniciat una campanya de 

recollida de signatures en contra 
del desallotjament a través del seu 
web www.canpiella.cat. 
Els joves han intentat dialogar, 
sense èxit, amb la immobiliària 
Grupo Alcaraz –propietària de 
la finca. “Els seus objectius són 
incompatibles amb el projecte 
social que desenvolupem”, ha 
apuntat el col·lectiu.

Sílvia Alquézar | Redacció

MOViMEnT sOCiAL

Veïns propers a la masia dónen el seu suport als joves, que l’han recuperada per a ús social
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El col·lectiu de cuiners Cuina Vallès organitza una mongetada popular el 9 
de març a la plaça de Lluís Companys (11h), amb el suport del Consorci 
de Turisme del Vallès Occidental i l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 
L’acte, obert a tothom i gratuït, té com a objectiu apropar a la ciutadania la 
cultura culinària i els productes de la terra | LR

> Cuina Vallès organitza una mongetada popular

> Assemblea d’aturats, el 25 de febrer a l’Abi
Un grup d’entitats i partits polítics ha convocat una assemblea d’aturats el 
25 de febrer a l’Abi amb l’objectiu que sigui l’embrió d’una organització que 
agrupi persones desocupades de Montcada disposades a buscar sortides 
col·lectives a la seva situació. Durant els dies previs es repartiran octavetes 
per informar la població sobre aquesta iniciativa amb el lema ‘Units i uni-
des, res ens pot aturar’. La campanya incideix “en la necessitat de trobar 
resposta constructives a l’atur, l’empobriment de la classe treballado-
ra i els desallotjaments, des de la unió, la solidaritat i l’organització”. 
L’assemblea també servirà per preparar la Marxa contra l’Atur convocada 
per diferents organitzacions catalanes el 28 de febrer | Lg

> Reunió del govern amb membres del CieSC
Una representació del govern formada per l’alcal des sa, María Elena Pérez 
(PSC), el president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, i el regidor de Pro-
moció Econòmica, Joan Carles Paredes –ambdós de CiU–, s’ha reunit amb el 
Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), concretament amb el president, 
Francesc García, i la directora de desenvolupament, Rosa Pons. El CIESC és 
una federació d’associacions d’empresaris del Vallès Occidental que agrupa 
4.500 firmes i 85.000 treballadors. “Volem abordar conjuntament qüestions 
relacionades amb els polígons i fer enquestes sobre el clima econòmic i un 
pla de formació per a empresaris”, ha dit Pérez | LR

> La Favmir ‘regala’ una ambulància al govern
La Favmir va posar punt final 
al Carnaval ‘regalant’ a l’equip 
de govern una  ambulància de 
cartró, “davant del dèficit de 
vehicles que té el municipi a 
les nits”, segons va fer constar 
a la instància que va presentar a 
l’OAC el 13 de febrer, coincidint 
amb el Dimecres de Cendra. La 
regidora de Salut Pública, M. 
Carmen González (CiU), ha negat 
que hi hagi dèficit d’ambulàncies 
i ha defensat el funcionament del SEM, “que, en els casos que és necessa-
ri, envia ambulàncies medicalitzades”. L’edil ha recordat que els vehicles 
es troben al polígon de la Ferreria | Lg
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Turull opina que l’estat s’equivoca 
en ‘no voler escoltar la ciutadania’
El portaveu del grup de ciU al parlament desfensa a Montcada la declaració sobiranista

El diputat i portaveu del grup de 
CiU al Parlament de Catalunya, 
Jordi Turull, va parlar el 4 de 
febrer a la seu local de CDC 
de les passes que el govern i els 
partits que donen suport a la de-
claració sobiranista han de fer a 
partir d’ara per promoure el re-
ferèndum sobre el dret a decidir. 
“L’Estat s’equivoca en no voler 
escoltar el que demana el po-
ble”, va dir Turull, qui també va 
alertar sobre el que govern central 
està fent i farà per frenar les aspi-
racions sobiranistes. “Hi ha una 
forta pressió mediàtica amb 
l’objectiu de difamar els líders 
d’aquest procés pensant que 
així se’l podrà carregar, però 
no ho aconseguirà perquè per 
darrera d’ells hi ha milers de 
persones”, va explicar. Respecte 
aquesta qüestió, el portaveu de 
CiU va dir que cal anar en comp-
te alhora de donar credibilitat a 
les denúncies que s’estan fent con-
tra polítics de la seva formació. 
“Davant la corrupció, toleràn-

cia 0; ara bé, no deixarem que 
ens ataquin impunement amb 
armes no convencionals i ens 
querellarem contra tots aquells 
que ens difamen”, va dir.  

Posicionament socialista. Turull va 
lamentar que el PSC, “per servi-
tud al PSOE, li hagi acabat fent 
el joc al PP i no s’hagi volgut su-
mar a la declaració sobiranista”. 
I referint-se al futur immediat, va 
parlar de les passes a seguir a partir 
d’ara que passen per dotar el Par-
lament dels instruments legals per 

fer el referèndum, una fita que el 
govern vol assolir abans d’acabar 
l’actual mandat. El portaveu parla-
mentari de CiU va assegurar que 
el procés serà democràtic, transpa-
rent i europeïsta i vetllarà per ga-
rantir la cohesió social. 
Turull va concloure afirmant que 
no es tracta només d’una qüestió 
identitària, sinó de supervivència 
i millora del país. El diputat va es-
tar acompanyat del president de 
CDC a Montcada, Daniel Reme-
sar, i de l’alcaldessa de Sentme-
nat, Núria Colomé. 

Pilar Abián | Montcada

XERRADA DE CDC
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el carril bus-VAO s’obrirà també a 
vehicles amb només dos ocupants 
La mesura es començarà a aplicar a partir de l’abril en constatar-se el poc ús del vial

Constatada l’escassa utilització 
del carril Bus VAO, inaugurat 
a final d’octubre, el govern de 
la Generalitat ha decidit que, a 
partir de l’abril, també hi puguin 
circular els vehicles on viatgin 
només dues persones. La infraes-
tructura, que es va fer a la C-58 
exclusivament per a transport 
públic, vehicles amb tres o més 

ocupants, taxis, motocicletes, co-
txes ecològics i els adaptats per 
a persones amb mobilitat reduï-
da, va costar més de 80 milions 
d’euros. Des de la seva entrada 
en funcionament només l’han 
fet servir uns 2.000 vehicles 
cada dia, una quarta part dels 
previstos. El govern també està 
estudiant la possibilitat que el ca-
rril només es pugui fer servir en 

sentit d’entrada a Barcelona. Ara 
per ara, el bus-VAO –amb accés 
des de Terra Nostra i visible tam-
bé des de Can Sant Joan i Can 
Cuiàs– té un horari i unes nor-
mes d’ús. Està obert entre setma-
na, de 6.30 a 13h d’accés a Bar-
celona, i de 16 a 22h, de sortida. 
A la resta de les franges horàries, 
els carrils estan tancats, així com 
també els caps de setmana. 

Pilar Abián | Redacció

MObiLiTAT

Des que es va obrir al trànsit, a final d’octubre, el carril només el fan servir uns 2.000 vehicles al dia, una quarta part del que estava previst
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> Aturat provisionalment el pla de Mobilitat
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Montcada i Reixac ha quedat aturat tem-
poralment després que l’empresa encarregada d’elaborar-ho i desenvolupar-
ho, la Fundació Centre d’Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània 
(Cirem), hagi fet fallida. La Diputació de Barcelona haurà d’adjudicar a una 
altra firma la part que resta per finalitzar-lo. El PMU, que es va començar a 
gestar a final del 2011, ha de definir l’estratègia de mobilitat al municipi per 
als propers 6 anys. També incorpora un procés participatiu a través del portal 
www.montcada.cat, que es va posar en marxa a l’octubre per recollir aporta-
cions ciutadanes i que ara s’ha desactivat fins que el Pla es pugui reprendre 
properament | PA

El col·lectiu Arran organitza el 15 de febrer (19h), a l’ABI,  la xerrada “Roda-
lies, què tenim i què volem. Quin futur li espera al transport públic?” a càrrec 
de la valenciana Nel·la Saborit, tècnica en transports i rodalies. La ponent 
donarà una visió històrica de tot el sistema ferroviari i cap a on s’encamina. 
Montcada i Reixac és un dels municipis amb més estacions ferroviàries de 
tot l’Estat, fet que ha motivat als organitzadors a promoure una xerrada que 
també té com a objectiu incidir en la reclamació del soterrament de la línia 
de Portbou i tractar la pujada de preus i la privatització del transport públic, 
entre d’altres questions | LR

> Xerrada sobre el futur del servei de rodalies

> Aplicatius per controlar l’horari de l’autobús
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa el nou servei 
AMBtempsbus per a webs, smartphones i tauletes, que permet conèixer, en 
tot moment, el temps d’espera per a qualsevol autobús de les línies metro-
politanes, en qualsevol de les parades del territori, incloses les de Montcada 
i Reixac. Els interessats a descarregar-se l’aplicació ho poden fer a través del 
web ambmobilitat.cat. Fins ara, els usuaris del bus metropolità comptaven, en 
unes 450 parades de tota la xarxa, amb panells d’informació dinàmica –un de 
les quals està instal·lat a la plaça Lluís Companys–, que ofereixen informació 
actualitzada del temps d’espera i de les incidències que hi pugui haver | PA
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Les entitats comercials lliuren 
els premis de la campanya de Nadal
Les botigues associades van repartir més de 100.000 butlletes entre els seus clients

Els guardonats en el sorteig de 
la campanya de Nadal de les 
associacions de Mas Rampinyo, 
Can Sant Joan, Montcada Cen-
tre Comerç i Can Cuiàs –en què 
es van repartir més de 100.000 
butlletes– van rebre el 4 de fe-

brer els premis corresponents en 
un acte públic amb la presència 
dels presidents de les entitats i del 
regidor de Comerç, Joan Mares-
ma (CiU). El primer premi, una 
rentadora i una assecadora, va 
ser per al número 11.865; el se-
gon, un Iphone 5, per al 41.092; 

el tercer, una consola PS3, per al 
35.964 i el quart, una nit d’hotel 
gentilesa de Sercotel Ciutat de 
Montcada, per al 70.490. Alguns 
dels premiats van decidir canviar 
els obsequis per vals de compra 
que podran fer servir a qualsevol 
dels establiments associats.

Pilar Abián | Montcada

COMERç LOCAL

Els premiats, amb el regidor de Comerç i els presidents de les diferents associacions de comerciants promotores de la campanya
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eNVeLLIMeNT ACTIU 
Participació Ciutadana farà 
aquest any un pla per millorar la 
qualitat de vida de  la gent gran

pàg. 14pàg. 15 

DIA De LA DONA
Montcada celebrarà l’efemèride 
amb un programa ampli per 
implicar el màxim de persones

Des del setembre de l’any passat, 
una vintena de joves d’entre 12 i 
18 anys es reuneixen cada tarda 
de dilluns a divendres al Centre 
Cívic La Ribera. Fan activitats 
diverses que ells mateixos propo-
sen el primer dia de la setmana. 
Aprenen informàtica, juguen a 
la play-station, veuen pel·lícules i 
fan tallers de cuina i manualitats. 
També organitzen sortides i, re-
centment, han decidit posar en 
marxa un torneig de futbol sala a 
les instal·lacions del barri. A més, 
cada dia hi ha un espai per fer els 
deures i estudiar. 

Aquest projecte s’ha batejat amb 
el nom d’Espai Jove La Ribera, 
una iniciativa promoguda des de 
la Regidoria de Joventut amb el 
suport del departament de Serveis 
Socials. El seu objectiu és atendre 
i promoure el benestar dels joves 
–tots d’origen immigrant– per 
detectar i prevenir situacions i 
processos d’exclusió social. “Hem 
plantejat un projecte diferent 
amb la idea que ells siguin els 
responsables de l’espai”, indica 

una de la dinamitzadores, Jénnifer 
Jaraba, qui comenta que es treba-
llen aspectes com l’empatia, la va-
loració del que es té, la preservació 
de l’entorn i el respecte per la gent 
gran. “El nostre gran objectiu 
és que el grup pugui arribar a 
autogestionar-se”, explica l’altre 
dinamitzador, Sergi Mompel, qui 
remarca que el que estan intentant 
és que aquests joves no visquin aï-
llats en el seu món i s’integrin en el 
barri i el seu teixit social i cultural. 

Integració. De fet, els nois que for-
men part del grup han començat a 
assistir els dijous a les reunions de 
la Taula Cívica, on proposen idees 
i coneixen les problemàtiques que 
viu La Ribera. “Hem demanat 
que ens posin unes porteries a 
les pistes del barri –que es van 
eliminar perquè es jugaven partits 
fins a altes hores de la matinada, 
provocant molèsties als veïns– i 
hem marcat també unes nor-
mes perquè no s’hi pugui jugar 
més enllà de les 22h”, exposa 
l’Asharib Mohammad, qui està 
molt content amb el servei. “Aquí 
estem millor que al carrer”, diu 
l’Hakum Achkoun. “També fem 
els deures i ens ajudem els uns 
als altres”, afirma Said Ouhna, a 
qui li agradaria ser mecànic com 
al seu amic Asharib, qui diu que 
“aquest espai és molt últil per a 
nosaltres”. 

“És una gran satisfacció haver 
donat resposta a la petició dels 
mateixos veïns”, ha indicat la 
presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), qui s’ha compromès 
a mantenir el projecte “perquè 
és una necessitat”. Respecte a la 
possibilitat d’ampliar-lo amb més 
recursos humans, tal com han 
apuntat els dinamitzadors, l’edil 
creu que és complicat. “Ja hem 
fet un esforç important, perquè 
també tenim dos educadors al 
casal infantil i una tècnica del 
Pla Comunitari”.

Sílvia Alquézar | La Ribera

‘A l’Espai Jove estic 
molt millor que al 
carrer’, diu Hakum 
Achkoun, de 15 anys 

JOVEnTuT

El projecte, que es va posar en marxa el setembre passat, vol impulsar l’autogestió del grup en el si del teixit associatiu del barri

L’espai Jove La Ribera treballa pel benestar 
d’una vintena de nois d’origen immigrant

Una vintena de joves assisteixen regularment a les activitats promogudes en l’Espai Jove La Ribera, que es fan al centre cívic del barri

Uns adolescents jugant a tennis taula en una de les activitats a l’Espai Jove La Ribera
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La psicòloga Amparo Junquera, 
del Centre de Prevenció i Inter-
venció de drogodependències 
SPOTT de la Diputació, va fer 
el dia 12 a la Casa de la Vila la 
primera de les tres sessions del 
curs per aprendre a posar límits 
als fills, organitzat per la Federa-
ció d’Associacions de Pares i Ma-
res de Montcada (Fampa) i la Re-
gidoria de Serveis Socials i Salut 
Pública. El taller, que obre el pro-
grama d’activitats que l’Escola 
de Pares ha previst aquest curs, 
té per objectiu oferir a les famílies 
diferents recursos per afrontar les 
situacions i dificultats que es pu-
guin produir en la relació entre 
pares i fills. 

Ser assertius. Per a Junquera, la 
manera de comunicar-se és bàsic 
perquè els fills entenguin el mis-
satge i el facin seu. “És important 
expressar el que un sent o pen-
sa d’una manera tranquil·la i 
respectuosa i, alhora, fer una 

escolta activa del que ens diuen 
els altres, acceptant que la seva 
visió de la realitat potser no és 
la mateixa que la nostra”, diu 
la psicòloga, qui va facilitar als 
assistents –prop d’una vintena– 
recursos i consells per saber com 
actuar en diferents situacions.

Les dues pròximes sessions tin-
dran lloc els dies 19 i 26 de fe-
brer i se centraran en com i quan 
posar els límits i les normes als 
fills adolescents i com educar les 
seves emocions perquè apren-
guin a expressar amb paraules els 
seus sentiments. “Els fills amb 

més probabilitats de consumir 
drogues són els que senten que 
no tenen límits i normes”, va 
apuntar Junquera, qui va remar-
car que “és un error per part 
d’alguns pares pensar que, per 
fumar-se un porro, no els pas-
sarà res”.  

EsCOLA DE PAREs

La psicòloga Amparo Junquera 
dóna eines per posar límits als fills
La casa de la Vila va acollir el dia 12 la primera de les tres sessions del taller, organitzat per la Fampa i l’ajuntament

La psicòloga Amparo Junquera durant un moment de la primera sessió del taller sobre com posar límits que es va fer el dia 12 a la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | MontcadaLa majoria dels alumnes dels tres 
instituts públics del municipi de 
cicle superior –a partir de tercer 
d’ESO– va secundar la vaga els 
dies 5, 6 i 7 convocada pel sindicat 
d’estudiants i l’Associació de Joves 
Estudiants de Catalunya per exigir 
la retirada de la reforma educativa 
del ministre José Ignacio Wert i que 
s’aturin les retallades. A l’INS M. 
Miró, el seguiment va ser massiu 
durant els tres dies de la protesta. 
Pel que fa a l’INS La Ferreria, hi 
va participar el 55% de l’alumnat, 
tant de l’ESO com del Batxillerat 
i dels cicles formatius. Finalment, 
a l’INS La Ribera es va acordar 
una aturada parcial. El primer dia 
van fer vaga els alumnes de 2n de 
Batxillerat, el segon els de 3r i 4t 
d’ESO i dijous, els de 1r de Batxi-
llerat. Aquesta és la segona protes-
ta del curs després de la que es va 
convocar a l’octubre. Els estudiants 
defensen un ensenyament públic i 
de qualitat, el model d’immersió 
lingüística català i un accés equita-
tiu a l’educació.

La vaga a 
secundària té 
un seguiment 
massiu als tres 
instituts públics
Pilar Abián | La redacció

> Curs sobre com funcionen els consells escolars
La Federació d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), amb el 
suport de la Fampa, organitza el dia 23 un curs sobre com funcionen els con-
sells escolars adreçat a les persones que formin part o bé estiguin interessades 
a pertànyer a aquest òrgan dels centres. La sessió es farà a la Casa de la Vila de 
10 a 13h. Les inscripcions es poden fer al correu fampamir@gmail.com | SA

> Formació per a entitats sobre contractacions
L’Ajuntament organitza el 7 i el 12 de març un curs formatiu sobre les contrac-
tacions de personal per part de les entitats per al desenvolupament de serveis i 
d’activitats. La formació, de cinc hores lectives, serà impartida per professionals 
de la consultora Civis i va adreçada a les persones que formen part de les jun-
tes directives de les associacions per dotar-les dels coneixements necessaris 
per dur a terme aquest tipus de serveis dins el marc legal vigent. Les sessions 
es faran a la Casa de la Vila, de 17.30h a 20h. Les persones interessades es 
poden inscriure a la Regidoria de Participació Ciutadana abans de l’1 de març 
a través del correu participaciociutadana@montcada.org  | SA

> L’ADF organitza una plantada d’arbres
L’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Montcada organitza el 17 de 
març una plantada d’arbres al Turó de Montcada. L’activitat, que es farà 
de 9 a 14h, és gratuïta i oberta a tota la població. El punt de trobada serà 
la font de la Mitja Costa. La inscripció es pot fer reservant plaça a l’email 
adf301laserralada@yahoo.es   | SA
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Una xerrada de l’autora Rosa Regàs, 
plat fort del programa d’activitats
També hi ha previst teatre, cinema, debats, exposicions i música per celebrar l’efemèride

DiA DE LA DOnA

La presentació de l’assaig de 
l’escriptora Rosa Regàs el pròxim 
6 de març a la Biblioteca Elisen-
da de Montcada (19h) és el plat 
fort del programa d’actes que 
l’Ajuntament i les diferents asso-
ciacions de dones de la ciutat han 
proposat per commemorar el Dia 
Internacional de la Dona, que se 
celebra el 8 de març. El llibre és 
una reflexió sobre la desigualtat 
entre sexes al llarg de la història.
Les activitats per celebrar l’efe-
mèride, però, comencen el dia 
5 amb un teatrefòrum al Centre 
Cívic La Ribera (18.30h), a cà-
rrec de la companyia Impacta’t, 
que representarà l’obra ‘Jo tam-
bé planxo!’ i, en acabar, hi haurà 
un col.loqui sobre la igualtat de 
gènere. El dia 7, el Centre Cívic 
l’Alzina de Terra Nostra acollirà 
un cinefòrum en què es deba-
tran qüestions com la vellesa, la 
consecució dels propis desitjos, 
els estereotips, les convencions 
socials i la força de les xarxes fe-
menines.

Altres actes. El dia de l’efemèride, 
l’Espai Jove Can Tauler serà 
l’escenari del concert de música 
rap a càrrec del grup Sonetokao 
(19h); Montcada Aqua ha progra-
mat una sessió d’Aquagym gratuïta 
(9.15h) i una altra d’Aquadance 
per a dones (19.15h), i el Grup de 
Dones de Can Cuiàs fa una crida 

a participar a la manifestació uni-
tària convocada a Barcelona sota 
el lema ‘Nosaltres exigim, unides 
decidim’ (19h, plaça Universitat). 
L’entitat també organitza dissabte 
un sopar de dones, la inscripció al 
qual es pot fer a través del correu 
donescancuias@hotmail.com. 
El 9 de març es farà al pavelló la 
III Trobada de defensa personal 
femenina organitzada pel club 
Shi-Kan amb la col·laboració de 
l’IME (cal inscripció prèvia). I el 
dia 10, La Unió de Mas Rampin-
yo ha programat la representació 
de l’obra teatral ‘Trio de negres’, 
de la companyia montcadenca 
Teatroia’t (18h). L’últim acte del 

programa serà la xerrada que 
tindrà lloc a Can Tauler el 15 de 
març (19h) sota el títol ‘Dones, 
bruixes i heretges. Condemnades 
per decidir sobre el seu cos i la 
seva ment’, a càrrec de les mont-
cadenques Lídia Molano i Roser 
Alcázar.
Paral·lelament, la Biblioteca Eli-
sen da de Montcada acull fins 
al pròxim 23 de març la mostra 
‘Dones rellevants’, un recull de 
llibres sobre dones que han des-
tacat al llarg de la història. I a 
Can Tauler, també es podrà vi-
sitar l’exposició fotogràfica ‘Ser 
dona i jove’, realitzada per Noelia 
Carmona i Karen Mora. 

Sílvia Alquézar | La redacció

L’escriptora Rosa Regàs participarà en un debat al voltant del seu llibre ‘La desgràcia de ser dona’
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La Regidoria de Participació 
Ciutadana durà a terme un Pla 
d’Envelliment Actiu, un docu-
ment que contemplarà les dife-
rents actuacions que ja es realitzen 
a la ciutat adreçades a la gent gran 
i també inclourà noves propostes 
per donar resposta a les situacions 
que viuen les persones majors 
de 60 anys, que representen més 
d’un 18% de la població de Mont-
cada.  “Aquest Pla proposarà 
estratègies locals per millorar la 
qualitat de vida, la participació 
social i l’autonomia de la gent 
gran per tal de retardar la seva 
dependència”, ha indicat el re-
gidor de Participació Ciutadana, 
Jonathan Martín (PSC).

Objectius. El document inclou un 
pla d’acció que fixa diferents objec-
tius, com promoure la participació 
activa de la gent gran al municipi, 
dur a terme una oferta d’activitats 
adequada a les seves expectatives 
i interessos, vetllar per la promo-
ció d’hàbits saludables de manera 
que contribueixin al manteniment 
de la seva autonomia personal, 
promoure entorns segurs en la 
mobilitat i l’accessibilitat per tal 
de facilitar la participació, establir 
espais de revisió i de planificació 
de serveis que assegurin la millora 
continuada en l’oferta i fomentar 
el treball transversal i en xarxa de 
les regidories, els agents socials i 
altres organismes per tal d’avançar 
en el procés d’envelliment actiu.

El Pla, aprovat per la Junta de 
Govern Local el 4 de febrer, vol 
involucrar tota la ciutadania vin-
culada amb la gent gran, entenent 
l’envelliment com un procés en la 
vida de les persones. “Serà molt 
important la implicació del 
teixit associatiu, especialment 
de les entitats de gent gran”, ha 
remarcat Martín. A Montcada hi 
ha l’Associació de Gent Gran del 
Casal de la Mina, l’Associació 
Gent Gran Montcada i Reixac, 
l’Associació Gent Gran Activa 
de Montcada i Mas Rampinyo i 
l’Associació de Gent Gran de Can 
Cuiàs. L’elaboració del Pla anirà a 
càrrec de tècnics municipals amb 
el suport de la Diputació i estarà 
enllestit al llarg d’aquest any. 

participació Ciutadana durà a terme 
aquest any un pla d’envelliment Actiu
El document serà el full de ruta per donar resposta a les necessitats dels majors de 60 anys

Algunes persones amb més de 60 anys han decidit tenir un envelliment actiu per millorar la seva qualitat de vida
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Sílvia Alquézar | La redacció

TEATRE sOLiDARi

El montcadenc Sixto Molinero va 
complir el 4 de febrer 100 anys. 
Aquest veí de Montcada Nova, 
que es troba en plenes facultats 
mentals malgrat la seva edat, viu a 
casa seva gràcies a les atencions de 
Marta i Wualdo, una parella de Bo-
lívia “que em cuida molt bé. Sor-
tim a passejar cada dia, perquè 
de jove he caminat molt”, explica 
el Sixto, qui creu que aquesta afició 
li ha permet arribar als 100 anys en 
un bon estat de salut. 

Bona salut. “No va voler tenir te-
levisor fins fa pocs anys, quan ja 
no podia sortir tant”, diu el seu fill 
Juan, qui opina que el seu pare té 
una naturalesa fora del comú per-

què “no pren cap pastilla ni per 
al colesterol, ni per dormir, ni per 
a la tensió. Està perfecte, tot i que 
es fuma cada dia un paquet de 
petits cigars”. El Sixto va arribar a 
Montcada procedent de Salaman-

ca el 1948 i va treballar a la fàbrica 
Aismalibar. Una delegació muni-
cipal encapçalada per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), el va vi-
sitar el mateix dia del seu aniversari 
per lliurar-li un petit obsequi.

AniVERsARi

el montcadenc Sixto Molinero arriba 
als 100 anys ‘amb una salut de ferro’
aquest veí de Montcada Nova no pren cap medicament i surt a passejar cada dia pel barri 

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

Sixto Molinero amb la Marta, la seva cuidadora, amb qui surt a passejar cada dia pel barri

els Titelles actuaran per 
a la gent gran al Kursaal
La recaptació es destinarà a un projecte social per al col·lectiu

El grup Els Titelles representarà 
per a la gent gran el seu espectacle 
‘Regiones y Provincias’ el pròxim 
9 de març a l’Espai Kursaal (18h) 
de Can Sant Joan. Les entrades, 
al preu de 3 euros, es poden com-
prar als mateixos casals a través 
de les associacions Gent Gran de 
Montcada i Reixac, Gent Gran 
Activa-Mas Rampinyo i Gent 
Gran Casa de la Mina. 

Teatre solidari. La recaptació es 
destinarà a algun projecte so-
cial per al col·lectiu de persones 
majors de 60 anys, tot i que en-
cara falta per concretar, segons 
ha avançat la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana, qui ha pro-
mogut l’actuació. Precisament la 
filosofia de la companyia de Te-
rra Nostra és fer passa una bona 

estona a l’espectador i, alhora, 
contribuir amb algunes causes 
benèfiques. Així, el grup teatral 
ha lliurat les recaptacions de les 
seves representacions a diverses 
entitats com ara Càritas Montca-
da, a la qual va entregar un txec 
de 1.200 euros i va promoure la 
recollida d’aliments coincidint 
amb les festes de Nadal. D’altra 
banda, els 750 euros recaptats a 
l’última funció, que va tenir lloc 
el passat 2 de febrer al Casino 
de Terra Nostra, van ser per a la 
Fundació Engrunes, una entitat 
sense ànim de lucre que treballa 
per la inserció laboral de perso-
nes en risc d’exclusió social o ja 
excloses. 
Els Titelles també faran el pregó 
de la Festa Major de Mas Ram-
pinyo i actuaran el 30 d’abril a la 
nit al local de La Unió. 

Sílvia Alquézar | La redacció
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Els Titelles en el moment de fer entrega a un representant d’Engrunes l’import de les entrades
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> Tercera jornada sobre la síndrome de Rett
L’Associació Catalana de Síndrome de Rett, amb seu a Montcada, organit-
za el 2 de març la tercera jornada sobre la investigació d’aquesta malal-
tia, el benestar emocional, la incapacitació i la tutela dels afectats. Les 
conferències es faran a la sala d’actes del Centre Mèdic Teknon de 9 a 
13.15h. La inscripció és gratuïta i es pot fer a través del telèfon 932 906 
268 o bé l’email fundacion@teknon.es | SA

L’equip local ‘Va per a tu’ par-
ticiparà per segona vegada a la 
Trail walker, una caminada or-
ganitzada per Intermon Oxfam 
per lluitar contra la pobresa, que 
tindrà lloc el 20 d’abril entre Olot 
i Sant Feliu de Guíxols, passant 
per Girona. L’objectiu és doble: 
d’una banda, recollir almenys 
1.500 euros i, de l’altra, superar 
el repte de recórrer 100 quilò-
metres en un temps límit de 32 
hores. 
L’equip el formen Dolors Fernán-
dez, Carles de la Cruz, Carme 
Salas, Mariona Bosch, Magda 
Salat i Jaume Aregall. Amb la 

idea d’aconseguir els diners que 
exigeix l’organització per partici-
par-hi, l’1 de març es farà un so-
par a l’Abi. Les persones interes-
sades poden comprar el tiquets, 
que costen 15 euros, a la botiga 

Vilarrasa Homes (Major, 69) o 
bé a través de l’adreça vaperatu@
gmail.com. El conjunt local també 
organitzarà el 17 de març una 
caminada popular que acabarà 
amb una botifarrada.

TRAiLWALKER 2013

L’equip local ‘Va per a tu’ tornarà a 
participar a la caminada solidària
Els sis components organitzen un sopar per recollir diners el pròxim 1 de març a l’abi

Sílvia Alquézar | La redacció

Els sis components de l’equip ‘Va per a tu’ en el cartell promocional per donar-se a conèixer

> Sortida conjunta de l’Ae el Turó i l’Abi el dia 24
L’Agrupament Escolta El Turó i l’Abi organitzen el 24 de febrer una ex-
cursió matinal fins al poblat ibèric Les Maleses, a la Serralada de Marina, 
oberta a tota la població. El punt de sortida serà la plaça Lluís Companys 
a les 9h. Els participants hauran de portar calçat de muntanya, aigua i 
esmorzar. Els infants de l’Agrupament Escolta hauran d’anar acompanyats 
d’un adult. No cal inscripció prèvia | SA

“L’Equador d’ara és diferent al 
de fa uns anys, amb noves opor-
tunitats”. Aquest és el missatge 
que el cònsol del país a Barcelona, 
Richard Olivo, va voler transme-
tre a la comunitat equatoriana resi-
dent a Montcada i Reixac. Convi-
dat per l’Associació d’Equatorians 
Residents a Montcada (Aserm), 
el diplomàtic va ser-hi el dia 9 a la 
Casa de la Vila on, davant d’una 
quarantena de persones, va ex-
plicar quins són els plans que el 
govern de Rafael Correa ha posat 
en marxa per facilitar el retorn 
d’emigrants. 

El projecte. Actualment, l’Equador 
és el segon país de Llatinoamèrica 
que més ha crescut des d’un punt 
de vista econòmic, el que ha afa-
vorit una important transformació 
social. “El govern ha fet una cla-
ra aposta per l’educació i la sa-
lut públiques i ara es necessiten 
16.000 mestres i 5.000 metges”, 
va dir el cònsol. També hi ha un 
projecte agrari amb més de 100 
hectàrees disponibles per facilitar 

terres a baix préstec a persones 
disposades a treballar al camp. Per 
afavorir el retorn de professionals, 
l’Equador ha activat un seguit de 
mesures, com ara facilitar asses-
sorament gratuït sobre els plans 
de retorn a través dels consulats o 
l’exempció dels impostos de dua-
nes sobre els estris personals. “No 
els prometo el paradís, però el 
govern està disposat a ajudar-
los”, va afegir Olivo. 

La regidora d’Integració i Solidari-
tat, Elisabeth González (CiU), pre-
sent a l’acte, va expressar la volun-
tat de col·laboració del consistori 
amb els col·lectius d’immigrants a 
la ciutat. “L’Equador és el tercer 
en nombre de residents a la lo-
calitat, tot i que ara la xifra va 
a la baixa–hi ha censats prop de 
400– perquè moltes famílies es-
tant retornant al seu país per la 
crisi”, va dir González.

EnTiTATs

el cònsol d’equador exposa el pla del 
seu govern per al retorn d’emigrants
L’aserm va convidar el 9 de febrer el diplomàtic a una xerrada informativa a la casa de la Vila 

Pilar Abián | Montcada

La regidora d’Integració al costat del cònsol d’Equador i representants de l’associació Aserm

> Taller d’estrelles de paper a Can Cuiàs
La Xarxa d’Intercanvi de Can Cuiàs (Xic) organitza el 19 de febrer un taller 
d’estrelles de paper al centre cívic del barri. Els interessats poden forma-
litzar la reserva a través de l’email xicccancuias@gmail.com o presencial-
ment a l’equipament municipal. El curs és gratuït i obert a totes les edats, 
només caldrà portar el material. D’altra banda, la Xic també ha posat en 
marxa aquests dies el grup de facebook ‘Racons de Can Cuiàs’. És un 
espai obert on qui vulgui pot penjar imatges, anècdotes i curiositats sobre 
el barri. La iniciativa compta amb el suport de la resta d’entitats de Can 
Cuiàs, les mateixes que van dur a terme l’any passat  el projecte Fem Barri 
per donar a conèixer el teixit associatiu | SA

> Curs per a entitats sobre plans de comunicació
La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament organitza els dies 
26 i 28 de febrer i 5 i 7 de març un curs sobre com planificar i redactar un 
pla de comunicació adreçat a les entitats. Les sessions es faran a l’Espai 
Cultural Kursaal amb horari de tarda, de 19 a 21h. Els interessats poden 
formalitzar les inscripcions a través de l’email participaciociutadana@
montcada.org i el telèfon 935 726 474 extensió 1620. La inscripció és 
gratuïta | SA
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Integració posa en marxa  
un curs de cures bàsiques
La formacó s’adreça a aturats amb experiència en el sector

La unitat tècnica d’Integració, 
que depèn de la Regidoria de 
Serveis Socials, ha posat en mar-
xa un curs de cures bàsiques a 
l’Espai Cultural Kursaal, una 
iniciativa inclosa dins el projecte 
‘Construir l’entorn’ que té per 
objectiu oferir programes ocu-
pacionals per a persones que no 
poden accedir a cursos reglats 
perquè no disposen de la titula-
ció bàsica. El taller, de 40 hores 
de durada, va començar el 4 de 
febrer i s’adreça a aturats que tin-
guin experiència en aquest sector 
professional. La inscripció ha es-
tat un èxit, com ja va succeir al 

curs que es va fer al 2011, amb 
les 25 places cobertes i un total 
de 40 sol·licituds. La finalitat de 
la formació és professionalitzar 
el servei de cuidadors, de ma-
nera que obtinguin un títol que 
acrediti l’adquisició dels coneixe-
ments. El taller, que acabarà el 19 
de març, es fa els dilluns, dimarts 
i dijous amb horari de matí, de 
9.30h a 11.30h. El contingut de 
la formació se centra en les ne-
cessitats de les persones depen-
dents, les cures bàsiques, la hi-
dratació de la pell, el tractament 
de les ferides, la higiene postural 
i personal, els primers auxilis i la 
nutrició, entre d’altres aspectes. 

Sílvia Alquézar | La redacció
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Les cartes no han d’excedir de 15 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

La propera edició sortirà el dia 8 de març

>Editorial
el Turó
Lafarge acaba de presentar a 
l’opinió pública el projecte per 
recuperar el Turó per a l’ús i gau-
di de la ciutadania. Encara que la 
majoria dels veïns ho desconeix, 
fins ara passejar per la munta-
nya –que va ser adquirida per la 
cimentera l’any 1917– implica-
va riscos, sobretot en els sectors 
on es feia l’activitat extractiva. El 
punt més conflictiu era el gran 
cràter obert al bell mig del Turó, 
d’on s’obtenia calcària i que ja 
fa temps que va deixar de ser 
explotat. És precisament aquest 
espai el que la cimentera està 
restaurant des d’un punt de vista 
morfològic, una intervenció que 
ha de sufragar en compensació 
per la seva activitat. Fa dos anys 
i mig que va començar a abocar-
hi terres per anivellar el terreny 
i ara, que l’actuació entra en la 
recta final, és quan la fàbrica 
ha presentat la proposta de Pla 
d’usos del Turó. És a dir, a partir 
que aquest projecte es faci rea-
litat, serà quan els veïns podran 
passejar tranquil·lament per la 
muntanya i gaudir de les zones 
d’estada que s’hi habilitin. 
El Turó tornarà a estar, doncs, 
al servei del poble encara que 
la titularitat continuï en mans 
de Lafarge que, de moment, no 
ha concretat quan la cedirà a 
l’Ajuntament. Amb la muntanya 
restaurada, es cobreix un deute 
històric amb el municipi, tot i 
que el resultat final de la inter-
venció no li retorni la seva antiga 
majestuositat. L’assignatura pen-
dent continuarà sent, però, l’im-
pacte que l’activitat de la cimen-
tera té en el seu entorn directe. 
Amb les extraccions de pissarra 
encara en marxa i sense data de 
finalització i amb l’aposta que ha 
fet l’empresa per la valorització 
de residus –seguint indicacions 
de la pròpia administració, no ho 
oblidem–, Lafarge sembla tenir 
garantit el futur a  Montcada du-
rant molts anys.

Respuesta a Maresma
En respuesta a tu último escrito de 
portavoces titulado: “Qui es voldrà 
dedicar a la política?”, amigo Joan, 
muchos, muchísimos, nos dedicamos 
a la política cuando otros duermen. 
Lo que no somos ni queremos ser es 
profesionales de ella ni encaramarnos 
en el puesto hasta la jubilación. Aquí 
radica parte del mal de las cosas que 
están pasando.
La prensa internacional ya habla del 
“Caso Rajoy” en lugar de Bárcenas. 
En ese sentido mi posición al respec-
to, bajo una perspectiva de clase, es 
la siguiente. Pese a que la cúpula del 
PP ha obligado a Bárcenas a decir que 
los medios mienten sin más (no aporta 
prueba alguna) y expertos calígrafos 
reconocen la autenticidad de la mano 
del tesorero del PP, hoy, curiosamente, 
todos los tertulianos del régimen reco-
nocen que estamos ante un caso sin 
precedentes que golpea como nunca 
la base del entramado socio-político.
Unos exigen que hay que volver la 
democracia del revés “como un calce-
tín”, otros que la reacción del PSOE 
ha sido demasiado tibia, lo cual es 
normal porque ellos también están 
hasta el cuello de porquería. Algunos 
hay que piden la inmolación de los 
culpables sean quienes sean. ¿Sabes 
por qué dicen todo eso? Porque son 
conscientes de la gravedad del mo-
mento y tratan de mantener a toda 
costa un régimen “democrático” que 
siempre ha sido corrupto. Lo saben y 
están asustados.
Recordemos el caso Filesa que le es-
talló en las manos al PSOE y se saldó 
con cárcel para cabezas de turno me-
nores; sin embargo, la realidad es que 
20 años más tarde, se siguen utilizan-
do las mismas prácticas.
Yo no caigo en el falso discurso de me-
jorar un sistema imposible de mejorar. 
No hay que hacerse ilusiones pensando 
que en este sistema exista un atisbo de 
honradez ni de que estos “destapes” 
signifiquen que algunos “denuncian” 
con intención de “limpiar”. Se trata de 
luchas internas por parcelas de poder 
ante lo que se avecina y a la que no es 
ajena la Casa Real.
Tengamos claro que tanto el capitalis-
mo como su base ideológica, la demo-
cracia burguesa, significan corrupción, 
porque ésta forma parte de su natura-
leza, una corrupción que se agudiza 

como nunca a causa de una crisis sin 
solución, excepto si el pueblo ocupa el 
poder de una manera real y no ficticia.

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Escrit del PP
Llegim al darrer número de La Veu que 
la Sra Eva García (PP) sent llàstima da-
vant del que considera menyspreu del 
govern municipal cap a la Policia Lo-
cal. Aquests menypreu té a veure, se-
gons ella, amb la destinació a tasques 
de vigilància del pàrquing a agents de 
la Policia Local i té el seu origen en 
“venjances” o “represàlies” sorgides 
de les darreres negociacions laborals. 
No sabem si les afirmacions de la Sra. 
García provenen de la sinceritat o de 
l’oportunisme però, en tot cas, cele-
brem el que, per a CCOO, és un ofe-
riment d’ajut en la sempre complicada 
defensa de les condicions laborals dels 
empleats públics. 
Saludem aquest pas i l’encoratgem 
perquè s’afegeixi a la lluita per la resti-
tució de la nostra paga extra de Nadal, 
així com dels complements en situació 
de baixa laboral, els dies d’assumptes 
propis i d’antigüitat i de la jornada 
laboral que teníem. Diem “teníem”, 
perquè un Decret firmat pel president 
del govern del Partit Popular ens ho ha 
arrabassat. I ja posats, demaríem tam-
bé la seva solidaritat i la del seu partit a 
l’hora de recuperar el 5% del salari que 
el govern central anterior (sí, sí, aquells 
senyors tan dolents) ens va retallar fa 
dos anys. Finalment, la convidem a fer-
nos costat els divendres de dol, quan 
la plantilla de l’Ajuntament surt a es-
morzar a la porta, per protestar contra 
totes aquestes agressions als empleats 
públics i on, amb molt de gust, podrem 
posar-la al dia de les darreres novetats. 
Rebi una salutació cordial.

Secció sindical de CCOO
Ajuntament de Montcada i Reixac 

Resposta a El Tordo
En resposta a una carta de l’últim nú-
mero de La Veu, ens agradaria dirigir-
nos a l’associació de caçadors el Tordo. 
Considero un profund error i una falta 
d’ètica, utilitzar el terme “regular” a 
l’hora de parlar de la població de porcs 
senglars a la serralada de Marina o 
Collserola com si de simples animals 
es tractés. Parlen vostès, de mantenir 
l’equilibri de la població d’aquests 

animals quan l’únic ésser que mai ha 
trencat un equilibri ha estat l’humà. 
I els hi diré més: els animals, (per a 
la seva enorme sorpresa), pateixen. I 
no ens hem de preguntar si són intel-
ligents, si saben entendre segons què 
coses o no. Únicament ens hem de 
preguntar si poden patir, si tenim un 
mínim d’humanitat. I únicament hem 
de pensar amb una mica de raó, amb 
seny, i tot sols arribarem a la conclusió 
que les coses es poden fer bé i que el 
temps i l’esforç que vostès dediquen a 
matar indiscriminadament éssers inno-
cents, es podria emprar a transportar 
aquests animals a centres o reserves 
sense jugar a ser Déu amb la seva prò-
pia vida de la que vostès han decidit, 
per passar un “divertit diumenge”, fer-
se’n propietaris. 
Els demanem que tinguin una pinze-
llada d’empatia i almenys pensin míni-
mament en aquestes paraules. Els seus 
actes davant dels animals representen 
una infinita carència de respecte, to-
lerància i empatia. És hora que acabi 
aquesta barbaritat de matar per plaer a 
Montcada i Reixac.

José Martínez i Sergi Hurtado
Montcada

Cap a on va l’INS Miró? 
Aquest curs, l’INS Montserrrat Miró va 
suprimir totes les sortides i activitats 
culturals com a mesura de protesta per 
les retallades, oblidant que aquestes 
mesures afecten la formació dels joves 
i no causen cap efecte a l’administra-
ció (que és qui aplica les retallades). 
Anant més enllà, no han deixat cele-
brar el carnaval als alumnes que, utilit-
zant els canals adequats, van proposar 
poder anar a classe amb algun motiu 
de carnaval: cara pintada, pantaló de 
pijama... No entenc quin motiu hi 
pot haver per censurar una iniciativa 
tan innocent com aquesta. Decisions 
d’aquesta mena són més pròpies de la 
repressió que de l’educació.
Lamento plantejar-me si les decisions 
d’aquest equip de professors són tan 
anacròniques com el mateix edifici. 

Voldria veure per alguna banda l’instint 
creatiu, la motivació i la implicació 
que jo vaig conèixer en aquest mateix 
lloc de la mà d’una gran professora, 
de la qual només queda el nom a l’ins-
titut, per molt que em dolgui. I, per 
acabar, us reprodueixo unes paraules 
de Salvador Espriu, en l’any que com-
memorem el seu centenari: “Els mes-
tres mai no han d’estar al servei d’ells 
mateixos, sinó al dels deixebles”.

Anna gayà
Terra Nostra

Bosc d’en Vilaró
Señora alcaldesa y resto de ilustres 
ediles. Soy un vecino residente en el 
Bosc d’en Vilaró que, por si no lo sa-
ben, es un barrio de Montcada i Rei-
xac. En estos días he empezado a re-
cibir mis impuestos de ciudadano (IBI, 
700 euros; Basura, 60; impuesto de 
circulación, 200; transporte público, 
98; Gestión de residuos cobrados en 
el recibo del agua, 90). Todo ello hace 
un total de 1.148 euros que abono sin 
replicar. A todo esto, le sumo lo que 
percibe mi Ayuntamiento por 4 perso-
nas empadronadas en el municipio (en 
mi caso) y todo ello lo multiplico por 
220 casas ubicadas en este barrio. Mis 
preguntas son: ¿Podría decirme cuan-
to contribuye mi barrio a las arcas del 
mi Ayuntamiento? ¿Podría informarme 
qué partida presupuestaria han desti-
nado para el barrio? ¿Qué actuaciones 
tienen programadas para este año 
2013 en mi barrio?
Por mi ignorancia, no sé si estas pre-
guntas me las puede contestar. Si 
fuese así, me gustaría saber a quién 
podría dirigirme. Un cordial saludo a la 
espera de su respuesta.

Juan Santos
Bosc d’en Vilaró

Fe d’errates
El CD San Juan i l’Atlético San Juan van 
ser fundats als anys 1933 i 1963 respec-
tivament i no al 1943 i al 1959, tal i com 
va sortir publicat erròniament a la pàgina 
26 de La Veu 416.
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Después de asfaltar la calle y limpiar la zona de las vías, pusieron este 
cartel. Los vecinos sólo podemos interpretar que es para poner vallas 
nuevas y substituir las rotas, ya que hay peligro de que alguien salte y 
pase por las vías. Además, estas vallas las rompieron los empleados 
de Adif cuando hicieron las obras del AVE; las fueron cortando para no 
tener que dar la vuelta para ir a desayunar al bar. Y así nos las dejaron, 
rotas por casi todos los sitios  AV Can Sant Joan

Vallas rotas en la calle Carril

Referent a la notícia publicada a ‘La Veu’ sobre la masia 
de Can Sants i vist que les tasques de demolició ja han 
acabat voldria saber: Quan es faran les obres anuncia-
des? Quan s’obrirà el pas tallat pel carrer Canigó? Jordi 
Fíguls (Terra Nostra)

Les obres d’enderroc han finalitzat i, gràcies a elles, s’ha 
trobat un material molt interessant, tant d’estructures 
arquitectòniques com d’elements de la vida quotidiana 
del S. XVI. Per tal de mantenir alguns elements arqui-
tectònics interessants de la masia, alguns murs s’han 
conservat a certa alçada i, per això, s’han mantingut les 
tanques. Es tracta d’una mesura de caràcter provisio-
nal a l’espera de poder portar a terme les noves fases 
prèvies, que són: primer, la consolidació del mur i dels 
elements a mantenir i segon, les obres d’urbanització 
de l’entorn de la masia. Les tanques es podran retirar 
un cop estigui feta la consolidació del mur. 
Juan Parra President de l’Àrea de Política Territorial
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TeATRe A LA UNIÓ
La companyia Quatre per Quatre 
representarà ‘El Cafè de la Marina’

NOU DISC De LA pegATINA 
‘Eureka!’ suposa la consagració de 
la banda, que celebra els 10 anys

Més de 1.200 persones repartides 
en 14 comparses –xifra similar a la 
de l’any passat– van desfilar pels 
carrers del municipi el 9 de febrer 
amb motiu de la Rua de Carnaval 
2013, que encapçalava el grup 
Brincadeira. Tot i la varietat de 
propostes, una gran quantitat de 
grups va escollir el popular ‘Gang-
nam Style’ com a acompanyament 
musical. La comparsa més nom-
brosa, amb 189 components, va 
ser la del Club Roller de Can Cui-
às, que debutava a la Rua amb una 
disfressa de lacasito. Després de 
fer el recorregut des de Can Sant 
Joan fins al camí de la Font Freda, 
les comparses van entrar la pave-
lló, van desfilar, van recollir els 
trofeus de la mà de les autoritats 

i van abandonar el recinte. Segons 
el regidor de Cultura i Patrimo-
ni, Daniel Moly (CiU), “els can-
vis organitzatius han millorat 
el sambòdrom i han reduït les 
aglomeracions”. Els viatges que 
es van sortejar van recaure en la 
Joventut Sardanista de Martorelles 
i La Gralla de Mas Duran. El tro-
feu Patufet per al participant més 
jove va ser per a Irene Martín, de 5 
mesos d’edat, de la comparsa Los 
Carrozas, i el trofeu Ganàpia per a 
Mercedes Vargas, de 75 anys, de 
Roller de Can Cuiàs. El Carnaval, 
que va inaugurar el rei Carnestol-
tes el dia 7, va cloure el 10 amb una 
ball a la plaça de l’Església. Les 
imatges de la festa es podran veure 
a partir del 21 de febrer a la Casa 
de la Vila.

CARnAVAL 2013

Laura Grau | Redacció
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La Rua del gangnam Style   
La desfilada va superar els 1.200 participants distribuïts en 14 comparses, que van destacar per la vistositat i l’entusiasme

‘Matsuru’ és el títol de la comparsa de La Salle Conect@, que va ballar al ritme del hit coreà ‘Gangnam Style’ La Gralla de Mas Duran, vinculada a l’escola Mas Rampinyo, va desfilar disfressada de gallines, pollastres i pollets

L’Associació Cultural Jym’s va exhibir una vistosa disfressa amb el títol Les Folies, que recordaven l’estètica dels cabarets parisencs

L’escola d’anglès April va optar per homenatjar la marina amb la comparsa ‘April’s Navy’La Favmir va participar a la Rua per segon any consecutiu amb el nom ‘Units per les urgències’, l’única comparsa de to reivindicatiu
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Més fotos, el video de la Rua i el Carnaval a les escoles a

Mira totes les fotos i el video a 

El Club Roller de Can Cuiàs va debutar a la Rua, alguns amb patins i disfressa de lacasitos

La festa de comiat del Carnestoltes, feta a la plaça de l’Església el 10 de febrer amb el grup Més Tumàcat, va congregar força assistència

La disfressa de La Unió s’engresca feia al·lusió al ball del can-can

Una de les propostes més divertides de la Rua va ser la de ‘No somos nadie’ que recreava un grup de turistes que baixaven d’un autocar

L’Agrupació Sardanista de Martorelles, que mai falta a la cita, va homenatjar Mary Poppins

Los Carrozas, la comparsa més veterana, anaven disfressats de florsUn dels membres de la comparsa de Cirqs Dance Studio, titulada ‘Welcome to the jungle’

La comparsa Marujas Wassap, de Mas Duran, va disfressar-se d’“emoticons” Un dels petits pingüins de la comparsa d’Aserm
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MEMòRiA 2012

La Biblioteca elisenda augmenta la 
xifra d’inscrits però rep menys visites 

La Biblioteca Elisenda de Mont-
cada va registrar durant el 2012 
un increment d’usua ris inscrits 
del 8% respecte al 2011 –de 
8.900 va passar a 9.612. Aquest 
augment de socis contrasta 
amb un descens del 7,6% en el 
nombre de visites –de 102.655 
a 94.825– i del 8,6% en prèstecs 
–de 56.840 a 51.946. La direc-
tora de l’equipament, Sílvia Re-
dondo, atribueix  aquest feno-
men a diferents factors: “D’una 
banda, a l’augment dels trà-
mits en línia mitjançant la 
Biblioteca virtual i  el major 
l’ús de la bústia exterior  per 
retornar els llibres i, de l’al-
tra,  l’ampliació del termini 
per disposar dels documents  
a casa”. Un altre factor que 
apunta Redondo és la reduc-
ció dels lots de llibres mensuals 
que proporciona la Diputació, 
“això fa que no tinguem tant 
prèstec de crida”, en referèn-

cia als llibres més anomenats, 
que acostumen a ser un reclam 
per als usuaris. Tot i així, la 
resta de xifres són a l’alça: aug-
menta l’ús d’Internet en un 5% 
i creixen els participants a les 
activitats, que passen de 2.400 
a més de 3.000. Redondo creu 
que això és degut a la millora 
de la difusió de l’agenda via 
xarxes socials i el butlletí men-
sual que s’envia per correu elec-
trònic. També s’ha observat un 
canvi d’hàbits entre els usuaris 
que, segons la responsable, “ro-
manen més temps a l’equipa-
ment i molts usen els recursos 
del servei per buscar feina i 
preparar currículums”. 

Aules d’estudi. El servei que tam-
bé va tenir molta afluència de 
públic durant el 2012 va ser les 
Aules d’estudi, amb més d’un 
miler d’usuaris, fet que el regi-
dor de Cultura i Patrimoni, Da-
niel Moly (CiU), atribueix a la 

restricció horària de les biblio-
teques universitàries. “Vista 
la demanda, que s’ha repetit 
aquest gener, hem de valorar 
com afrontem el servei”, ha 
dit Moly. L’altra biblio teca del 

municipi, la de Can Sant Joan, 
va registrar més visites, un 4%, 
i més usua ris inscrits –va passar 
de 2.280 a 2.470–, però també 
va notar un descens del prèstec 
del 3%.  

cada vegada són més els usuaris que utilitzen la Biblioteca virtual per gestionar la seva relació amb el servei

Laura Grau | Redacció

El 28 de febrer és l’últim dia 
per presentar treballs al 22è 
concurs de punts de llibre 
‘Guanya’t un punt’, que con-
voca la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni. El certamen s’adre-
ça a nens i joves nascuts entre 
els anys 2009 i 1997 –ambdós 
inclosos–, que visquin o esti-
guin escolaritzats a Montcada 
i Reixac. Cada participant pot 
presentar un únic punt de lli-
bre, de format 21 x 5,5 cm, so-
bre cartolina i amb un nombre 
de tintes il·limitat. Darrera del 
punt s’ha d’enganxar una eti-
queta o un paper amb les dades 
personals del participant. 
Els treballs es poden lliurar a 
la Biblioteca Elisenda de Mont-
cada i a la de Can Sant Joan. 
El jurat escollirà dos punts gua-
nyadors per a cadascuna de les 
categories i els premis consisti-
ran en llibres i lots de material 
de pintura. Els premiats seran 
impresos com a punts de llibre 
commemoratius de Sant Jordi i 
tots ells s’exposaran a la Casa 
de la Vila.

Laura Grau | Redacció

Obert el termini 
per participar  
al concurs de 
punts de llibre
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Tant a la biblioteca de Can Sant Joan com a l’Elisenda de Montcada, els 
tallers de creació de sardines carnavaleres, fets els dies 5 i 6 de febrer, 
van tenir molt bona resposta. Ajudats per les seves mares els més petits, 
tots els participants van confeccionar originals propostes utilitzant paper, 
cartró, teles i colors | LR  

> Èxit dels tallers de sardines carnavaleres
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LA  uniÓ

La companyia Quatre per Quatre 
representarà ‘el Cafè de la Marina’
El muntatge, de Josep Maria de Sagarra, s’inclou dintre de la programació de l’Espai a

La Unió de Mas Rampinyo aco-
llirà el 2 de març el muntatge 
teatral ‘El cafè de la Marina’, a 
càrrec de la companyia Quatre 
per Quatre (22h). L’espectacle 
s’inclouen la programació de la 
Xarxa d’Arts Escèniques Ama-
teurs de Catalunya, més cone-
guda com l’Espai A. L’obra, de 
Josep Maria de Sagarra, narra la 
història d’una dona jove, Cateri-
na, amb un secret inconfessable, 
que viu amb amargor el casa-
ment de la germana, i alhora 
amb preocupació la perspectiva 
d’un matrimoni de conveniència 
acordat pel seu pare. 

Obra coral. Amb dues hores de 
durada, l’espectacle compta amb 
una vintena d’actors i va ser es-
trenat al Teatre Auditori de Gra-
nollers el passat mes de maig. La 

companyia Quatre per Quatre, 
de caràcter amateur, va néixer 
al 1982 a Granollers i ja ha su-
perat les 300 representacions. Al 
2000 va guanyar el 12è Concurs 
de Teatre Amateur de Tàrrega.   
En la seva llarga trajectòria ha 

dut a l’escenari des dels clàssics 
Pastorets fins a obres de Bertolt 
Bretcht, William  Shakespeare i 
Graham Greene, entre d’altres. 
Les entrades costen 8 euros per 
als socis de La Unió i 10 per a la 
resta del públic. 

Una de les escenes de l’obra de teatre ‘El Cafè de la Marina’ que es representarà a La Unió
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El concert d’havaneres solidàries fet 
el 2 de febrer al Kursaal va registrar 
una assistència discreta, al voltant 
d’una seixantena de persones, i va 
aconseguir recaptar al voltant de 
600 euros. El recital, organitzat per 
l’ong Fòrum Solidari –fundada pel 
desaparegut Andreu Navarro–, va in-
cloure l’actuació dels grups Morralla, 
Barca de Mitjana i el conjunt local 
L’Espingari. Maria Àngels Teruel, res-
ponsable de Fòrum Solidari, va desta-

car la qualitat dels grups participants, 
tot i reconèixer que l’aforament va ser 
escàs. “Ens agrada que els grups 
que actuen voluntàriament se sen-
tin escoltats pel màxim de públic i 
vegin que ha valgut la pena el seu 
esforç”, ha afegit Teruel que, malgrat 
tot, destaca la qualitat de l’acte i la 
bona resposta del públic assistent. 
Els diners recollits es destinaran a do-
nar suport a les activitats dels casals 
catalans de Cuba | Lg  

> el concert d’havaneres recapta 600 euros

Laura Grau | Redacció

La gran afluència d’obres al 
16è Premi de Narrativa Cur-
ta Ateneu Domingo Fins que 
convoca l’Abi, un total de 51, 
ha obligat els organitzadors a 
canviar les dates del veredicte 
per tal de donar temps al jurat 
a llegir i valorar tots els contes 
presentats. En lloc de fer-se el 
23 de febrer, tal com estava pre-
vist, el sopar literari que es fa 
habitualment per lliurar els pre-
mis es trasllada al 16 de març, 
coincidint amb l’assemblea ge-
neral de socis.

Satisfacció. Enguany el certa-
men ha atret autors d’arreu 
dels Països Catalans, des del 
Principat fins a València i les 
Illes Balears, doblant la parti-
cipació habitual de les últimes 
edicions, que rondava les 25 

com a mitjana. “Estem molt 
contents de la gran quantitat 
d’obres presentades, que ens 
recorda la participació que 
teníem durant els primers 
anys del certamen”, ha dit el 
portaveu de l’Abi, Xavier Pa-
redes. El jurat està format per 
les escriptores montcadenques 
Elisa Riera i Marta Cardona 
–que resideix al Regne Unit–, 
Francesc Companys –nebot de 
Mercè Companys, l’autora de 
‘Les Tres Bessones’– i Carles 
Vilalta. El primer premi està 
dotat amb 750 euros i el segon, 
amb 450.  
El guanyador de la quinzena 
edició del certamen, que es va 
fer al 2011 –al 2012 el concurs 
no es va convocar–, va ser Da-
vid Valle, de Maçanet de la Sel-
va, i el finalista, Enric Casano-
vas, de Mataró. 

PREMi DE nARRATiVA CuRTA

Laura Grau | Redacció

L’ABI posposa fins al 16 
de març el sopar literari 
El jurat necessita més temps per llegir les 51 obres presentades
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MúsiCA

La banda La pegatina inicia una etapa més 
madura amb el seu quart treball ‘eureka!’  

El 25 de febrer surt al carrer 
el quart treball discogràfic de 
La Pegatina ‘Eureka!’ (Kasba 
Music, 13), un treball que su-
posa la consolidació de la ban-
da, que compleix 10 anys de 
vida. El combo montcadenc 
torna amb un so i un estil més 
elegant i madur, que té a veure 
amb la tasca que ha dut a terme 
el prestigiós productor musical, 
Marc Parrot. “Ens ha dit què 
fem bé i què fem malament 
i ens ha ensenyat un munt 
de coses per aconseguir que 
la nostra música entri a totes 
les orelles”, explica Adrià, qui 
creu que els tres primers discos 
–‘Al carrer!’, ‘Via mandarina’ i 
‘Xapömelon’–, els han permès 
acumular experiència i forjar-se 
com a banda.

Diversitat. El grup, però, no ha 
perdut la seva essència, que 
passa per l’exaltació del bon 
rotllo, la festa i el mestissatge. 
“Hem incorporat nous idio-
mes, com l’italià, i apostem 
per la màxima diversitat 
d’estils, des del punk més 
canyero fins a melodies més 
tranquil·les”, diu Rubén. En el 
seu nou directe, que estan pre-
parant sota la direcció artística 
de Martí Torras –responsable 

de la gira Adrenalina 2012–, 
la banda incorpora nous ins-
truments i potencia el seu fort, 
“la complicitat i el joc amb 
el públic, la festa i l’energia”, 
explica Ovidi. Un altre segell 
característic del grup és l’auto-
gestió –s’han constituït en una 
pime– i les descàrregues gra-
tuïtes com a mitjà per donar a 
conèixer els seus treballs. “Això 
ens permet traspassar fronte-
res i no és incompatible amb 
la venda de discos, tant des 
del web com als concerts”, as-
senyala Axel. Gràcies a aquesta 
projecció internacional, el nou 
disc es distribuirà a Alemanya, 
Holanda, Luxemburg, Bèlgica, 
Japó, França, Argentina, Xile, 
Uruguai i Espanya.

Nou local. Des de fa poc més 
d’un any, la banda assaja en un 
local de Mas Rampinyo, des-
prés d’estar a Badalona. “Ens 
fa il·lusió tornar a Montcada 
–diu Adrià–, tot i que hem 
de reconèixer que aquí la 
gent passa més de nosaltres, 
mentre que a d’altres llocs 
la nostra presència aixeca 
més expectació”. La nova gira 
‘Eureka Tour!’ començarà el 7 
de març a Vitòria i s’allargarà 
divuit mesos durant els quals 
visitaran més de deu països. 

L’àlbum, produït per Marc parrot, veurà la llum el 25 de febrer i serà motiu d’una nova gira que durà el grup a més de 10 països

Laura Grau | Mas Rampinyo
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> el nou treball del grup, portada de Mondo Sonoro i enderrock
Les revistes Mondo Sonoro i En-
derrok dediquen la portada del 
número del mes de febrer al nou 
treball de La Pegatina, que qua-
lifiquen de “punt d’inflexió en la 
seva carrera”. Fent honor a la seva 
vocació internacional, l’àlbum in-
clou des d’un “merengue sabro-
són” (‘El curandero’) a una frenè-
tica “tarantella” (‘Mamma mia’), 
passant per la seva particular visió 
de la rumba (‘No hi ha ningú’), 
barrejada amb son cubano (‘Flo-

res i violes’) i música negra (‘Llo-
verá y yo veré). Un dels temes que 
més sorprendrà els fans del grup 
és ‘Amantes de lo ajeno’, a mig 
camí entre el pop i la música de 
ball, en què ha col·laborat el músic 
Santi Balmes, de Love of Lesbian. 
Altres col·laboracions han estat 
l’angolesa Romi Anauel (excan-
tant de Terracota), l’andalús Mario 
Díaz (excantant d’Aslándticos), els 
bas cos Esne Beltza i els sicilians  
Baciamolemani. Sempre innova-

dors en l’aspecte teconològic, La 
Pegatina ha idea un videojoc de 
les seves peripècies als concerts 
de la mà d’Ubicuo Studio. Els més 
de 140.000 seguidors a Facebook 
i 40.000 a Twitter, podran escoltar 
el disc de forma única i interactiva, 
jugant amb els membres del grup 
mentre sona ‘Eureka!’. L’aplicació 
serà accessible des de tot tipus de 
dispositius i tauletes. De moment, 
ja ha venut anticipadament més de 
400 discos a través del seu web | Lg  
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Prop de 200 persones van as-
sistir a la festa de presentació 
del nou col·lectiu Unió Musical 
Montcada (UMM), que va te-
nir lloc el 8 de febrer a la disco-
teca Cactus. La festa va comp-
tar amb les actuacions dels 
grups montcadencs Gala Cor-
tés, Red Domino i La máquina 
de escribir (pop-rock); Anna 
Lee (blues i rock); Sonetokao 
(rap i hip-hop) i 11 Varas, de 
la Coordinadora de Grups de 
Rock, a més dels punxadiscos 
Socios del Rock Dj’s (rock) i 
Dj Roccat (música electrónica). 
Des de les 22h i fins a les 5h, 
van ser set hores de música, la 
major part en directe, “amb un 
so de qualitat i bon ambient”, 
segons l’impulsor del col·lectiu 
Rafa Ruiz.

Reptes. “Hem demostrat que 
la música montcadenca està 
més viva que mai i que es 
mereix una oportunitat”, ha 
dit Ruiz, que ha agraït la im-

plicació de totes les persones i 
institucions , des dels responsa-
bles de la sala fins als grups i 
l’Ajuntament, que van fer pos-
sible l’esdeveniment. A més de 
donar a conèixer la riquesa mu-
sical del municipi, “la trobada 
també ha permès posar en 
contacte músics i tècnics de so 
i comprovar que hi ha ganes 

de fer coses plegats”, ha afegit. 
El primer repte que es planteja 
l’UMM és augmentar la parti-
cipació de grups locals al pro-
grama de la festa major 2013. 
L’altre és confeccio nar un reco-
pilatori amb temes de diferents 
bandes per tal de tenir presèn-
cia a les distribuïdo res digitals 
de música, com ara Spotify. 

Laura Grau | Montcada
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11 Varas, de la Coordinadora de grups de Rock, va ser una dels participants a la festa d’UMM

MOViMEnT MusiCAL

L’actor Joan Dalmau, nascut a 
Montcada i Reixac fa 85 anys, 
va morir el 5 de febrer al seu 
domicili de Coria del Río (Se-
villa), on feia anys que residia. 
Conegut per les seves interpre-
tacions a pel·lícules com ‘Si te 
dicen que caí’, ‘Mar adentro’, 
‘Secretos del corazón’ i ‘Los 
ojos de Julia’ –l’última en què 
va actuar–, Dalmau va ser fina-
lista als premis Goya 2004, en 
la categoria de millor actor de 

repartiment, pel paper de Mi-
ralles al film ‘Soldados de Sala-
mina’. Format entre Barcelona 
i Sevilla, va arribar al cinema 
ja gran després d’una llarga i 
brillant trajectòria al teatre. Va 
estar vinculat al moviment tea-
tral del municipi durant la seva 
joventut. La seva última visita 
a Montcada va ser al juny de 
2008 per assistir a l’acte d’inau-
guració del Kursaal on es troba 
la sala de teatre que porta el seu 
nom. 

DEFunCiÓ

L’actor montcadenc Joan 
Dalmau mor als 85 anys
La sala de teatre del Kursaal porta el seu nom des del 2008

Laura Grau | Redacció

L’UMM vol augmentar la presència 
dels grups locals a la festa major
La festa de presentació del col·lectiu, feta al cactus, va atraure prop de 200 persones

Dalmau, saludant un veí de Can Sant Joan, el seu barri, durant la inauguració del Kursaal
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el retro-visor
Laura grau

Fundació Cultural Montcada

Joan Dalmau va ser sempre un 
home de teatre, tot i que va ser el 
cinema el que li va donar més po-
pularitat. Nascut a Can Sant Joan 
i fill de treballadors, compaginava 
la seva feina a Renfe amb el tea-
tre. A Montcada va actuar amb 
personalitats com Arturo Calvo, 
Arturo Costa i Joan Subatella. 
Benilde Fernández, de les més 
joves de la colla, recorda com si 
fos avui l’obra que va represen-
tar amb Dalmau a final dels anys 
seixanta al bar Can Marquet de 
Can Sant Joan. Era un divertit sai-
net dels germans Quintero titulat 
‘Solico en el mundo’ (a la foto). 
“En Joan feia de Pacorro, que 
se sentia atret per mi, Manolica, 
des que m’havia fet càrrec d’un 
nen orfe”. 
Dalmau va viure una temporada a 
França on va treballar de masover 
amb la seva primera dona, M. En-
carnación Martínez, que va morir 
al 1977 en un accident de trànsit. 
Als vuitanta  va començar a treba-
llar a la televisió i al cinema. Amb 
la seva segona dona se’n va anar 
a viure a Coria del Río (Sevilla), on 
va acabar els seus dies. 

Joan Dalmau, un home de teatre
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Joan Dalmau i Benilde Fernández en un sainet que es va representar a Can Marquet als anys seixanta

L’actor montcadenc va començar la seva carrera al cinema i a la televisió als anys vuitanta

L’artista Graciela Parramón 
(Madrid, 1958) exposarà a 
l’Auditori Municipal la mos-
tra ‘Latències’, una reflexió so-
bre les relacions humanes que 
juga amb els dos significats de 
la paraula, d’una banda allò 
que existeix de manera latent 
o amagada, i de l’altra, els ba-
tecs del cor, com a símbol de les 
emocions i els sentiments. Par-
ramon va ser finalista del Premi 
de Pintura Juan Ramón Masoli-
ver l’any 2000. 

Evolució. En aquests 13 anys la 
pintura de Parramón ha evo-
lucionat del minimalisme i la 
intel·lectualitat –amb absència 
de color–, a una proposta vin-
culada amb els sentiments, on 
predominen els colors càlids i 
una icona, el cor, que mai havia 
atret l’artista. “La veritat és que 
jo mateixa estic sorpresa amb 
aquesta deriva, que ha sorgit 
de forma espontània”, explica 
l’autora, que utilitza la tècnica 

del collagge en la majoria de les 
seves noves obres i els colors 
acríl·lics i les tintes per tenyir el 
paper d’embalatge, un dels ma-
terials predominants. Llicencia-
da en Belles Arts, va començar 
fent disseny i il·lustració. Els es-
tudis de secundària els va fer a 
l’institut Montserrat Miró i  va 
viure cinc anys a Mas Rampi-
nyo a la dècada dels vuitanta. 
També va viure una llarga tem-
porada  a Veneçuela. Resideix 
a Mollet des de fa 17 anys i 
combina l’art amb la docència. 
L’exposició s’inaugurarà el 26 
de febrer a les 19.30h.

Una de les obres de l’exposició ‘Latències’

EXPOsiCiÓ

Laura Grau | Redacció

‘Latències’ indaga sobre 
les relacions humanes
Graciela parramón va ser finalista del premi Masoliver al 2000
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Agenda
laveu.cat/agenda

Visita a Les Maleses 
Excursió matinal organitzada per 
l’Agrupament Escolta El Turó i l’Abi

24 dE FEBRER, 9h
Plaça lluíS CoMPaNyS

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
LATÈNCIeS  
De Graciela parramón
26 de febrer, 19.30h

sala 
principal

eL CARNAVAL 
eN IMATgeS

Del 21 de febrer 
al 16 de març

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
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. jaume i, 26

15 16 17

22 23 2419 20 2118

25
Recasens Miró Mirój.Vila pardo guixDuran

pardoRivas j.Duran j.Vilaj.Relat

27 128
guix guix

2 3

febrer/març

V.Nieto j.Relat j.Relat

8 9 105 6 74
Duran j.Vila j.VilaV.Nieto j.Relat RivasMiró 

26

15 l divendres
Visita. ‘Els patis de l’Eixample (I part)’. 

Hora: 18h. Lloc: Entença/Rosselló. Or-

ganitza: Fundació Cultural Montcada.

16 l dissabte
Hora del conte. ‘Cuquet de llana’, a cà-

rrec de Glòria Arrufat. Hora: 11h. Lloc: 

Biblioteca Elisenda. Recomanat per a 

infants fins als 3 anys.

Concert. Dels grups Gatito malo, The 

Juan Sexxxual Experience i Tales of 

Gaia. Hora: 20h. Lloc: Casino de Terra 

Nostra. Organitza: AV de Terra Nostra.

Concert. De Soundtrackers i Aspara-

gus holocaust. Hora: 20h. Lloc: Seu de 

la Coordinadora de Grups de Rock de 

Montcada i Reixac (c/Romaní, s/n de 

Terra Nostra).

17 l diumenge
Visita. ‘Frederic Mistral i els seus monu-

ments’. Hora: 11h. Lloc: Rocafort-Gran 

Vía. Organitza: Fundació Cultural.

Teatre. ‘Una comèdia Dalírant’, de la Cia. 
Xavivola Teatre. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 8 euros anticipada/10 a taquilla.

22 l divendres
Hora del conte. ‘Eureka, mites grecs per 
als més petits’, a càrrec de Marc Lloan.
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Xerrada-col·loqui. ‘Els drets de les do-
nes, present, passat i futur’, a càrrec 
de M. Antònia Larrañaga, advocada de 
l’Associació de Dones Juristes. Hora: 
18h. Lloc: Casa de la Vila.

23 l dissabte
Visita. Bòria, Carders, Corders, part 
d’una via romana. Hora: 11h. Lloc: 
Plaça de l’Àngel. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

24 l diumenge
Excursió. Al jaciment de Les Maleses. 
Hora:  9h. Lloc: Plaça Lluís Companys. 
Organitza: Agrupament Escolta El Turó i 
Abi (veure pàgina 16).

26 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de pintura 
‘Latències’, de Graciela Parramón. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

27 l dimecres
Taller. Sobre la realitat d’infants d’altres 
països. Hora: 18h. Lloc: Sala polivalent 
de la Biblioteca Elisenda de Montcada.

1l divendres
Visita. A la llotja del peix de Barcelona. 
Hora: 16h. Lloc: Passeig Sant Joan can-
tonada amb el carrer Escar.

2 l dissabte
Teatre. ‘El Cafè de la Marina’, de Quatre 
per Quatre. Hora: 22h. Lloc: La Unió.

6 l dimecres
Presentació. Del llibre ‘La desgràcia de 
ser dona’, de Rosa Regàs. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

MúsiCA FAMiLiAR
El cONtE DE l’ERiÇÓ bRu
de la cia. Xerramequ tiquis Miquis
3 de març, 12h
Sala joan Dalmau

TEATRE
uNa cOMÈDia DalÍRaNt
de la cia. Xavivola teatre
17 de febrer, 19h
Sala joan Dalmau

Els drets de les dones
Xerrada a càrrec de M. Antònia Larrañaga, 
de l’Associació de Dones Juristes

22 dE FEBRER, 18h
CaSa dE la VIla
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Hastag, YouTube, followers, Twit-
ter, Facebook… Aquestes pa-
raules s’han afegit al vocabulari 
del nostre dia a dia a causa de 
l’evolució tecnològica dels da-
rrers anys. El futbol tampoc esca-
pa d’aquesta tendència. La junta 
del CD Montcada, presidida des 
de 2010 per Modesto ‘Tato’ San-
chís (@Tato_Sanchis, al Twitter), 
és molt conscient de la importàn-
cia de les xarxes socials per do-
nar a conèixer el club més enllà 
del municipi.  
Al juny de 2012, Sanchís es 
va posar en contacte amb el  
dissenyador montcadenc Alber-
to Busquets (@albusquets). El 
primer pas va ser adaptar l’escut 
del club a un concepte més ac-
tual, apropant-lo a una imatge 
corporativa 2.0. Posteriorment, 
es va començar a treballar amb 
una primera campanya de màr-
queting sota el lema #Juegas? 
“El nostre objectiu era clar: ge-
nerar entreteniment més enllà 
del terreny de joc”, explica @al-
busquets. El club va crear la seva 
pròpia línia de toons, com fa el FC 
Barcelona, i durant la pretempo-
rada es van emetre tres espots al 
seu web oficial www.montcadacd.
com i al seu canal de YouTube,  
on es van generar més de 15.000 
reproduccions. El vídeo oficial 
de la temporada va arribar en 
pocs dies a les 20.000 visites. Al-

tres continguts audiovisuals que 
penja el club, com les rodes de 
premsa dels entrenadors després 
dels partits, arriben a tenir entre 
2.000 i 10.000 reproduccions, xi-
fres pròpies d’alguns equips de 
Primera Divisió. També va te-
nir molt ressò el vídeo que es va 
elaborar per felicitar el Nadal. El 
canal que el CD Montcada té al 
YouTube està molt ben posicio-
nat i té un share de 35.000 repro-
duccions en quatre anys. 
El màrqueting també ha donat 
bons resultats al Twitter. Al tan-
cament d’aquesta edició, el CD 
Montcada, que compta amb 250 
socis, tenia 2.228 followers i ocupa 
la sisena posició a la classificació 
de clubs de futbol català, des de 
Quarta a Segona B, amb més 
seguidors. Només el superen el 
Nàstic, el Sant Andreu, la Lla-
gostera, el Lleida i el Reus. “Més 
enllà d’augmentar la quanti-
tat de socis, el nostre objectiu 
era donar dimensió al club, 
que ara ja es coneix a la resta 
d’Espanya i a l’estranger”, ex-
plica @Tato_Sanchis. 

Resultats esportius. A nivell espor-
tiu, el CD Montcada continua en 
una posició tranquil·la a Primera 
Catalana. A la darrera jornada, 
abans del descans pel Carnaval, 
els montcadencs van empatar a 
casa contra el San Cristòbal (1-1) 
i són sisens amb 27 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

PRiMERA CATALAnA

el CD Montcada es consolida a Internet com 
un dels clubs de futbol amb més repercussió
Els verds estan obtenint un gran èxit amb la reproducció dels seus vídeos a YouTube i ja tenen més de 2.200 seguidors a Twitter

BàSQUeT
L’AE Elvira-La Salle B aconsegueix  
la victòria al derbi montcadenc  
davant del CEB Can Sant Joan.

El CD Montcada es fa visible al seu web oficial, al canal de Yotube i al Twitter, pàgines que es poden consultar a l’ordinador o al telèfon mòbil  
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>  el segon equip segueix a la primera posició
El CD Montcada B continua amb 
la seva bona línia i segueix ocu-
pant la primera posició del grup 
5 de Quarta Catalana amb 35 
punts, els mateixos que el Sin-
guerlín B. Abans del Carnaval, els 
montcadencs van passar com un 
cicló pel camp del penúltim, el 
Montsant de la Peira (2-6). A la 
primera part, els verds ja domina-
ven amb un 0 a 4 gràcies als gols 
d’Aitor Montero, en dues oca-
sions, Kevin Yánez i Víctor Alcalá. 
Claudio Pérez i Daniel Baena, de 
penal, van completar el resultat 
final, més propi del tennis | RJ   
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Se ofrece. Auxiliar de enfermeria para 
atender a personas mayores a domicilio. 
Jornada completa o por horas. Tels. 686 
265 183/ 931 276 792.
Busco. Habitació sense mobles per viure-
hi de lloguer. Preu econòmic. Tel. 664 121 
056 (Pedro).
en venta. Piso de 100m2, 4 habitacions 

y 2 baños, en Ripollet. Tel. 696 637 058. 
Llamar por las mañana de 8 a 14h i de 17 
a 20h (Carmen).
Compro. Tebeos antiguos, cómics de su-
perhéroes, manga, álbums de cromos, li-
bros y juguetes en general. Tel. 630 930 
616.
Se alquila. Local para fiestas de cum-

pleaños, eventos y reuniones en Montcada 
Centro. Contactar con Noori. Tel. 626 226 
988.
en venda. Bicicleta francesa marca Gitany, 
amb canvi de marxes i ben cuidada. Preu: 
70 euros. Tel. 660 849 686.
Se ofrecen. Pedagoga y educadora social 
para dar clases de repaso y relajación a 

niñas/os. Disponemos de local propio en 
Montcada Centro. Telefono : 686 571 844.
Carmen.
Classes particulars. D’anglès i francès. 
Tel. 628 205 132.
Se ofrece. Mujer joven para cuidado per-
sonas, tareas domésticas, limpieza, cangu-
ro... Con referencias. Disponibilidad horaria 

e inmediata. Sonia. Tel. 935 641 181.
Se ofrece. Señora para limpieza del hogar 
con buenas referencias. Tel. 628 227 863.
Se ofrece. Chico como soldador con bue-
nas referencias. Tel. 628 227 863.
Se ofrece. Montcadenca responsable i 
treballadora per cuidar persones grans. To-
tal disponibilitat horària. Tel. 627 687 391.

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

NATACIÓ
La montcadenca Marina Castro, del 
CN Sabadell, es proclama campiona 
de Catalunya en categoria infantil.
pàg. 31 
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Manel Muñoz, un dels fitxatges d’aquesta temporada, va marcar contra el Manresa (3-1)

La bona ratxa de l’UE Sant Joan, 
amb dues victòries consecutives, 
es va trencar a la 19a jornada al 
camp d’un rival directe, el Sant 
Ignasi de Barcelona. Els montca-
dencs van perdre per 4 a 0, un 
resultat ampli que el tècnic José 
Manuel Martín ‘Pinti’ va atribuir 
a una mala tarda. “Ells han jugat 
amb molta intensitat i ritme i, 
sincerament, no hem sabut  
reaccionar”, va dir l’entrenador, 
que va veure un cert grau de 
relaxació entre el seus homes. 
L’UE Sant Joan ocupa la desena 
posició amb 26 punts, a tres de la 
promoció de descens. 
Per no perdre el ritme durant 
l’aturada pel Carnaval, els de 
Can Sant Joan van jugar un 
amistós contra el Masnou, de 
Primera Catalana. El partit, amb 
empat a 2 al descans, va finalitzar 
amb victòria visitant per 3 a 5.  

Rafa Jiménez | Redacció

FuTbOL. sEGOnA CATALAnA

Fi a la bona ratxa de l’Ue Sant Joan 
després de caure amb el Sant Ignasi
Els montcadencs no van descansar durant el carnaval i van jugar un amistós a casa contra el Masnou (3-5)

L’UE Sant Joan, que va estrenar amb victòria la samarreta del seu 25è aniversari contra el Premià, no va poder sumar al camp del Sant Ignasi  
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La imatge d’alegria del femení de l’EF Montcada a casa s’està convertint en un fet habitual

FuTbOL. 4a CATALAnA

L’UD Santa Maria 
escala a la taula 
després de 
guanyar el cuer

L’UD Santa Maria ha escalat 
una posició, ara és setena amb 21 
punts, al grup 15 de la Quarta Ca-
talana. Al seu últim partit, els de 
Juan Meca van guanyar al camp 
del cuer, el Carpe Diem (2-4). 
Aquest duel, davant d’un equip 
que només ha sumat un punt, va 
ser més complicat del que es po-
dria esperar. Els montcadencs van 
remuntar un 1 a 0 en contra i, amb 
empat a 2, no van resoldre el partit 
fins a sis minuts del final. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’UD Santa Maria puja a la setena posició
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L’empat de l’ECF Les Garrigues 
al camp de La Planada (2-2) a la 
17a jornada ha permès el sènior 
femení de l’EF Montcada pujar 
a la segona posició del grup 2 
de la Primera Divisió. En aques-
ta ocasió, les montcadenques sí 
van aprofitar l’ensopegada de 
les seves rivals i, tornant a de-

mostrar que estan intractables a 
casa, van superar el Martinenc 
(2-1), cinquè a la taula, gràcies 
als gols de Nerea Talavera i 
Laura Guzmán. Ara mateix, la 
lluita per acabar segones està 
apassionant. Tres equips, l’EF 
Montcada, el CE Manresa i 
l’ECF Les Garrigues, ocupen 
aquesta posició amb 35 punts. 

Tots tres tenen un desavantatge 
de 14 punts respecte al líder, el 
CE Sabadell, que juga una lliga 
a part i té l’ascens a la butxaca. 
“L’any passat vam finalitzar a 
la tercera plaça i estaria molt 
bé poder superar aquest regis-
tre, però no tenim cap pressió 
i hem d’anar partit a partit”, 
diu el tècnic Antonio Moya.

FuTbOL. PRiMERA CATALAnA FEMEninA

L’eF Montcada aprofita les errades 
de les seves rivals i ja és segona

Rafa Jiménez | Redacció

Les montcadenques tenen els mateixos punts que el cE Manresa i l’EcF Les Garrigues

A l’espera de tornar a trobar-se 
amb els equips més forts, el Bron-
cesval Montcada segueix amb pas 
ferm al grup 3 de Segona Divisió 
B. Els montcadencs continuen 
sent líders amb 48 punts, dos més 
que l’Hospitalet Bellsport, i ja fa 
deu jornades que no perden. “Es-
tem batent rècords i superant 
amb escreix les nostres millors 

expectatives”, reconeix el tècnic, 
Jordi Rozas, a l’hora d’analitzar 
les deu victòries consecutives del 
seu equip. Les dues últimes van 
arribar a la pista del Vilassar de 
Mar (3-5), amb gols d’Adrià Es-
teller, Carlos Riquelme i Gerard 
Esteller, aquests dos últims en 
dues ocasions, i a casa contra el 
Manresa (3-1). En aquest partit, 
amb gols de Manel Muñoz i els 

germans Esteller, els montcadencs 
van trobar més avantatges que 
inconvenients en el trasllat a la 
pista de la Zona Esportiva Centre 
a causa del Carnaval. “La goma 
del terra s’enganxa millor que el 
parquet del pavelló que rellisca 
molt perquè no està ben cuidat, 
una queixa que hem expressat 
sovint però que no s’acaba de 
resoldre”, va afegir Rozas.

FuTbOL sALA. sEGOnA DiVisiÓ b

el Broncesval bat rècords i ja 
acumula deu jornades guanyant

Rafa Jiménez | Redacció

Segueix liderant el grup 3 de Segona Divisió B, amb dos punts d’avantatge respecte al segon
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El Multiópticas Isis B ha caigut 
eliminat de la Copa Catalana en 
el seu debut als quarts de final 
contra el SLKC B per un ajustat 
11 a 12. Els montcadencs van ofe-
rir una bona imatge i van estar a 
punt de forçar la pròrroga si no  
l’haguessin anul·lat una cistella al 
darrer minut. Amb aquesta elimi-
nació, l’equip que entrena Juanma 
Fernández no podrà repetir les 
dues darreres finals disputades, 
amb títol inclòs a l’any 2011. 
El primer equip debuta el 16 de 
febrer als quarts de final de la 
Copa Catalana contra el Vallpa-
radís | RJ

el Multiópticas 
Isis B, eliminat 
de la Copa

KORFbAL. CK MOnTCADA

El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada es consolida a 
la segona posició de la Divi-
sió d’Honor del Campionat de 
Catalunya amb els mateixos 
punts que altres dos equips i 
només superat pel Sabadell. A 
les últimes jornades, els montca-
dencs van guanyar el Cerdanyo-
la (7’5-2’5) i el Barberà (6’5-3’5).

El segon equip, líder. Comparteix 
el lideratge amb el Mollet C al 
grup 6 de la Primera Provincial. 
Està invicte i a les darreres set-
manes va superar el Comtal B 
(6-2) i el Ripollet (6’5-1’5) | RJ

L’Ue Montcada 
millora a la 
Divisió d’Honor
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> el sènior femení es manté amb tres punts
El Club Joventut Handbol Mataró i el CH Sant Esteve Sesrovires són els dos 
únics equips de Lliga Catalana contra els qui La Salle Iste femení ha pogut 
puntuar aquesta temporada. A la 17a jornada, les lassal·lianes van retornar 
la visita al CJH Mataró, que a la primera volta no havia pogut passar de 
l’empat al pavelló Miquel Poblet. El que es presentava com una bona opor-
tunitat per poder tornar a sumar punts va finalitzar amb una nova derrota 
per 23 a 18 davant d’un rival que només havia guanyat tres partits. Una 
setmana abans, les montcadenques, penúltimes amb tres punts, havien 
patit una nova derrota a casa contra l’H. Vilamajor (16-20) | RJ

Al primer partit de l’any a casa, el 
masculí del CH La Salle va supe-
rar La Garriga (32-30). “Aquesta 
victòria ens garanteix la per-
manència ja que enguany no-
més baixa un equip i La Garri-
ga encara no ha puntuat”, va dir 
el tècnic, Jaume Puig. La primera 
victòria de 2013 va trencar una ra-
txa de vuit jornades seguides sense 
guanyar. Una setmana abans, els 
lassal·lians havien perdut a Valèn-
cia amb el M. Algemesí (37-28).

Eleccions. El 18 de febrer finalitza 
el termini per optar a presidir el 
club. Al tancament d’aquesta edi-
ció, no hi havia cap candidatura. 

HAnDbOL. sÈniOR MAsCuLí CH LA sALLE

La permanència, gairebé assegurada

Rafa Jiménez | Redacció

Els lassal·lians van superar el cuer, La Garriga, trencant una mala ratxa de vuit jornades sense guanyar

El segon equip masculí del Club Petanca Can Sant Joan continuarà a la 5a categoria

pE
D

R
O

 D
E 

la
M

O

EXCuRsiOnisME

Dos components d’el Cim, premiats 
a la Copa Catalana de Resistència
Entre 2.430 participants, David Martínez i carme Salas van ser dos dels 88 que van acabar primers

El Tennis Taula La Unió ha 
confeccionat un grup amb do-
nes per difondre aquest esport 
i preparar futures competicions. 
De moment, aquest equip, inte-
grat per tres dones, entrena cada 
dimarts, de 17 a 19h, sota les or-
dres de Xavier Mola, un dels 
jugadors de l’equip del TT La 
Unió que està disputant la Ter-
cera Provincial. Precisament, 
aquest conjunt va donar un pas 
important per consolidar la seva 
quarta posició i continuar esca-

lant llocs a la taula. Els montca-
dencs van aconseguir la quarta 
victòria consecutiva de la segona 
volta i van superar a domicili el 
Castellar (2-4). Amb aquest bon 
resultat, el TT La Unió afronta 
el proper derbi contra el Ripollet 
amb un partit d’avantatge res-
pecte al cinquè i a només un de 
la tercera posició. 

Infants. El club ha ampliat les 
classes dels jugadors benjamins i 
infantils a dos dies a la setmana, 
dilluns i dimecres, de 17 a 19h.

compta amb tres integrants que entrenen cada dimarts

Rafa Jiménez | Redacció

TEnnis TAuLA

el TT La Unió crea  
un equip amb dones

els equips masculí i femení del  
Cp Can Sant Joan lluiten per pujar
El tercer equip, que juga a la 5a categoria, ha aconseguit el seu objectiu i evitarà el descens

Rafa Jiménez | Redacció

Els sèniors masculí i femení del 
Club Petanca Can Sant Joan estan 
disputant la fase d’ascens a Segona 
i Tercera Divisió respectivament 
després de ser segons a la lliga re-
gular. En el partit d’anada de les 
eliminatòries d’ascens, el masculí 
va perdre a casa del CP Els XII 
de Terassa (11-5) mentre que el fe-
mení va guanyar el CP La Florida 
de L’Hospitalet (4-5). D’altra ban-
da, el sènior B masculí del club ha 
aconseguit la permanència a la 5a 
categoria. 

David Martínez i Carme Salas, 
del Centre Excursionista de 
Montcada El Cim, han estat pre-
miats per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya. El 
2 de febrer, el Centre Cívic de 
Cornellà va acollir el lliurament 
dels trofeus acreditatius de la 
Copa Catalana de Caminades 
de Resistència 2012. Del total de 
2.430 participants que van pren-
dre part en aquesta competició, 
només un total de 88, entre els 
que hi havia aquests dos socis de 

la secció El Cim Xtrem, es van  
classificar en primer lloc. 

gR-92. Seguint amb la cele-
bració del 25è aniversari de 
l’entitat, El Cim organitza la 19a 
etapa del GR-92, que es farà el 
23 de febrer entre Vallvidrera i 
Molins de Rei. Les persones in-
teressades han de tenir llicència 
federativa i es poden inscriure a 
la botiga Vilarrassa Homes (C/
Major, 69). Per a més informa-
ció es pot trucar al telèfon 666 
377 968.

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle no va notar el fet de jugar a la pista de la Zona Esportiva Centre
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El sènior A de l’AE Elvira-
La Salle ha pujat fins a la 
cinquena posició del grup 3 
del Campionat Territorial 
després de la disputa de les 
dues primeres jornades de 
la segona volta. Al primer 
partit del mes de febrer, 
els montcadencs van patir 
una derrota a casa contra 
el quart classificat, el CB 
Argentona B, per 56 a 68. 
Una setmana després, a la 
pista del setè, l’AE Bada-

lonès D, l’equip de Xavi 
Torreblanca va sumar un 
important triomf per un 
ajustat 67 a 69. Els mont-
cadencs són cinquens amb 
un balanç de 10 victòries i 
cinc derrotes. “Estem en 
una bona situació, tot i 
que tenim moltes baixes. 
Crec que podem finalit-
zar la lliga entre els qua-
tre primers, tot i que veig 
molt més difícil poder ju-
gar les fases d’ascens”, diu 
Torreblanca.

Va guanyar el cEB can Sant Joan al pavelló Miquel poblet

bÀsQuET

L’Ae elvira-La Salle B 
guanya el derbi masculí

El sènior masculí del CEB 
Can Sant Joan i el segon 
equip de l’AE Elvira-La 
Salle van iniciar la segona 
volta al grup 2 del Cam-
pionat Territorial amb un 
interessant derbi montca-
denc que es va disputar el 3 
de febrer al pavelló Miquel 
Poblet. L’AE Elvira-La Salle 
B, entrenat per David Fuste, 
va fer palès perquè és tercer 
a la taula i va aconseguir la 

victòria per 60 a 69. Una  
setmana més tard, l’equip va 
continuar demostrant el seu 
bon moment de forma amb 
un triomf contra el líder, el 
CB Tordera (62-48).  
Per la seva part, el conjunt 
de Can Sant Joan, quart per 
la cua amb un balanç de 4 
victòries i 10 de derrotes, va 
patir a la 17a jornada una 
nova ensopegada a la pista 
del CB Sentmenat A (74-
63).  

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AE Elvira-La Salle B va repetir la victòria aconseguida a la primera volta 

el sènior A puja fins a 
la cinquena posició

FuTbOL sALA

Encara amb un partit pen-
dent per jugar, l’AE Can 
Cuiàs ha baixat fins a la 
penúltima posició del grup 
1 de la Preferent Catalana. 
Els montcadencs van apro-
fitar l’aturada de dues set-
manes de la lliga per jugar 
el matx que es va ajornar el 
20 de gener. A la pista del 
sisè, el Magic Sants Futsal, 

els jugadors de Matías Ruiz 
van treure un meritori em-
pat (4-4) després d’un partit 
boig. A manca de dues jor-
nades per al final de la pri-
mera volta, els montcadencs 
ocupen la penúltima posició 
amb 7 punts, però tenen op-
cions de superar tres rivals 
si guanyen l’enfrontament 
ajornat contra el Claret | RJ  

L’Ae Can Cuiàs treu un 
valuós empat a domicili

Després de dues setmanes 
de descans, el sènior de fut-
bol sala de l’EF Montcada 
reprendrà la competició el 
17 de febrer amb un impor-
tant matx a la pista del ter-
cer, el Futsal Cerdanyola B. 
Aquest serà el penúltim en-
frontament d’una primera 
volta que els montcadencs 
tancaran el dia 23 a la pista 

del Tona FS. Ara mateix, 
l’equip de José Luis Carras-
co ocupa la quarta posició 
al grup 2 de la Segona Di-
visió amb 19 punts i dos 
partits menys que el líder, el 
SAFA Salians Sabadell. El 5 
de març, l’EF Montcada ju-
garà el matx que es va ajor-
nar el 20 de gener contra el 
Champion Floresta | RJ  

L’eF Montcada encara el 
final de la primera volta

Amb un balanç de dues 
victòries i cinc derrotes, 
l’equip masculí de veterans 
del Club Handbol La Salle 
ocupa la penúltima posició 
al seu grup. A l’última jor-
nada, la primera de la sego-
na volta, els lassal·lians van 
caure a la pista del quart, la 
Unió Esportiva Handbol 

Calella (26-20). Dues setma-
nes abans, els montcadencs 
havien aprofitat la visita 
de l’Handbol Cooperativa 
Sant Boi, el cuer que encara 
no ha sumat cap punt, per 
aconseguir la segona vic-
tòria de la temporada i tren-
car un mala ratxa de tres 
derrotes consecutives | RJ

el màster suma la  
seva segona victòria 

Rafa Jiménez |  Redacció

bÀsQuET. AE ELViRA-LA sALLE

HAnDbOLFuTbOL sALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró va sumar la victòria a casa davant del Catalónia (3-1)

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
s’ha tornat a apropar als 
primers quatre llocs de la 
Segona Territorial B que 
organitza la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Els 
montcadencs, cinquens a 
la taula a només un punt 
del quart, van treure un 
empat de la pista del ter-

cer, el Montsant Sala 5 
(1-1) que no va modificar 
la distància entre tots dos. 
El dissabte de Carnaval, 
els verds van jugar el partit 
ajornat contra el Catalònia, 
aconseguint una important 
victòria per 3 a 1 i trencant 
així una mala ratxa de cinc 
jornades sense guanyar | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró es 
retroba amb el triomf

Tot i iniciar la segona volta amb una derrota, el sènior A ha pujat un lloc a taula
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CDEM

La irrupció de l’handbol, gran 
novetat a l’escola elvira Cuyàs
aquesta activitat esportiva es fa gràcies a la col·laboració de La Salle i compensa la pèrdua del bàsquet

La creació d’un equip 
d’handbol és la gran nove-
tat del programa d’activitats 
extraescolars que ofereix 
l’escola Elvira Cuyàs, a Mas 
Rampinyo. 160 nens i nenes 
matriculats en aquest centre 
educatiu fan algunes de les 
deu extraescolars, set d’elles 
esportives, que s’ofereixen: 
handbol (8), futbol (21), 
multiesport (23), patinatge 
(13), karate (9), ball (15), 
psicomotrocitat (27), teatre 
(11), anglès (24) i guitarra 
(9). L’arribada de l’handbol 
a l’Evira Cuyàs es produeix 
gràcies a la proposta del 
col·legi La Salle. Els 8 com-
ponents d’aquest nou equip 
van alternant els entrena-
ments entre els dos centres, 
tot i que competeixen defen-
sant la samarreta del centre 
de Mas Rampinyo.  
En comparació amb el curs 
passat, l’Elvira Cuyàs no-
més ha perdut cinc alum-
nes, tot i que s’han produït 
alguns canvis. Ha desapare-
gut l’equip de bàsquet; s’ha 
perdut un dels tres de futbol 
i s’ha guanyat un de multies-
port -ara en són dos-.

Samuel Fernández és, des 
de fa dos anys, el coordina-
dor dels 16 monitors que 
dirigeixen aquestes activi-
tats que organitza l’AMPA. 
“El nostre objectiu és que 
tots els alumnes tinguin  
l’oportunitat de desenvo-
lupar un esport que els 
agradi, sense haver de 
desplaçar-se de l’escola”, 
explica Fernández que, 
pensant ja en el futur, vol 
“recuperar el bàsquet i el 
korfbal”. 

Rafa Jiménez | Redacció

Un cop que acaba l’horari lectiu, les instal·lacions de l’Elvira Cuyàs s’omplen d’alumnes que volen fer esport 

13 nenes formen part de l’equip que fa patinatge a una de les pistes de l’escola
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Nou èxit de De la Torre
Es proclama doble campiona de catalunya en sots-13

bÀsQuET. Cb MOnTCADA

el cadet A continua amb 
les bones sensacions
primer classificat al nivell B, segueix sent el líder al B-1

bÀsQuET. CEb CAn sAnT JOAn

el cadet femení es manté 
invicte al nivell C-1
Són segones i han guanyat els tres partits disputats

L’equip cadet femení del 
CEB Can Sant Joan ha 
començat amb molt bon 
peu la fase final del nivell 
C-1 i, de moment, suma 
tres victòries en tres par-
tits disputats. L’última es 
va produir a casa contra el 
líder, l’UE Sant Fost (43-
40). Amb aquest balanç, 
les montcadenques ocu-
pen la segona posició amb 
un partit menys que el 
primer i estan vivint una 
situació ben diferent a la 
de la fase prèvia del nivell 
B quan només van poder 
aconseguir un triomf en 
10 jornades. 

Júnior A. A l’inici de la sego-
na volta, ha pujat fins a la 
tercera posició després de 
sumar dues  victòries con-
tra el CB Sant Josep Obrer 
(58-34) i el CB Viladecans-
Sant Gabriel C (60-67). 

Rafa Jiménez | Redacció

bÀsQuET. AE ELViRA-LA sALLE

el mini nota les dificultats 
en el seu canvi al B-2
Líder al nivell c, ara només acumula una victòria

Partit del cadet femení, al Viver

L’equip mini de l’AE Elvira-
La Salle només ha pogut 
aconseguir una victòria 
en els quatre partits que 
ha disputat al grup 7 de 
la fase final del nivell B-2 i 
ocupa la penúltima posició. 
Els montcadencs, que van 
guanyar a la 3a jornada el 
CB L’Ametlla (69-38), van 
perdre el 2 de febrer a la 
pista del CB Santa Perpètua 
Verd (59-48). El seu partit 
contra el CB Llinars es va 
ajornar i es jugarà el dia 22. 
A la fase prèvia del nivell C, 
els montcadencs van fina-
litzar líders amb una única 
derrota en 10 partits. 

Júnior A. Ha pujat a la sise-
na posició després de guan-
yar el CB Viladecans-Sant 
Gabriel C (54-42) i el CEJ 
L’JHospitalet (34-41). El 2 de 
març, afrontarà el derbi local 
a les pistes del Viver.

Rafa Jiménez | Redacció

El mini s’està adaptant al nivell B-2

El cadet A del Club Bàs-
quet Montcada continua 
mantenint el bon rediment 
que va exhibir durant la 
primera part de la tempo-
rada. Primer classificar al 
nivell B, amb una única 
derrota en 8 jornades, els 
montcadencs segueixen 
forts al grup 4 del B-1. De 
moment, s’han disputat 
cinc jornades i el cadet A 
només ha perdut un partit. 
La resta són tot victòries, 
les dues últimes contra 
el CB Cabrera (53-41) i 
l’UE Mataró B (53-55). 
Amb tota seguretat, els 
montcadencs s’hauran de 

jugar el lideratge contra el 
Valldemia, que ara mateix 
ocupa la segona posició 
amb un partit menys i que 
ha estat l’únic equip que, 
de moment, els ha pogut 
guanyar.

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet A està fent un bon paper

Júlia de la Torre està demostrant tenir un gran futur al món del bàdminton
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Tres setmanes després de 
guanyar el Campionat de 
Catalunya sots-15, la juga-
dora montcadenca de bàd-
minton Júlia de la Torre, 
de 12 anys, va tornar a 
repetir èxit a la seva cate-

goria sots-13. De la Torre, 
de l’Associació Granollers 
Esportiva, es va proclamar, 
al primer cap de setmana 
de febrer, doble campiona 
de Catalunya en individual 
femení i en dobles mixtes. 
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> Torneig de la Rosa de gimnàstica
Nayla Hernández, del Club Gimnàstica La Unió, va fina-
litzar a la segona posició, a la categoria aleví nivell B, del 
Torneo de la Rosa que es va fer el 10 de febrer a Sant 
Feliu de Llobregat. En aquesta competició també van 
participar Paula Serrano, Marina Ribota, Tània Palomino, 
Núria Álvarez i Irene Crespo, totes del CG La Unió | RJ 
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L’infantil A finalitza la primera 
volta amb opcions de millora

L’infantil A de l’EF Mont-
cada, que juga al grup 7 
de Primera Divisió, va 
finalitzar la primera vol-
ta amb una contundent 
victòria a casa en el derbi 
vallesà contra La Llagos-
ta, cuer de la taula que 
va marxar de l’estadi de 
la Ferreria amb un 10 a 0 
en contra. Amb un balanç 
de 7 victòries, 3 empats i 5 
derrotes, els montcadencs 
han acabat aquesta prime-
ra part de la competició a 
la novena posició amb 24 

punts, empatat amb altres 
tres equips i a només dos 
de la cinquena posició. 

Juvenil B. Ja acumula 
dues jornades de la sego-
na volta i ocupa la vuite-
na posició al grup 32 de 
Segona Divisió amb 21 
punts i un balanç de 6 
victòries, 3 empats i 6 de-
rrotes. Després de golejar 
el penúltim, La Romàni-
ca (8-1), els montcadencs 
van treure un empat del 
camp de l’UE Castellar 
B (1-1). 

Rafa Jiménez | Redacció

FuTbOL. EF MOnTCADA

ocupa la novena posició, però està empatat amb altres tres equips i a només dos punts del cinquè

A l’11a jornada, l’infantil A va superar a casa l’EC Granollers amb un 2 a 1

nATACiÓ

La montcadenca Marina 
Castro, del CN Sabadell, 
es va proclamar Campiona 
de Catalunya en categoria 
infantil a la competició que 
es va disputar del 7 al 10 de 
febrer a Sabadell. Castro va 
aconseguir l’or als 800 lliures 
amb un temps de 9’26’03, 

fet que li va permetre rebre 
un trofeu invidual al segon 
millor registre segons crite-
ris de la FINA (Federació 
Internacional de Natació). 
Castro va sumar quatre 
metalls més: dues plates en 
200 estils i en el relleu 4x200 
lliures, i dos bronzes en 400 
estils i en el 4x100 estils.  

Una setmana abans, al 
Campionat de Espanya 
disputat a Madrid, Marina 
també va obtenir molt bons 
resultats amb la selecció ca-
talana. Va ser primera -en 
aquesta competició no es 
donen medalles- en el 4x200 
i els 4x100 lliures i tercera en 
400 i 800 lliures. 

Marina Castro, campiona de 
Catalunya en categoria infantil 
Entre el campionat d’Espanya i catalunya, la montcadenca va obtenir vuit medalles

Marina Castro, amb el trofeu per la segona millor marca segons la FINA

FuTbOL. JuVEniL CD MOnTCADA

El juvenil del CD Montcada 
arribarà al derbi del 16 de fe-
brer contra l’EF Montcada 
-primer partit de la segona 
volta- per damunt dels seus 
veïns al grup 7 de Primera 
Divisió. Els verds són ara 
sisens amb 26 punts després 
de guanyar, a l’últim partit 
de la primera volta, al camp 
del cuer, el Lliçà d’Amunt 

(1-3). Una setmana després, 
el juvenil va finalitzar els 9 
minuts que restaven del par-
tit contra el Martorelles, co-
rresponent a la 10ª jornada i 
que es va suspendre el 15 de 
desembre amb empat (1-1). 
El resultat ja no es va moure 
més i els verds van sumar 
un punt més, que els permet 
superar el juvenil de l’EF 
Montcada, setè amb 25.  

els verds ja són sisens
arriben al derbi del 16 de febrer per damunt de l’Escola

Al primer partit de lliga, l’EF Montcada va guanyar el derbi amb un clar 0 a 3

Rafa Jiménez | Redacció

HAnDbOL. CH LA sALLE

A manca d’un partit per al 
final de la primera volta, el 
juvenil femení del CH La 
Salle ha pujat fins a la cin-
quena posició del grup únic 
de Primera Catalana amb 
un balanç de sis victòries, 

un empat i quatre derro-
tes. L’equip que entrenen 
Pep Vives i Bego Iglesias 
suma tres jornades sumant 
i va aconseguir el seu últim 
triomf a casa contra l’ACLE 
Guissona CH (29-23) | RJ 

el juvenil femení, cinquè
a punt d’acabar la primera volta, només ha perdut 4 partits

El juvenil femení s’ha adaptat molt bé en la seva arribada a la Primera Catalana

FuTbOL sALA. bROnCEsVAL MOnTCADA

El benjamí A del Broncesval 
manté una bonica lluita per 
ser campió del grup 3 de Pri-
mera Divisió. L’equip, que 
està invicte i suma un balanç 
de 9 victòries i 2 empats, és 
segon amb 29 punts, a un 

del líder, el Palau Solità i Ple-
gamans 2007. El 2 de febrer, 
a l’últim partit de la primera 
volta que s’havia ajornat, els 
montcadencs van golejar el 
penúltim, el FS Ripoller, per 
un espectacular 14 a 0 | RJ

el benjamí A, segon
Encara no ha perdut cap partit i suma 9 victòries i 2 empats

El benjamí A del Broncesval Montcada li va fer un 14 a 0 al Ripollet

Durant aquest mes de fe-
brer, les persones que vul-
guin apuntar-se a Mont-
cada Aqua, que ha estat 
celebrant entre els dies 
11 i 17 el seu 9è aniversa-
ri, ho podran fer amb un 
descompte del 75% a la 
matrícula. Es pot dema-
nar més informació a les 
instal·lacions o trucant al 
telèfon 935 650 996 | RJ 

Descompte 
d’un 75%  
a la matrícula

MOnTCADA AQuA

TEnnis. CT REiXAC

L’infantil masculí del CT 
Reixac s’ha situat a la tercera 
posició a la fase comarcal del 
Campionat de Catalunya 
per equips després de sumar 
dues victòries seguides: a do-
micili contra el CTR Turó 

(1-4) i a casa contra el Cercle 
de Sabadell (3-2) gràcies al 
triomf definitiu en el partit 
de dobles. L’infantil femení 
va tenir menys sort, perdent 
els cinc partits a casa contra 
el Tennis Sabadell (0-5) | RJ 

Bon moment de l’infantil
Va superar el cTR Turó (1-4) i el cercle de Sabadell (3-2)

Franc Navarro i Joel Mesas, al partit de dobles contra el Cercle de Sabadell

Rafa Jiménez | Redacció
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Josep Maresma
Una dècada. Josep Maresma ha estat el màxim responsable del Club Handbol La Salle Montcada 
durant els últims 10 anys, una etapa en què l’entitat ha donat un salt qualitatiu i quantitatiu que l’ha con-
vertida en un dels pocs clubs catalans amb equips masculins i femenins a totes les categories, des dels 
més petits fins als sèniors. Durant la presidència d’aquest montcadenc que porta l’handbol a la sang, La 
Salle ha aconseguit fites històriques com ara l’ascens a la Primera Divisió Estatal la temporada 2010-11 i 
l’organització d’unes fases que van omplir de gom a gom el pavelló Miquel Poblet els tres dies de compe-
tició. També, durant els seus dos mandats, l’entitat ha consolidat els conjunts femenins creant tota la nis-
saga entre la base i el sènior, heretat del desaparegut BM Montcada. I el tercer gran èxit de la seva etapa 
ha estat la creació de l’Escola d’Handbol, amb jugadors i equips no només al centre del mateix nom, sinó 
també al Font Freda, al Sagrat Cor, al Reixac i a l’Elvira Cuyàs, que s’ha incorporat aquest curs.

“Arribarem fins on puguem 
sempre amb la gent de casa”

Per què deixa la presidència de La 
Salle i no torna a presentar-se a la 
reelecció?
Crec que ja s’ha acabat un cicle, 
porto 10 anys i considero que és 
necessari que entri gent nova. Ho 
he viscut intensament, invertint 
moltes hores i esforç. Com a pre-
sident he portat molts temes i, a la 
llarga, això fa que et cansis, que et 
buidis. El club s’ha fet gran i potser 
cal un altre model de gestió.
A què es refereix?
Tenim tres opcions a valorar i tenir 
en compte. Ara estem treballant 
en la primera, que seria trobar una 
persona que també es dediqués de 
manera altruista a assumir la res-
ponsabilitat. Una altra seria donar 
un salt i tenir un president execu-
tiu o un gerent que es dediqués 
al 100% a la gestió del club. I una 
tercera seria que l’entitat fes un pas 
enrera i baixés un esglaó del que 
estem ara.

És optimista? Creu que hi haurà 
un relleu a la directiva?
El termini per presentar candidatu-
res acaba el 18 de febrer i, a dia 
d’avui, encara no n’hi ha cap però 
confio que sí hi hagi relleu. Estem 
mantenint converses amb gent de 
la casa per veure si estaria disposa-
da a assumir el càrrec. El president 
és el pal de paller i crec que l’ideal 
seria que fos una persona conegu-
da al club i que també conegués bé 
el seu funcionament.
Quina és la filosofia de La Salle?
Apostem pels jugadors de Montca-
da i creiem que cada equip ha de 
jugar a la categoria que li pertoca, 
és a dir, que si no hi ha qualitat per 
defensar un nivell és millor estar a 
l’inferior. Arribarem allà on puguem 
però sempre amb la gent de casa.
Se’n va satisfet de la feina feta?
Sí, perquè hem aconseguit fites 
històriques com l’ascens a la Pri-
mera Estatal, tenir sencera la línia 

femenina i, segurament la més 
important, reforçar els fonaments 
del club amb la creació de l’Escola 
d’Handbol i la seva implementació 
no només a l’escola La Salle sinó 
a d’altres centres de la ciutat. Una 
entitat sense planter no és res.

Amb quin moment es queda de 
tots els que ha viscut durant els 
10 anys de president?
En línies generals, m’ho he passat 
molt bé, tot i que hi ha hagut situa-
cions difícils com en qualsevol as-
pecte de la vida. Però, el moment 
que sempre recordaré, també per 
una qüestió emotiva ja que hi eren 

els meus dos fills com a jugadors, 
és l’ascens que es va aconseguir a 
Gijón. Va ser un fet històric per a 
La Salle.
Com veu la permanència a Primera 
Estatal aquesta temporada?
Crec que serà possible, som a la 
desena posició d’un total de 14 
equips i, probablement, aquest 
any només en baixi un. El que sí 
m’agradaria destacar és que el sè-
nior B masculí va molt bé perquè 
l’objectiu és que pugi a Segona Ca-
talana i es redueixi la diferència de 
categories respecte el primer equip. 
La idea és que els juvenils puguin 
anar agafant experiència al B per 
després donar el salt a l’A.
Hi ha algun tema que li hagi que-
dat pendent?
Sí, hem de millorar alguns aspec-
tes com coordinar millor el pas dels 
jugadors d’una categoria a una al-
tra, recuperar jugadors i jugadores 
de Montcada que han marxat a 

d’altres clubs, reduir la diferència 
de categories entre els dos sèniors 
masculins, integrar millor el sènior 
femení en l’estructura de l’entitat i 
fer un màster masculí amb més ju-
gadors, entre d’altres qüestions.
La Salle té una bona salut econò-
mica?
Sí, sempre hem intentat aplicar el 
seny i fer el que era raonable dins 
les nostres possibilitats. Tenim al 
voltant de 200 jugadors i som un 
dels clubs de Catalunya amb la 
quota més baixa. Creiem que hem 
fet un club sostenible i viable.
Quin futur creu que té La Salle?
Sóc optimista. Crec que cal treba-
llar principalment amb la gent del 
poble perquè serà la que el dia 
de demà podrà continuar amb la 
filosofia de l’entitat: arribar el més 
lluny possible amb gent de casa, de 
manera sostenible econòmicament 
i pensant en el passat, el present i 
el futur de l’entitat.

“És important treballar 
amb persones del 
poble perquè seran 
les que el dia de demà 
s’implicaran en el club”

expresident del CH La Salle Montcada

A títol personal
SíLVIA ALQUÉzAR
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