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Mesura  municipal 
La policia Local només 
intervindrà en els casos en què 
hi hagi requeriment judicial

Iniciativa ciutadana 
La plataforma local d’afectats 
per les Hipoteques (paH)
comença una nova etapa 
pàg. 3

>ACORD MUNICIpAL

L’alcaldessa explica 
davant del ple que no es 
planteja dimitir perquè 
no ha comès cap delicte

L’oposició, a excepció d’ERc, li demana que deixi el 
càrrec un cop aixecat el secret del sumari pàg. 4

> CAS MERCURI

L’Assemblea 
d’aturats 
del municipi, 
en procés 
de creació

Medalles per a Santacana 
L’esquiador guanya tres ors 
al Mundial paralímpic  pàg. 28

El ple es compromet a no 
facilitar els desnonaments

> ACCIó

El col·lectiu es reuneix 
els dimarts, a les 19h, 
a la sala de l’abi 
pàg. 5
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El Ple municipal, reunit el 28 de 
febrer, va aprovar una moció pre-
sentada per ICV-EUiA en què 
insta el govern de l’Estat a la sus-
pensió dels desnonaments de la 
residència habitual per a tots els 
col·lectius veritablement vulnera-
bles. El text, amb el suport de tots 
els grups municipals a excepció 
del PP, també demana a l’executiu 
central que aquesta mesura es 
mantingui fins que no es promol-
gui una nova normativa hipote-
cària que contempli, entre d’altres 
accions, la dació en pagament i 
la possibilitat de permanència del 
deutor en el domicili del litigi amb 
un lloguer social.
La moció també preveu al-
tres acords que durà a terme 
l’Ajuntament per evitar els desno-
naments fins que hi hagi una nova 
llei. En aquest sentit, el consistori 
ha acordat sol·licitar al Jutge Degà 
que faci arribar mensualment al 
departament de Serveis Socials 
una relació dels processos judicials 
que podrien acabar en desnona-
ments. 

L’administració local també es 
compromet a seguir assessorant 
els afectats dels processos de des-
nonaments a l’Oficina Municipal 
d’Habitatge i l’Oficina d’Atenció 
al Consumidor, a més de deixar 
d’operar amb aquelles entitats ban-
càries que promoguin desallotja-
ments de la residència habitual de 
persones empadronades a Mont-
cada que no utilitzin la negociació 

i la mediació abans de les execu-
cions hipotecàries. Segons l’acord, 
aquest cessament d’operacions 
es realitzarà de forma immediata 
per a aquells productes bancaris 
no subjectes a cap tipus de pena-
lització per rescissió contractual. 
La moció també inclou un quart 
punt en què s’estableix que la Poli-
cia Local no participarà de mane-
ra directa o indirecta en cap tipus 
d’operatiu per fer efectiva una or-
dre de desnonament al municipi, 
tret que hi hagi una petició judicial 
que així ho sol·liciti de manera ex-
plícita i justificada.

Valoració política. “Hem tornat a 
presentar la moció que al Ple de 
novembre va ser rebutjada per-
què considerem que la situació 
des d’aleshores ençà s’ha agreu-
jat a causa de la crisi”, va argu-
mentar el regidor d’ICV-EUiA 
que va explicar la moció en el Ple, 
Òscar Gil, qui va valorar positiva-
ment l’acord, tot i que va lamentar 
que “si s’hagués aprovat abans, 
hauríem pogut ajudar més”. 
Tots els grups municipals que van 
donar suport al text van coincidir 
a destacar la necessitat d’arribar a 
punts de trobada per actuar con-
tra aquesta xacra social. ERC va 
votar a favor perquè es van mati-
sar dos aspectes respecte la versió 
presentada al novembre. “Ente-
nem que la Policia Local no es 
pot negar a actuar davant una 
ordre judicial”, va manifestar la 
seva regidora, Marta Aguilar, qui 
va afegir que també ha quedat 
més clar al nou text la preservació 
de la intimitat de les persones.
Per la seva banda, C’s va valorar 
també positivament les incorpora-
cions a la moció, “al novembre ja 
vam votar a favor perquè consi-
derem que és un tema priorita-

ri”, va assenyalar la seva portaveu, 
Carmen Romero. El PP, l’únic par-
tit que va votar en contra, va indi-
car que no entén la presentació de 
la moció “si el govern de l’Estat 
ja ha posat en marxa mesures 
justes contra els desnonaments i 
ara, a més, s’aprovarà una nova 
llei que recollirà les aportacions 
de la ciutadania”, en paraules del 
regidor Cristino García 
Els dos partits al govern també es 
van congratular de l’acord. “Hau-
ríem de destinar més temps per 
millorar el dia a dia i els pro-
blemes més greus dels nostres 
veïns”, va indicar el regidor de 
CiU Joan Carles Paredes. D’altra 
banda, la portaveu del PSC, Car-
me Porro, va apuntar la necessitat 
“d’arribar a un acord amb el col.
legi de procuradors per facilitar 
informació a Serveis Socials”. 
Representants de la Plataforma 
d’Afectats per les Hipoteques, que 
van assistir al Ple, van demanar 
que les mesures acordades no es 
quedin en paper mullat.

En l’acord es compromet a assessorar els afectats i a demanar al Jutge Degà que enviï a Serveis Socials els processos judicials en marxa

L’Ajuntament aprova una moció per prevenir 
els desnonaments de la residència habitual

PLE DE FEBRER

Sílvia Alquézar | Montcada

La Policia Local no 
intervindrà en cap 
desallotjament, si no 
ho requereix el jutge
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La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha participat activament per evitar el desnonament de diverses famílies a Montcada i Reixac

 La PAH inicia una nova etapa amb nou portaveu

La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH) inicia una nova 
etapa a Montcada i Reixac amb 
l’objectiu de donar un impuls en 
l’assessorament a les persones 
que no poden fer front a les quotes 
de la seva hipoteca i poden aca-
bar perdent casa seva. L’entitat té 
un nou portaveu, Daniel Romero, 
qui va viure un desnonament ara 
fa gairebé dos anys. “Puc aportar 
l’experiència d’haver-ho viscut en 
primera persona”, ha dit el nou 
responsable del col·lectiu, que 
compta amb l’ajuda de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de 
Montcada (Favmir). El seu presi-
dent i Romero es van reunir el dia 
18 amb el regidor de Participació 
Ciutadana, Jonathan Martín (PSC), 
al qual li van demanar “que hi hagi 
comunicació entre l’Ajuntament i 
la Plataforma per millorar l’ajut als 
afectats”, va indicar el portaveu de 
la Plataforma, qui també va sol.
licitar a l’edil la possibilitat de dis-
posar d’un espai a un equipament 
municipal per poder atendre en 
millors condicions la ciutadania, 

“ja que fins ara ho fem a l’espai 
de la Favmir a la sala d’entitats de 
la Casa de la Vila –els dimecres de 
18 a 19h– i no tenim ni un armari 
per guardar la documentació”.
En aquest sentit, Martín s’ha com-
promès amb la Plataforma a estu-
diar les seves peticions i ha apun-
tat l’opció de poder disposar d’un 
espai a algun equipament muni-
cipal. Respecte a la comunicació, 
l’edil també ha indicat que l’Ajun-
tament veu amb bons ulls que 
l’administració i la PAH treballin 
plegades per ajudar els afectats. 
“La coordinació és per donar un 
millor servei”, ha dit Martín | SA 

El nou portaveu de la PAH, Daniel Romero

pLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
El Ple del consistori ha acordat els projectes 
que presentarà a la nova convocatòria de 
subvencions de la Generalitat (2013-2016) 
entre els quals hi ha l’asfaltat de carrers
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L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va defensar en el Ple de 
febrer el procés de selecció de la 
directora de l’Àrea Territorial, 
Carmina Llumà. Va ser la pri-
mera vegada que l’edil va parlar 
públicament de l’afer després 
que, un cop aixecat el secret de 
sumari de la peça del cas Mer-
curi en què Pérez està imputada 
per presumpte delicte de tràfic 
d’influències, tots els grups de 
l’oposició, a excepció d’ERC, 
demanessin la seva dimissió així 
com el cessament de la treballa-
dora –també la CUP, sense re-
presentació plenària, s’ha afegit a 
la primera petició.
Al Ple , C’s va presentar una mo-
ció demanant el cessament de la 
treballadora, una sol·licitud que 
no va prosperar, perquè només 
va comptar amb el seu vot favo-
rable i el d’ICV-EUiA, mentre 
que l’equip de govern (PSC i 
CiU) va votar en contra i PP i 
ERC es van abstenir. 

Arguments. “A l’informe del jut-
ge queda palès que la treballa-
dora no és apta per al càrrec; 
per tant, demanem que no con-
tinuï fent aquestes funcions”, 
va argumentar la regidora de 
C’s, Carmen Romero, a l’hora 
de defensar la proposta. ERC 
no s’hi va sumar i va defensar 
la presumpció d’innocència de 

l’alcaldessa i la professionalitat 
de Llumà. “Té un dels currícu-
lums més brillants que hi ha 
a l’Ajuntament”, va dir Mar-
ta Aguilar, qui va qualificar de 
“desencertada” la moció. D’altra 
banda, el PP, tot i celebrar que 
C’s s’afegís a la petició de cessa-
ment feta en primera instància 
pels populars, es va abstenir. 
“Una moció ha de demanar 
responsabilitats polítiques; es-
tem d’acord en el fons però no 
en la forma”, va argumentar la 
portaveu, Eva García.
El portaveu del grup majoritari en 
l’oposició, ICV-EUiA, Josep M. 
González, va justificar el seu vot 
a favor de la moció en considerar 
que “cal demanar responsabili-
tats polítiques i tècniques en el 
procés de contractació” i va afe-
gir la necessitat de “desgreujar 
l’altra persona que optava a la 
plaça i se’n va quedar sense”.
Els dos partits del govern mu-

nicipal, PSC i CiU, van defen-
sar la presumpció d’innocència 
de l’alcaldessa i van rebutjar la 
moció de C’s. “Per ara, només 
s’han fet públiques les diligèn-

cies del traspàs d’instruccions 
al Tribunal Superior de Justí-
fica, que són parcials”, va dir 
la portaveu socialista, M. Car-
me Porro, qui va avançar que la 
defensa de l’alcaldessa ha dema-
nat que s’incorpori a l’expedient 
tota la informació “amb moltes 
declaracions que ara no s’han 
inclòs”. Per la seva banda, CiU 
va defensar el procés de contrac-
tació. “Vam optar per la profes-
sionalitat, la independència i la 
transparència a l’hora de con-
vocar la plaça”, va manifestar el 
portaveu de CiU, Joan Maresma, 
qui va demanar “tolerància zero 
a la corrupció i al joc brut”.

Parla l’alcaldessa. María Ele-
na Pérez va aprofitar la sessió 
plenària “per donar explica-
cions on crec que les haig de 
donar”, va assenyalar. “No és 
cert que la selecció de la treba-
lladora hagi estat manipula-
da ni que sigui ‘no apta’”, va 
manifestar l’edil tot criticant “els 
partits polítics que han utilit-
zat el tema en benefici parti-
dista”. L’edil va lamentar durant 
la seva exposició que “no s’hagi 
respectat la meva presumpció 
d’innocència i que hagi estat 
sotmesa a un judici paral·lel”. 
Pérez va assegurar que, una ve-
gada el jutge hagi dictat sentèn-
cia, prendrà una decisió sobre la 
seva continuïtat a l’Alcaldia. 

En fer-se públic el contingut del sumari, IcV-EUia, pp, c’s i la cUp li han demanat que plegui

L’alcaldessa respon en el ple a les 
demandes de dimissió de l’oposició

‘CAS MERCURI’

Sílvia Alquézar | Montcada

PUOSC

Aprovats els projectes que el municipi 
vol fer amb subvenció de la generalitat
L’ajuntament presenta l’asfaltat de carrers, l’accés a la c-17 i les escales mecàniques 

Amb els vots favorables de tots 
els grups municipals menys 
ERC i C’s que es van abstenir, 
el Ple ha aprovat la proposta de 
projectes que el govern local ha 
elaborat per optar als ajuts del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC). El consis-
tori sol·licitarà ajuts per finançar 
l’asfaltat de carrers, la urbanitza-
ció de l’entrada a Montcada Cen-
tre des de la C-17 i la instal·lació 
d’escales mecàniques a la mun-
tanyeta de Can Sant Joan –ac-
tuacions valorades en un total 
de 1.267.912 euros–, a més d’una 
altra subvenció destinada a ser-
veis de manteniment, que puja 
a 839.859 euros. A través del 

PUOSC, segons va explicar al 
Ple el regidor d’Urbanisme, Juan 
Parra (PSC), l’Ajuntament podrà 
rebre un màxim de 500.000 euros 
en tres anys per a les inversions i 
de 250.000 euros per a les despe-
ses de manteniment.
Eva García (PP) va valorar po-
sitivament els projectes però va 
apuntar que el de les escales me-
càniques està pendent de la cessió 
dels terrenys per part dels propie-
taris. Quant al pla d’asfaltat, els 
populars consideren que, amb 
els diners pressupostats, no es 
podran fer en condicions tots els 
vials previstos. Des d’ICV-EUiA 
es va votar a favor del punt tot i 
que la regidora Alba de Lamo va 
insistir que la intervenció priori-

tària ha de ser l’asfaltat, després 
l’accés a la C-17 i, en tercer lloc, 
les escales mecàniques.

Muntanyeta. Els representants 
dels veïns d’aquest sector de Can 
Sant Joan van insistir en l’última 
reunió amb l’Ajuntament que una 
de les actuacions més urgents en 
el marc de la Llei de barris és la 
construcció de les escales mecàni-
ques per facilitar-ne l’accessibilitat 
a la zona alta del barri especial-
ment a la gent gran. El pro-
jecte s’està endarrerint perquè 
els terrenys on s’ha d’instal·lar 
l’estructura encara no són mu-
nicipals. L’Ajuntament s’ha com-
promès a plantejar altres alterna-
tives per desbloquejar l’afer.

Silvia Díaz | Redacció

 

> El municipi s’acosta als 35.000 habitants
Montcada i Reixac ha crescut en 150 habitants respecte al 2012, assolint-ne 
els 34.884, segons les dades del Padró Municipal a data 1 de gener de 2013. 
La distribució per la resta de barris és la següent: Montcada Centre i Vallença-
na-Reixac, 8.708; Can Sant Joan, 5.273; Carrerada i Pla d’en Coll, 4.177; Can 
Cuiàs, 3.160; Terra Nostra, 3.299; Font Pudenta, 1.818 | SD

> Flexibilitat de les llicències urbanístiques
El Ple ha aprovat prorrogar les mesures excepcionals per flexibilitzar els terminis 
de les llicències urbanístiques d’edificació. Totes les forces polítiques han votat 
a favor de la mesura excepte el PP, que s’ha abstingut en considerar que l’equip 
de govern “es preocupa pels constructors i no pas pels problemes dels veïns”. 
Per la seva banda, ICV-EUiA ha demanat a l’executiu que faci un seguiment 
acurat de la neteja dels solars no construïts. El president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), ha remarcat que en aquest tema es vigila el compliment de la 
normativa i, respecte la crítica dels populars, ha afirmat que “cada àrea treballa 
diferents aspectes per minimitzar l’impacte de la crisi” | SA

> La gestió del parc de la Llacuna, a debat al ple
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) durà a terme la gestió i el mante-
niment del parc de les Aigües, gràcies al conveni aprovat al Ple amb el vot 
a favor de tots els grups municipals, a excepció d’ERC, que es va abstenir. 
La formació independentista i ICV-EUiA van demanar a l’equip de govern 
–PSC i CiU– que el parc de la Llacuna passi també a ser metropolità | SA

L’alcaldessa, María Elena Pérez, durant la seva intervenció davant del plenari

la
VE

u
.c

at

ERC coincideix amb el 
govern en la defensa 
de la presumpció 
d’innocència de l’edil

 Pérez desmenteix l’existència d’informes 
contradictoris en l’expedient de contractació

L’alcaldessa nega categòricament 
haver comès cap delicte de falsi-
ficació de document públic i de 
prevaricació en relació amb la con-
tractació de la directora de l’Àrea 
de Política Territorial. L’edil ha do-
nat així resposta al nou escrit que 
el fiscal anticorrupció ha tramès al 
Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) argumentant que els 
imputats en aquest afer per tràfic 
d’influències podrien haver comès 
també un delicte de falsificació de 
document públic. Segons han pu-
blicat diferents mitjans, la tesi del 
fiscal es basa en què a l’expedient 
municipal constaven dos informes, 
un en què Llumà era considerada 
‘no apta’ i un altre en què les dues 
candidates finalistes a la plaça eren 
‘aptes’, circumstància que l’edil ha 
negat: “No s’ha falsificat cap docu-
ment per contractar ningú; a l’expe-
dient administratiu només hi havia 
un informe on ambdues candidates 
eren considerades aptes”.
Pérez també ha puntualitzat que el 
ministeri públic ja va argumentar 

un presumpte delicte de falsifica-
ció de document públic davant del 
Jutjat d’Instrucció Número 1 de 
Sabadell en les investigacions prè-
vies i que el jutge el va descartar 
en el seu auto en considerar que 
no hi havia cap indici de delicte. 
Davant les demandes de dimissió 
que ha rebut per part de l’oposició, 
l’alcaldessa també ha explicat, en 
la seva defensa, que el procés de 
contractació va ser legal: “Podria 
haver contractat directament un 
càrrec de confiança i vaig optar per 
un concurs públic i transparent”. 
L’edil ha tornat a expressar la seva 
“plena  confiança en la justícia que 
demostrarà la meva innocència”.

Resposta de l’oposició. Arran la 
petició del fiscal al TSJC, ICV-EUiA 
ha tornat a fer un nou comunicat de-
manant la dimissió de l’alcaldessa i 
exigint responsabilitats a CiU, soci de 
govern del PSC a l’Ajuntament. C’s 
també ha reclamat al grup conver-
gent que trenqui el pacte de govern 
que sustenta Pérez a l’Alcaldia | PA
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quEIxA DE LA FAVMIR
La Federació veïnal, molesta 
amb l’Ajuntament per la retirada 
del símbol de les retallades
pàg. 9

pLA SOCIAL
L’Ajuntament, amb el suport de 
l’AMB, contracta temporalment 
una trentena de veïns
pàg. 8
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“Cal passar de la protesta a la 
proposta”. Aquest és el missat-
ge que les Assemblees d’aturats 
de Barcelona i Sant Vicenç dels 
Horts han volgut traslladar 
als desempleats de Montcada i 
Reixac que volen unir esforços 
i fer actuacions conjuntes per 
afrontar l’actual conjuntura de 
crisi. La iniciativa, promoguda 
a l’àmbit local per partits com 
EUiA, ICV i la CUP i col·lectius 
com la Favmir, Indignats Mont-
cada i Recollida d’Idees 2011, 
ha tingut una bona acollida, ja 
que a les dues primeres troba-
des ha assistit una mitjana de 
cinquanta persones. A la tercera 
reunió, que es farà el 9 d’abril a 
l’Abi (19h), està previst crear la 
comissió que ha marcar les línies 
a seguir i impulsar les accions de 
l’Assemblea. 

Un dels primers acords ha estat 
difondre la iniciativa a través de 
les xarxes socials, creant un grup 
de facebook, i obrir un correu 
electrònic treballadorsaturatsmont-
cada@gmail.com que serveixi per 
recollir propostes i per obrir 

l’assemblea a totes les persones 
del municipi que estan en atur 
–3.475 segons les dades de la Ge-
neralitat, més de 5.000 asseguren 
els promotors de la nova plata-
forma ciutadana. 

Exemples a seguir. L’Assemblea 
d’aturats de Sant Vicenç dels 
Horts funciona des de fa un any 
i mig i és una de les més actives 
del territori. Està organitzada 
amb una comissió que es dedica 
a contactar amb institucions i em-
preses i canalitza les demandes 
dels veïns del municipi que estan 
el atur. Setmanalment aquesta 
comissió porta a l’assemblea 
els temes que ha treballat i els 
comparteix amb la resta dels 
membres del col·lectiu. Actual-

ment estan projectant arrencar 
una cooperativa que pot donar 
feina a una quarantena de des-
empleats. 
Tres representants del grup van 
explicar el seu projecte a l’Abi, 
el passat 5 de març, i van ani-
mar els aturats de Montcada a 
seguir el seu exemple. “Perquè 
l’assemblea funcioni, és im-
portant que tingueu clar que 
cal molta constància, perser-
verància i molt de respecte i 
confiança entre els companys”, 
va dir un dels portaveus. Una al-
tra de les recomanacions va ser 
que, un cop el grup s’hagi consti-
tuït a nivell local, es presenti a la 
Regidoria de Promoció Econò-
mica i estableixi mecanismes de 
col·laboració amb l’Ajuntament. 

Accions. “Organització i mobi-
lització” van ser les consignes 
més repetides al llarg de les dues 
reunions fetes fins ara en què al-
guns dels assistents van expressar 
la seva decepció amb el sistema 
polític i econòmic i la seva in-
dignació amb la situació en què 
es troben moltes famílies a causa 
de la crisi. “Ens hem de moure 
i mobilitzar-nos; la gent no 
treballa perquè no vulgui sinó 
perquè ha estat expulsada del 
mercat laboral”, va concloure 
el representant de l’Assemblea de 
Barcelona. A les reunions no no-
més assisteixen aturats sinó altres 
persones que, tot i estar treballant 
o jubilades, s’han ofert a fer un 
cop de mà perquè l’Assemblea 
pugui tirar endavant.

a les dues primeres assemblees per organitzar el moviment han assistit una mitjana de cinquanta persones

Arrenca la proposta per organitzar 
un col·lectiu d’aturats al municipi

FRONT COMÚ A LA CRISI

Pilar Abián | Montcada

Les assamblees de 
Barcelona i Sant 
Vicenç dels Horts, 
exemples a seguir
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Representants de les assemblees de Barcelona i Sant Vicenç dels Horts han exposat la seva experiència a les dues reunions fetes fins ars

Recollida 
d’idees a càrrec 
de la ciutadania

El col·lectiu ‘Recollida d’idees’ pre-
senta el 9 de març a les 12h el seu 
projecte ‘Cycle of ideas’, que pre-
tén esdevenir un espai de trobada 
entre la ciutadania i les organitza-
cions per fomentar la participació 
i la col·laboració en les idees que 
proposin els usuaris. Ara es treba-
llarà en la recollida d’aportacions 
per incorporar-les a un web que 
s’obrirà al setembre. L’espai triat 
per fer l’acte és l’ermita de Reixac, 
on els promotors també plata-
ran un arbre, denominat ‘Arbre 
de les idees’, amb la col·laboració 
de l’ADF de Montcada i Reixac i 
l’entitat La Màquia.

Silvia Díaz | Redacció

Curs per 
motivar joves 
emprenedors

Promoció Econòmica ha posat en 
marxa el taller ‘Entrenar per em-
prendre’, amb l’objectiu de motivar 
persones a engegar el seu negoci 
propi. La primera sessió va tenir 
lloc el 4 de març, a les instal·lacions 
del departament, a Mas Rampinyo. 
L’entrenament de la creativitat, la 
marca personal, la productivitat 
personal, el dibuix del model de 
negoci i la comunicació de la idea 
formen part del temari d’aquesta 
formació, que dóna continuïtat a 
la iniciada al 2012 i que girava la 
voltant de temes com posar preu 
als productes i serveis, tècniques de 
venda, com fer servir la xarxa i les 
tècniques de comunicació. 

Silvia Díaz | Redacció
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La plataforma Antiincineració demana 
sancions per a Lafarge i l’Ajuntament 
El consistori afirma que no ha donat mai un tracte de favor a l’empresa cimentera

La Plataforma Antiincineració de 
Montcada i Reixac ha sol·licitat 
a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat que 
obri un expedient sancionador 
contra l’empresa Lafarge perquè 
afirma que la cimentera està fun-
cionant des de fa un any i mig 
sense complir les condicions legals 
en matèria de contaminació acús-
tica. El col·lectiu, reunit el 13 de 
febrer al Kursaal, també ha dema-
nat al gove rn català que sancioni 
l’Ajuntament montcadenc “per 
passivitat i col·laboració amb 
l’actitud de Lafarge”, va explicar 
el portaveu, José Luis Conejero. 

Fora de termini. Segons la Pla-
taforma, el 25 de novembre de 
2011 era la data límit que tenia la 
cimentera per adequar la seva acti-
vitat a la normativa acústica. “La 
competència en aquest àmbit 
és de l’Ajuntament, que hauria 
d’haver clausurat l’activitat con-
taminant de la planta”, va dir 
Conejero, qui va recordar que ja hi 
ha obertes diligències penals con-
tra Lafarge als Jutjats d’Instrucció 
de Cerdanyola per un presumpte 
delicte ambiental també relacionat 
amb la contaminació acústica. “Si 
cal, tornarem a portar el cas als 
tribunals”, va afegir el portaveu.
D’altra banda, l’entitat també ha 
presentat al·legacions a la Gene-
ralitat en relació a la substitució 
de part del combustible de petro-
li per escombraries municipals a 
la cimentera, unes esmenes que 
no han estat acceptades a tràmit 
perquè el govern català conside-
ra que el col·lectiu no té condició 
d’interessat. La Plataforma va 
anunciar que organitzarà una xerra-
da sobre els efectes de la incineració 
en la salut. 

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

MEDI AMBIENT

Els portaveus de la Plataforma, José Luis Conejero i Manuel Gómez, durant la reunió al Kursaal
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L’Ajuntament assegura que Lafar-
ge disposa de l’autorització am-
biental que atorga la Generalitat 
i que compleix amb la normativa 
vigent en matèria de contaminació 
acústica. Així ho ha expressat la 
regidora de Medi Ambient, la so-
cialista Judith Mojeda, en resposta 
a les crítiques de la Plataforma An-
tiincineració de Montcada, que ha 
demanat a la Generalitat que obri 
un expedient sancionador a la ci-
mentera i el consistori perquè sos-
té que l’empresa està funcionant 
des de fa un any i mig sense com-
plir la llei. Segons fonts municipals, 
l’Ajuntament va denegar a Lafarge 
una pròrroga d’un any per acabar 
la instal·lacions de les mesures. 
En aquest sentit, l’edil ha argu-
mentat que “l’Ajuntament tracta 
per igual a totes les empreses 
sense fer cap discriminació i to-
tes han de complir amb la llei 
vigent”. Mojeda ha afegit que 
l’Ajuntament va fer un pla de me-
dicions de soroll de la ciutat amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu de com-
provar si la cimentera complia els 
límits establerts. 

Respecte a les acusacions de pas-
sivitat i col·laboració del col·lectiu 
veïnal sobre l’actuació municipal, 
La regidora ha dit que “l’Ajunta-
ment treballa i fa un seguiment 
acurat d’aquest tema”. La res-
ponsable de Medi Ambient ha re-
cordat que el consistori va fer un 
Mapa de Capacitat Acústica de 
Montcada que no va comptar amb 
el vistiplau de la cimentera “ja que 
ens va posar un contenciós ad-
ministratiu el 2011 –que encara 
està per resoldre– en considerar 
que és massa restrictiu per a la 
seva activitat”. 
Mojeda també ha remarcat que 
l’Ajuntament va exigir a l’empresa 
el Pla d’Adequació del soroll de 
la fàbrica i ha avançat que prope-
rament ha de passar un control 
periòdic integral on es tornarà a 
avaluar el nivell d’emissions sono-
res que produeix. Segons l’Ajunta-
ment, Lafarge va detectar a princi-
pi del 2013 que en les emissions 
de sorolls de la planta ubicada al 
Turó hi ha un component tonal 
que atribueix a un ventilador, que 
ha decidit tancar per veure si així 
s’acaba amb el problema | SA

Mojeda assegura que Lafarge compleix la normativa
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L’adif vol ampliar l’espai a ocupar i allargar el temps de durada de les obres a més de dos anys

El consistori rebutja el projecte 
de construcció del pou de Jaume I

ALTA vELOCITAT

El pou d’emergències de la LAV afectarà una part important del passeig Jaume I i de l’ambulatori
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L’Ajuntament ha mostrat la 
seva disconformitat a la pro-
posta d’ocupació temporal 
dels terrenys municipals afec-
tats per la construcció del pou 
d’emergències previst al parc 
de la plaça Lluís Companys i al 
vial del passeig Jaume I, que ha 
de donar servei a la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV). “La negativa 
respon a l’ampliació de l’espai 
que resultarà afectat i al temps 
de durada de les obres, que 
l’Adif pretén allargar durant 
més de dos anys”, ha explicat 
el president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC). 
La construcció del pou afectarà 
una part important passeig Jau-
me I, una de les principals vies de 
comunicació del municipi per on 
passen autobusos urbans i inter-
urbans, així com l’aparcament 
del CAP situat en aquest carrer. 

Soterrament. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), ha reclamat, 
una altra vegada, el compromís 

de l’Estat de pressupostar i realit-
zar el soterrament de la línia con-
vencional de Barcelona-Portbou 
al seu pas pel nucli urbà. “Ens 
sentim maltractats per l’Adif i 
Foment davant d’una deman-
da històrica que vol cohesionar 
el municipi i garantir la segu-
retat dels montcadencs que ens 
veiem obligats cada dia a creuar 
les vies”, ha dit l’alcaldessa. 

El passat 30 de novembre tots 
els grups municipals van aprovar 
una moció al Ple a favor del so-
terrament de la línia de Portbou, 
en què es demanava a l’Estat 
complir amb els compromisos 
adoptats els 2007 entre Ministe-
ri, Generalitat i l’Ajuntament que 
vinculaven la finalització de les 
obres de la LAV amb l’inici del 
soterrament de la de rodalies.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Trenta veïns contractats en el marc 
d’un pla per a polítiques socials 
Els salaris es financien amb l’aportació econòmica de l’aMB en conveni amb l’ajuntament

Un total de 32 veïns del municipi 
que es trobaven a l’atur han estat 
contractats per períodes de 6 a 9 
mesos fent tasques de manteni-
ment d’equipaments municipals i 
de millora urbana en el marc d’un 
programa que ha posat en marxa 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) en col·laboració amb 
l’Ajuntament. Es tracta del Pla 
municipal de suport a les polí-
tiques socials 2012-2013 per al 
qual es destinaran 424.237 euros, 
84.000 a càrrec del consistori. 
L’objectiu d’aquesta cooperació 
econòmica és donar suport a les 
polítiques socials locals generant 
llocs de feina. 

Selecció. Les persones que han 
estat contractades són usuàries de 
Serveis Socials i treballen repar-
tides en tres àmbits d’actuació: 
el manteniment del parc de La 
Llacuna, on s’hi destinaran un 
total de 16 persones en dues fa-
ses; l’arranjament de pintura a 
equipaments municipals, on hi 

haurà 4 pintors en dos períodes, 
i, finalment, les obres de millora 
urbana relacionades amb cons-
trucció i jardineria, que ocuparan 
12 llocs de feina.
“Aquesta subvenció ens per-
met crear llocs de feina tem-
porals entre aquells que tenen 
una situació laboral i econò-
mica molt complicada”, ha 
indicat l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC). En l’organització 
d’aquest Pla municipal, que es fa 
de forma coordinada i transver-

sal entre diferents departaments 
del consistori, han intervingut 
les regidories de Serveis Socials, 
Promoció Econòmica i Ocupació 
i Política Territorial. el regidor de 
Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, Joan Carles Paredes (CiU) 
Paredes ha puntualitzat que “el 
programa no pertany a cap Pla 
d’ocupació, que són competèn-
cia de la Generalitat, aquest el 
promou l’AMB i la major part 
dels diners que s’hi aporten es 
destinen a pagar sous”.

Pilar Abián | Redacció

NOU PROjECTE

L’alcaldessa, acompanyada de tres regidors de l’equip de govern, va visitar el parc de la Llacuna i va parlar amb alguns dels treballadors
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Juan Manuel Fuentes –imatge– és 
un dels peons contractats per un 
periode de 6 mesos per fer tasques 
de manteniment al parc de La Lla-
cuna en el marc de Pla de l’AMB. 
“Ens encarreguem de treure ma-
les herbes, netejar els canals i 
recollir les escombraries que pu-
guem trobar”, explica.
Casat i pare de tres fills, feia més 
d’un any que Fuentes es trobava a 
l’atur. “Estic molt content de poder 

treballar aquí i 
m’agradaria po-
der continuar en 
el futur perquè 
aquest espai 
necessita gent 
que el cuidi i el 
mantingui en bones condicions”, 
comenta. Malgrat que les perspec-
tives de trobar feina són complica-
des, Fuentes no perd l’esperança 
que la situació millori | PA

Els treballadors, derivats des de Serveis Socials

 

Els representants del partit, amb la seva regidora, Carme Romero, al front 
van reprendre el 24 de febrer la campanya ‘C’s T’escolta’ que consisteix a 
visitar periòdicament els barris. La primera sortida es va fer a la plaça Lluís 
Companys. “Els ciutadans volen polítics que els representin i que estiguin 
en contacte amb la realitat del carrer”, opina Romero. Segons el coordina-
dor del partit, David Gerbolés, les impressions recollides entre els veïns és 
que s’ha de signar un pacte anticorrupció a nivell local | LR

> Ciutadans reprèn les visites als barris

> Lorena Ayala, presidenta de la nova JNC local
La Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) torna a tenir presència al municipi 
després de l’acte de refundació del partit fet el 25 de febrer. Lorena Ayala ha as-
sumit el càrrec de presidenta amb el compromís d’escoltar, atendre, compartir i 
fer d’altaveu dels joves montcadencs. “El repte és important; vivim temps difí-
cils, però si tots posem un gra de sorra al final tindrem una gran muntanya”, 
ha dit Ayala. La JNC de Montcada es refunda amb l’objectiu que el col·lectiu 
creixi i es consolidi. Arrenca amb mitja dotzena de joves i amb el suport de la 
direcció comarcal i nacional. A l’acte de refundació van assistir Daniel Viladot 
(president comarcal Vallès Occidental-Sabadell), Daniel Remesar (president de 
CDC Montcada) i Joan Carles Paredes (expresident de la JNC local) | PA

JN
c

L’11de març obre les seves portes una nova farmàcia a Montcada i Reixac, 
concretament a Mas Rampinyo, al passeig Sant Jordi, 5. Amb aquesta ja 
són 10 les farmàcies que hi ha al municipi. La nova, que regenta Anna Pujol, 
entrarà en el torn de guàrdies a partir de l’1 d’abril. Des que van suprimir 
el servei d’urgències a la nit, les farmàcies que fan torn donen servei de les 
20h a les 0h | LR

> una nova farmàcia s’afegeix al torn de guàrdies
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La Favmir protesta per la retirada 
de la pancarta contra les retallades
El govern municipal assegura que ha tret el cartell del pont per motius de seguretat

Una dotzena d’integrants de la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (Favmir) es 
va tancar el 27 de febrer al matí al 
vestíbul de l’Alcaldia per reclamar 
ser rebuts per l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i rebre expli-
cacions per la retirada del símbol 
de les retallades que el col·lectiu 
va penjar al març del 2012 al pont 
sobre el riu Ripoll que connecta 
el centre amb Mas Rampinyo. Els 
veïns es van negar a abandonar 
l’espai tot i que la Policia Local 
tenia ordre de desallotjar-los. Amb 
la mediació dels agents i de perso-
nal municipal, representants del 
govern local es van comprometre 
a contestar per escrit les demandes 
de la Favmir, una resposta que, se-
gons el president de l’entitat, Anto-
nio Cera, al tancament d’aquesta 
edició encara no havia arribat.
Els membres del col·lectiu recla-
men recuperar el cartell o, si s’ha 
destruït –com sospiten ha passat, 
que se’ls faciliti un de nou. “No 
entenem perquè l’alcaldessa ha 

donat ordre de retirar un emble-
ma que va contra les retallades”, 
ha dit Cera.

Resposta municipal. A través d’un 
comunicat, l’equip de govern ha 
manifestat que rebutja “enèrgica-
ment” la protesta. “En cap mo-
ment ens hem negat a dialogar 
amb l’entitat, però hi ha uns 
canals establerts per donar dia 
i hora, com es fa amb qualsevol 
veí del municipi; accions i pres-
sions no són les formes apro-

piades per establir cap tipus de 
diàleg”, indica l’alcaldessa. 
El símbol contra les retallades, se-
gons l’Ajuntament, va ser retirat per 
mesures de seguretat, ja que estava 
ubicat des de feia un any al pont 
que connecta el centre amb Mas 
Rampinyo. L’edil ha indicat que 
“nosaltres som els primers que 
estem en contra de les retallades 
realitzades per la Generalitat”, 
però assegura que aquest element 
s’ha retirat pel perill que suposava 
la seva manca de manteniment.

Pilar Abián | Montcada

MOBILITZACIÓ

Membres de la Favmir van ocupar el vestíbul de l’Alcaldia per parlar amb l’alcaldessa

L’Ajuntament treballarà 
per dignificar el sector 

L’Ajuntament s’ha compromès 
a trobar solucions per dignificar 
l’entorn del Rec Comtal, un espai 
molt degradat per abocaments in-
controlats de deixalles. Arran les 
queixes veïnals, la Regidoria de 
Medi Ambient va encarregar a la 
Brigada la neteja del sector, una ac-
tuació que els veïns van qualificar 
de ‘rentat de cara perquè la so-
lució passa per una intervenció 
integral’, va explicar Antonio Al-
cántara, un dels veïns que promou 
la recuperació de l’espai amb el su-
port de l’AV Can Sant Joan. 

Compromisos. A petició dels afec-
tats, els regidors de Medi Am-
bient, Judith Mojeda (PSC), i de 
Participació Ciutadana, Jonathan 
Martín (PSC), es van entrevistar 
el dia 6 amb els veïns. El consisto-
ri es va comprometre a mantenir 
el sector net periòdicament fins 
que s’aclareixi la propietat dels te-
rrenys, que podrien ser de Montca-
da, Barcelona, l’Adif o un particu-
lar. En el cas que siguin municipals, 

l’executiu crearà una zona d’estada 
i col·locarà senyalització sobre el 
Rec Comtal, una infraestructura hi-
dràulica de l’Ajuntament barceloní. 
El consistori també senyalitzarà la 
zona per evitar accions incíviques 
i estudiarà la possibilitat d’instal·lar 
enllumenat. “Hi ha voluntat de 
trobar solucions”, ha dit Mojeda. 
Malgrat tot, els veïns han avançat 
que continuaran amb la campanya 
de recollida de signatures online 
fins que “les promeses siguin una 
realitat”, diu Alcántara.

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Brigada ha netejat l’entorn del Rec Comtal
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REC COMTAL

El compromís arriba després de les queixes dels veïns



10 1a quinzena | Març 2013Notícies

>monogràfic

APROvACIÓ DEFINITIvA DEL PRESSUPOST D’ENGUANY

La distribució del pressupost municipal

ÀREA ECONÒMICA
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

DESpESA ORDINàRIA 
El 59,5% de la despesa es destina 
a Economia, Urbanisme, Seguretat 
Ciutadana i Serveis Socials

TRES FONTS D’INgRESSOS
Els veïns (33%), les administracions 
(28%) i les empreses (39%) aporten 
els ingressos del pressupost

JOAN MARESMA
PRESIDENT ÀREA ECONÒMICA

El Ple de l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac ha aprovat el pres-
supost definitiu per al 2013 per 
un import de 42.144.361,12 
euros. Els comptes d’enguany 
donaran resposta a les necessi-
tats fixades en quatre grans eixos 
estratègics: garantir l’atenció a 
les persones; la promoció econò-
mica de la ciutat; el compliment 
de les prioritats en inversions i 
garantir l’estabilitat, i la sostenibi-
litat i liquiditat financera. El presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma, sosté que els pressu-
postos municipals “són austers, 
realistes, equilibrats i socialment 
justos”.
L’acció del govern manté la seva 
estructura organitzativa en cinc 
àrees —Territorial, Econòmica, 
Interna, Social i Presidència— i 
Maresma ha sintetitzat els 16 
conceptes que millor visualitzen 
com es reparteixen les despeses 
dels comptes municipals. Dins 
l’Àrea Territorial, la despesa re-
cau en Urbanisme i Ordenació 
Territorial, Mobilitat i Via Pública, 
Verd Públic, Equipaments Muni-
cipals i Medi Ambient. A l’Àrea 
Econòmica, el pressupost se’l 
reparteixen Economia i Finances 
i Promoció Econòmica i Comerç. 
Les despeses de l’Àrea Interna 
són per a l’Atenció Ciutadana i 
Seguretat Ciutadana. Dins l’Àrea 
Social, la despesa municipal in-

clou Serveis Socials, Educació, 
Esports, Cultura i Patrimoni i Ciu-
tadania. Per últim, les despeses 
de l’Àrea de Presidència són per 
a Comunicació i Cooperació Inte-
radministrativa.
Segons es mostra en el quadre 
adjunt, Economia i Finances 
(19,8%) Mobilitat i Via Pública 
(18,5%), Seguretat Ciutadana 
(11,6%) i Serveis Socials (9,6%) 
són els àmbits amb major despe-
sa ordinària.

Es garanteix l’atenció
a les persones,
la promoció econòmica, 
les inversions i la 
liquiditat financera

La presentació dels comptes mu-
nicipals del 2013 també ha servit 
per posar de manifest quina és 
la participació dels ciutadans, de 
les empreses i de les adminis-
tracions públiques en l’aporta-
ció dels recursos econòmics de 
l’Ajuntament. Els veïns i veïnes 
de Montcada i Reixac, a través 
del pagament de les taxes i els 
impostos, aporten una tercera 
part dels ingressos municipals. 
Les diferents administracions pú-
bliques nodreixen el  28% dels 
ingressos del consistori, mentre 
que el teixit empresarial aporta el 
39% restant del capítol d’ingres-
sos de l’Ajuntament.

El projecte de pressupostos de 
2013 té un principi inspirador, la 
transparència en la gestió, i dos 
grans objectius:
l Garantir l’atenció a les persones. 
Mai s’havien destinat tants diners 
a Serveis Socials, a l’atenció de les 
persones més vulnerables. 
l Garantir la promoció econòmi-
ca a la ciutat. L’any 2013, l’Ajunta-
ment serà, amb 2,7 milions d’eu-
ros, el major inversor que avui té la 
ciutat de Montcada i Reixac.
Tant l’atenció prioritària a les per-
sones més vulnerables, com les in-
versions en la promoció econòmica 
es faran minvant el deute, assegu-
rant la estabilitat i la sostenibilitat 
financera. Uns pressupostos fets 
amb rigor i per generar confiança.

2,7 MILIONS PER A INvERTIR EN MILLORES A LA CIUTAT

Un pressupost
social

El pressupost del 2013 destina 
gairebé 2,7 milions d’euros a in-
versions en diversos punts de 
Montcada i Reixac. Les partides 
més elevades centrades en es-
pais concrets són per al Pla in-
tegral de la muntanyeta de Can 
Sant Joan —400.000 euros—, la 
urbanització del carrer Bifurcació 
—375.000—, l’arranjament de 
la casa Masoliver —160.000—, 
l’arranjament del camí fluvial del 
riu Ripoll —39.000—, la instal-
lació d’hidrants al Casino de Terra 
Nostra —19.000—, l’adequació 
de les instal·lacions de l’Espai 
Cultural Kursaal per als Serveis 
Socials —15.000— i l’arranja-
ment de l’Hotel d’Entitats de Can 
Sant Joan —12.500—. 

Altres actuacions previstes en di-
ferents punts de la ciutat són la 
instal·lació de diverses infraestruc-
tures de sanejament —450.000 
euros—, millores en les vies pú-
bliques —253.000—, planeja-
ment urbanístic —200.000— i 
millores en equipaments públics 
—202.000—. Altres millores en 
aplicacions informàtiques, enllu-
menat públic, mobiliari i equips 
d’oficina, senyalització comercial, 
franges de protecció d’incendis o 
en la Policia Local completen la 
relació d’inversions previstes per 
a aquest any. 
Segons el recent informe de la 
Diputació de Barcelona sobre la 
liquidació del pressupost muni-
cipal del 2011, l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac està entre els 
municipis menys endeutats de 
l’Area Metropolitana de Barcelona. 
El president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma, considera que “la 
bona gestió econòmica i finan-

cera ens permet destinar menys 
diners a pagar interessos, seguir 
prestant els serveis municipals 
i dedicar recursos a  inversions 
que afavoreixin la reactivació 
econòmica de la nostra ciutat”.

Les inversions afavoreixen la reactivació econòmica
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un nou registre pretén garantir la 
seguretat dels usuaris de bicicletes
Montcada és el primer municipi de catalunya validador del servei de Biciregistre

L’Ajuntament de Montcada i Reixac 
ha implementat el Biciregistre, un 
servei que pretén aportar una segu-
retat extra als usuaris de les dues 
rodes, perquè permet dissuadir del 
robatori i facilita la recuperació de 
les bicicletes sostretes. El munici-
pi és el primer de tot Catalunya a 
posar en marxa aquest servei, que 
funciona a altres ciutats espanyoles. 
“Volem aportar major seguretat 
als ciclistes i fomentar així l’ús de 
la bicicleta”, va explicar la regidora 
de Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), durant la presentació del re-
gistre, el 6 de març a la Casa de la 
Vila. L’edil va signar el conveni de 
col·laboració amb Xavier Coromi-
nes, representant de l’e  ns impulsor 
del servei –la Xarxa de Ciutats per 
la Bicicleta– qui va lloar Montcada 
per promoure accions per afavorir 
la mobilitat en bicicleta.

Funcionament. Les persones que 
vulguin censar la seva bicicleta hau-
ran de fer els tràmits a través del 
web www.biciregistre.cat, on s’hauran 

de registrar i abonar els 7 euros, per 
10 anys, que costa el servei. Amb el 
comprovant del pagament, l’usuari 
haurà d’anar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana de Montcada (OAC) 
per validar el registre i recollir les 
enganxines que s’adhereixen a la 
bicicleta i porten un número tro-
quelat que s’impregna d’un líquid 
que deixa marcat permanentment 
un número de registre en el quadre 

de la bicicleta. Les dades de l’usuari 
i de la bicicleta formaran part d’una 
base de dades compartida pels cos-
sos de seguretat de tots els munici-
pis facilitant així la recuperació de 
les bicicletes robades als seus pro-
pietaris. El web permet l’usuari in-
cloure fotografies i una descripció 
de la seva bicicleta, per facilitar-ne 
la seva recerca en el cas que li sigui 
sostreta.

Silvia Díaz | Montcada

MOBILITAT

La primera bicicleta que s’ha registrat ha estat la del cap de Medi Ambient del consistori
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> Enllestida la rotonda sota el pas de la C-17
Les obres de la rotonda de 60 metres de diàmetre que hi ha sota el nou pas 
elevat de la C-17, a Can Sant Joan, ja han finalitzat. L’espai, que s’ha cobert de 
pedres de gran tamany, serveix per repartir el trànsit intern entre aquest barri i 
Can Cuiàs així com la connexió amb la N-150. Els treballs han estat sufragats 
per la Generalitat en el marc de la construcció del nou vial elevat | PA

“Els polítics d’avui dia tenen altres prioritats que la millora de la xarxa 
ferroviària de rodalies i el soterrament de les vies al seu pas pels nuclis ur-
bans”. Així es va expressar la tècnica en transports i rodalies, Nel·la Saborit, 
durant la xerrada que va oferir el 15 de febrer a l’Abi convidada pel col·lectiu 
Arran, que va organitzar l’acte per incidir en la reclamació del soterrament 
de la línia de Portbou per Montcada. La ponent va fer una repassada històri-
ca per tot el sistema ferroviari i va parlar de les deficiències del servei i dels 
aspectes que s’haurien de millorar per disposar d’una xarxa moderna | SA

> xerrada per reclamar el soterrament de les vies

> La neu fa acte d’aparició només durant unes hores
El 23 de febrer, d’acord amb les previsions que anunciaven neu a cotes baixes, el municipi es va despertar cobert 
d’una fina capa de neu que es va desfer en poques hores, tan aviat com va sortir el sol i van pujar les temperatu-
res. Si bé als carrers l’estampa va durar poca estona, a les zones altes del Turó, Reixac i Vallençana va trigar més 
a desaparèixer. Els membres d’El Cim que van participar a la caminada de GR 92 prevista a Collserola també es 
van trobar amb un paisatge ben diferent a l’habitual a l’igual que els futbolistes que van jugar a la Ferreria | PA
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> Tall del subministrament de llum el 17 de març
Endesa ha informat que el 17 de març realitzarà treballs de manteniment i 
millora de la xarxa elèctrica que comportaran la interrupció, de 10 a 13h, del 
subministrament de llum a diversos carrers del polígon del Pla d’en Coll | SD

Obre l’aparcament del 
carrer Antoni pujades
L’espai disposa d’una cinquantena de places d’estacionament

L’aparcament gratuït del carrer 
Antoni Pujades va entrar en fun-
cionament el 7 de març, amb una 
cinquantena de places situades 
entre aquest vial i l’avinguda Te-
rra Nostra, a prop de l’escola Mi-
tja Costa. El president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Pa-
rra (PSC), i una representació 
de l’AV del barri van visitar-lo 
el mateix dia de la posada en 
marxa. El pàrquing està situat 
a l’espai que fins ara acollia les 

antigues pistes de petanca i un 
aparcament improvisat. La crea-
ció d’aquest pàrquing, condicio-
nat per l’Ajuntament, suposarà 
l’eliminació durant les pròximes 
setmanes –quan estigui enlles-
tida la senyalització pertinent– 
dels actuals estacionaments 
d’Antoni Pujades, en el tram 
entre l’avinguda i el parc de Ca 
n’Oller, que fins ara permetria la 
circulació alternativa. Pròxima-
ment es redactarà un projecte per 
instal·lar-hi també enllumenat.

Silvia Díaz | Redacció

TERRA NOSTRA

El regidor d’Urbanisme, Juan Parra, amb tècnics municipals i veïns van visitar l’aparcament
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DONACIó DE SANg 
La Casa de la Vila acollirà l’11 de 
març la novena Marató amb la 
fita d’arribar a 300 extraccions

pàg. 16pàg. 17 

ESCOLA DE pARES 
El pedagog Daniel Gabarró 
farà una conferència el dia 14 
sobre l’educació en valors

Tot i reconèixer avenços en el 
camí de la igualtat, l’escriptora 
Rosa Regàs (Barcelona, 1933) 
considera que “encara vivim en 
una societat patriarcal i masclis-
ta, on la dona viu situacions de 
discriminació”. Ho va dir durant 
la presentació del llibre ‘La des-
gràcia de ser dona’ (Ara Llibres, 
2012), feta a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada el 6 de març, en el 
marc del programa commemora-
tiu del Dia de la Dona, organitzat 
per la Regidoria Dona i Igualtat.

Crítiques. Davant d’una setantena 
de persones, Regàs va defensar 
la necessitat de lluitar dia a dia 
per assolir la llibertat en tots els 
àmbits de la vida, especialment 
l’econòmic, “perquè és el camí 
cap a la dignitat de la dona”, 
en referència a la situació de sub-
missió que històricament han 
viscut moltes dones per la impos-
sibilitat de treballar fora de casa. 
L’escriptora va ser molt crítica 
amb les retallades en política de 
gènere que estan fent les adminis-
tracions i la manca de sensibilitat 

cap als casos de violència de gène-
re: “Us imagineu si 90 persones 
morissin a mans d’ETA en un 
any? Seria una qüestió d’Estat 
prioritària, però no és així en 
el cas de les dones assassinades 
per les seves parelles”.

Altres actes del programa. Can 
Tauler oferirà el mateix dia de 
l’efemèride un concert del grup 
montcadenc Sonetokao (19h), 
Montcada Aqua ha previst ses-
sions gratuïtes d’aquagym i 
d’aqua dance i el Grup de Dones 
de Can Cuiàs fa el seu tradicional 
sopar. L’entitat ha fet una crida a 
la participació a la manifestació 
del dia 8 a Barcelona (19h, plaça 
Universitat). Per tercer any con-
secutiu, el club Shi Khan, amb la 
col·laboració de l’IME, organit-
zarà el dia 9 un taller de defensa 
personal al pavelló Miquel Poblet. 
El grup Teatroia’t portarà el dia 
10 a La Unió el muntatge ‘Trio 
de negres’ (veure pàgina 23). Les 
montcadenques Lídia Molano i 
Roser Alcázar oferiran el dia 15 
a Can Tauler una xerrada amb 
el títol ‘Dones, bruixes i heret-
ges’ (19h).  Fins al 23 de març es 
pot visitar a la Biblioteca Elisen-
da l’exposició ‘Dones rellevants’. 
Can Tauler també presenta una 
altra exposició, ‘Ser dona i jove’, 
amb fotografies de Noelia Car-
mona i Karen Mora.

L. Grau/S. Díaz | Redacció

‘La independència 
econòmica és el 
primer pas cap a la 
llibertat de la dona’

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

L’escriptora barcelonina va presentar el llibre ‘La desgràcia de ser dona’ a la Biblioteca Elisenda davant d’una setantena de persones

Rosa Regàs: ‘Vivim en un societat masclista 
i patriarcal on encara som discriminades’

L’escriptora Rosa Regàs, al centre, acompanyada de la regidora de Dona i Igualtat, Judith Mojed, i la directora de la Biblioteca, Sílvia Redondo

“Estem vivint un procés d’in-
volució dels drets que tant va 
costar conquerir”. Així ho creu 
l’advocadessa M. Antonia Lar-
rañaga, responsable de la con-
ferència ‘Els drets de  les dones: 
present, passat i futur”, que 
va impartir el 22 de febrer a la 
Casa de la Vila amb motiu del 
Dia de la Igualtat Salariat entre 
home i dona. L’acte va comptar 
amb la presència de la regidora 
de Dona i Igualtat, Judith Moje-
da (PSC). Larrañaga va fer una 

repassada històrica dels drets 
aconseguits, des de l’època de 
la Segona República fins a l’ac-
tualitat. “Malgrat que a nivell le-
gal s’ha assolit la igualtat, en la 
pràctica queda molt camí a re-
còrrer”, va concloure Larrañaga, 
qui considera que les retallades 
en l’àmbit social estan afectant 
més les dones que els homes, 
“perquè són elles les accepten 
les feines pitjor pagades o de 
jornada reduïda per tenir cura 
dels fills” | LG

> ‘Estem vivint un procés d’involució en els drets de les dones’

M. Antonia Larrañaga, durant l’acte del dia 22
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Malgrat que el Departament 
d’Ensenyament de la Generali-
tat considera que es tracta d’una 
actuació necessària, les obres del 
nou Institut Montserrat Miró 
tampoc començaran aquest any 
perquè la Generalitat no ha inclòs 
l’equipament en el pressupost del 
2013 a causa de l’actual conjuntu-
ra econòmica. Aquest és el tercer 
any consecutiu  que les obres de 
l’equipament cauen dels comptes 
de la Generalitat. “Ha estat una 
sorpresa per a nosaltres”, ha re-
conegut la regidora d’Educació, 
Ana Rivas, tot afegint que “mal-
grat comprendre que la situació 
econòmica és molt difícil, segui-
rem defensant els interessos del 
municipi i entenem que el nou 
INS Montserrat Miró és una 
prioritat”. 
L’Ajuntament, la direcció i l’AMPA 
del centre han acordat enviar una 
carta al director dels Serveis Te-
rritorials d’Ensenyament al Vallès 

Occidental, Joan Lluís Baulenas, 
reclamant la data en què es faran 
les actuacions previstes aquest curs 
en matèria de seguretat que afec-
ten la instal·lació elèctrica de baixa 
tensió i la modificació d’envans per 
millorar els circuits d’evacuació a la 
planta baixa i superior d’una de les 
ales del centre. Aquestes interven-
cions s’havien d’haver dut a terme 
abans de final d’any però encara no 
s’han fet perquè no s’han aprovat 
els pressupostos de la Generalitat 
de l’actual exercici. La previsió 
de la direcció és que s’executin a 
l’estiu, quan els alumnes estiguin 
de vacances. “També es faran al-
tres actuacions per dignificar els 
espais de l’institut com ara pin-
tar les parets, arranjar algunes 
portes i reparar el terra de la pis-
ta esportiva”, ha indicat el director 
José Diego López.
Per la seva banda, l’Ampa conside-
ra que la decisió de la Generalitat 
“és una presa de pel” i lamenta a 
través d’un comunicat que “només 

es tinguin en compte els criteris 
econòmics”. L’entitat ha avançat 
que continuarà amb les seves ac-
cions reivindicatives fins que el nou 
edifici sigui una realitat. 

Antecedents. La construcció d’un 
nou centre educatiu que substitueixi 

l’actual, amb 40 anys d’antiguitat, 
és una demanda conjunta de 
l’Ajuntament i la comunitat educa-
tiva que arrenca del 2004, data en 
què el govern tripartit de la Genera-
litat va constatar que estava obsolet 
i es va comprometre a susbtituir-lo. 
Les obres van arribar a tenir data 

d’inici, l’agost del 2010, però no es 
van arribar a engegar mai. El go-
vern local va proposar l’any passat 
que les obres es fessin per fases, per 
facilitar el seu finançament, i tots 
els grups municipals van aprovar 
el maig del 2012 una moció dema-
nant una data d’inici de les obres.

EQUIPAMENT EDUCATIU

La generalitat ajorna novament les obres de 
construcció del nou institut Montserrat Miró
Ensenyament confirma que no es farà el nou edifici mentre no millori la conjuntura econòmica, tot i ser una actuació necessària

Alumnes de l’institut Montserrat Miró ja es van manifestar la primavera de l’any passat davant de Serveis Territorials per demanar el nou edifici

Pilar Abián | Montcada Nova
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El Departament d’Educació man-
tindrà les línies actuals de P-3 i 
primer d’ESO el pròxim curs i 
baixarà les ràtio a les aules, passant 
de 28 a 25 nens i nenes a infantil i 
de 35 a 30 joves a secundària. “És 
una bona notícia que continuem 
amb les mateixes línies tot i que 
la natalitat ha disminuït; aquest 
fet podria haver provocat la re-
ducció de grups però finalment 
no ha estat així”, ha manifestat la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC). 

Oferta i demanda. El procés de 
preinscripció anirà enguany de l’11 
al 22 de març i, segons les dades prè-
vies de què disposa l’Ajuntament, 
a P-3 haurien d’entrar un total de 
429 infants –a Montcada hi ha 375 
places públiques i concertades– i 
a primer d’ESO es matricularien 
382, i n’hi ha 330 places. “Per ex-
periència sabem que un cop aca-
ba la preinscripció, les dades són 
més baixes perquè hi ha famílies 
que escolaritzen els seus fills en 

centres de fora, tot i que és pos-
sible que haguem d’obrir una 
nova línia d’ESO a l’institut La 
Ribera”, ha dit Rivas.
El procés d’estudi de la zonificació 
i assignació de centres continua vi-
gent i per al curs vinent es manté el 
de l’any passat. Les escoles concer-
tades Sagrat Cor i La Salle conti-
nuen sent zona única i el consistori 
manté el conveni amb col·legis de 

Ciutat Meridiana (Barcelona) per 
escolaritzar els infants i joves de 
Can Cuiàs.

Portes obertes. Durant l’última 
setmana de febrer i la primera de 
març, els centres educatius públics i 
concertats de primària i secundària 
han organitzat visites perquè les 
famílies coneguin el seu projecte 
pedagògic i les instal·lacions.

EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA

El pròxim curs hi haurà les mateixes 
línies i baixarà la ràtio a les aules
El termini de preinscripció a p-3 i primer d’ESo anirà enguany de l’11 al 22 de març

L’institut La Ferreria va obrir portes a les famílies i els futurs alumnes el 27 de febrer
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L’Ajuntament adequa 
les places a la demanda
aprovades les bases per adjudicar la gestió de tres centres

La reducció de la demanda del ser-
vei d’escola bressol a Montcada, 
motivada en gran part per l’atur i 
pel descens de la natalitat, farà que 
el curs vinent s’ofertin al voltant 
de 165 places públiques en comp-
tes de les 210 actuals, tot i que la 
xifra exacta se sabrà després del 
procés de preinscripció. Aquesta 
disminució forma part del plec de 
condicions per a l’adjudicació del 
servei de tres de les quatre llars 
municipals –Can Casamada, Camí 
del Bosc i Mitja Costa– que es va 
aprovar al Ple de febrer i que va 
presentar la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC). El preu de li-
citació és de 814.711 euros l’any, 
per tres cursos. La gestió de l’altre 
cenre públic, Font Freda, encara no 
s’ha de renovar. 

Debat. Tots els grups, menys ICV-
EUiA, van donar suport al punt. 
La portaveu d’ERC, Marta Aguilar, 
va encoratjar el govern local a què 
apostés més per aquest servei i li va 
demanar que fes un esforç perquè 

les famílies no paguin tant. En nom 
del PP, Cristino García va mostrar 
el seu acord amb el plec i va dema-
nar que els pares tinguessin la possi-
bilitat de triar-ne l’idioma vehicular. 
El regidor d’ICV-EUiA Òscar Gil 
va justificar l’abstenció del seu grup 
dient que la part que paguen les 
famílies per plaça està calculada en 
base a l’aportació de la Generalitat 
per al curs 2011-2012, però no té 
clar què passarà si el govern català 
redueix l’assignació. Rivas va con-
testar-li que el consistori ha tingut 
en compte aquesta possibilitat.

Alumnes d’1 a 2 anys de Can Casamada

ESCOLES BRESSOL

Silvia Díaz | Montcada Silvia Díaz | Redacció
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> Taller de sensibilizació sobre el Tercer Món
La Biblioteca de Can Sant Joan acollirà el 14 de març (18h) el taller 
de la Fundació Intervida ‘I, ara, què faig jo?’, per donar a conèixer la 
realitat dels infants de països en vies de desenvolupament. L’activitat 
complementa l’exposició ‘Educació, camí de futur’ que es pot visitar a 
l’equipament. L’activitat és gratuïta i s’adreça a nens i nenes entre 6 i 
12 anys. Cal inscripció prèvia, que es pot fer presencial o per telèfon 
(935 751 901) | LR

> Campanya d’educació viària de la policia Local

El curs sobre consells escolars va comptar amb una quinzena de participants
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ASSOCIACIONISME

El consistori i la Fampa 
formen les entitats locals
El 12 de març tindrà lloc un taller sobre contractacions

La Regidoria de Participació 
Ciutadana organitza un taller 
sobre contractacions de perso-
nal per part de les entitats per al 
desenvolupament de serveis i ac-
tivitats, que s’adreça especialment 
a les AMPA. La primera sessió 
tenia lloc al tancament d’aquesta 
edició, el 7 de març, i la pròxima 
serà el dia 12, de 17.30 a 20h, a la 
Casa de la Vila. En aquest taller 
es parlarà sobre el personal ex-

tern, com fer les contractacions i 
els requeriments que cal presentar 
sobre fiscalitat, seguretat social i 
prevenció de riscos laborals.

Educació. La FAPAC (Federació 
d’Associacions de Pares i Mares de 
Catalunya), en col·laboració amb 
la Fampa del municipi, va organit-
zar el passat 23 de febrer a la Casa 
de la Vila un curs de formació per 
conèixer com funcionen els Con-
sells Escolars de Centre.

Silvia Díaz | Redacció

El pedagog Daniel Gabarró farà 
una conferència el 14 de març a 
la Biblioteca Elisenda de Montca-
da titulada ‘La importància dels 
valors en l’educació dels nos-
tres fills i filles’ (18h). El ponent 
parlarà sobre la importància de 
potenciar entorns positius per 
als alumnes, els professors i les 
famílies i donarà eines i recursos 
per propiciar aquestes situacions. 
La conferència s’emmarca en el 
programa d’activitats d’aquest 
curs de l’Escola de Mares i Pa-
res, organitzada per la Federa-
ció d’Associacions de Mares i 
Pares de Montcada (Fampa) en 
col·laboració amb Educació. La 
primera que es va dur a terme va 
ser al febrer i va consistir en un 
taller de tres sessions, organitzat 
conjuntament amb Salut Públi-
ca i Consum i la Diputació per 
aprendre a posar límits als fills, 
a càrrec de la psicòloga Amparo 
Junquera, en què van participar 
una vintena de persones. 

Comunitats d’aprenentage. La Fe-
deració d’Associacions de Pares i 
Mares de Catalunya (FAPAC), en 
col·laboració amb l’Ajuntament i 
amb la Fampa té previst organitzar 
el 6 l’abril a l’Auditori Municipal 
una jornada per donar a conèixer 
les comunitats d’aprenentatge, 
un projecte impulsa la Unió Eu-
ropea amb l’objectiu d’incidir en 
la millora de l’èxit educatiu dels 

infants. La jornada inclourà una 
xerrada anirà a càrrec del prin-
cipal investigador d’aquest nou 
model, Ramon Flecha, catedràtic 
de Sociologia i reconegut investi-
gador en ciències socials a Euro-
pa, seguida d’una taula rodona. 
Aquesta serà la primera jornada 
sobre comunitats d’aprenentatge 
com alternativa  educativa que tin-
drà lloc a Cata lunya. 

III ESCOLA DE PARES I MARES

El pedagog Daniel gabarró farà una 
xerrada el 14 de març a la Biblioteca 
La Fapac organitzarà a l’abril a Montcada una jornada sobre les comunitats d’aprenentatge

Sílvia Alquézar | Redacció

Gabarró, a la conferència inaugural de la segona edició de l’Escola de Pares feta a l’Auditori 
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Pilar Abián, de Montcada Comunicació, en una de les xerrades sobre la riuada feta al Sagrat Cor
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xerrades a les escoles 
sobre la riuada de 1962
L’activitat s’ha adreçat als alumnes del cicle superior de primària

L’Ajuntament ha difós els fets de 
la riuada de 1962 entre les es-
coles de Primària de la localitat, 
amb l’organització de xerrades 
a càrrec de tècnics municipals 
que han explicat com es va viu-
re la catàstrofe al municipi ara fa 
50 anys. La sessions inclouen el 
passi d’un resum del documental 
‘Les veus de la riuada’, editat pel 
consistori, i una breu explicació 
sobre la nit de la tragèdia i les 
seves conseqüències per als afec-

tats i la ciutat. Els alumnes, del 
cicle superior, han mostrat un 
gran interès per aquest esdeve-
niment històric, amb nombroses 
preguntes als ponents en el torn 
de debat. Les conferències, que 
també s’han ofert als centres de 
secundària, s’emmarquen dins 
el programa d’activitats que ha 
promogut l’Ajuntament per do-
nar a conèixer el que va suposar 
la tragèdia i, alhora, retre home-
natge als damnificats i les seves 
famílies.

MEMÒRIA hISTÒRICA

Sílvia Alquézar | Redacció

El Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental ha 
engegat una nova activitat per 
fomentar la recollida selectiva 
de l’oli de cuina. Es tracta d’un 
concurs dirigit a les escoles de 
la comarca per aconseguir que 
els alumnes i les seves famílies 
s’impliquin en el reciclatge de 
l’oli, al mateix temps que els in-
fants prenen consciència de l’ús 
responsable dels recursos i la 
generació de residus. El concurs 
‘L’oli és recurs’ es farà entre els 
mesos de març i maig d’aquest 
any i poden participar totes les 
escoles de la comarca que ho 
desitgin. 
Durant aquest període, els cen-
tres que hi participin hauran de 
recollir el màxim d’oli de cuina. 
Al concurs hi poden prendre 
part tots els alumnes d’educació 
infantil i primària de les escoles 
dels municipis que pertanyin al 
Consorci per a la Gestió de Re-
sidus del Vallès Occidental. El 
premi consisteix en la celebració 
d’una Festa Sostenible i del Reci-
clatge per a tota l’escola. 

Concurs adreçat 
a les escoles 
per promoure 
la recollida d’oli 
usat de cuina
Sílvia Alquézar | Redacció

La Policia Local està duent a terme la campanya d’educació viària adreçada als 
alumnes de les escoles de primària, amb el suport de les regidories d’Educació 
i Salut Pública. Els agents estan fent les sessions destinades als alumnes de 
tercer –a la foto, els de l’escola Reixac– i, en acabar, començaran les dirigides 
als de cinquè, que inclouen una sessió pràctica a l’escola Elvira Cuyàs en un 
circuit de bicicletes. D’altra banda, la Policia Local també imparteix xerrades 
sobre els riscos d’Internet i les noves tecnologies adreçades a primer i segon 
d’ESO, i sobre els efectes de l’alcohol en la conducció per als de quart, en 
coordinació amb l’Institut Guttmann | SA
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> L’AE El Turó organitza cursos de monitors
L’Agrupament Escolta El Turó organitza en col·laboració amb l’Escola 
Forca un curs de premonitors i un altre de monitors de lleure a l’Espai 
Jove Can Tauler entre els mesos de març i abril. Les inscripcions es 
poden formalitzar de dilluns a divendres, de 17 a 21h, a l’equipament 
del carrer Balmes. La informació completa i el full d’inscripció es pot 
consultar al web www.mirjove.cat | LG
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El Banc de Sang i Teixits (BST) 
de Catalunya s’ha fixat arribar 
als 300 donants durant la vuite-
na Marató a Montcada i Reixac, 
que tindrà lloc l’11 de març a la 
Casa de la Vila, de 9 a 14.30h i 
de 16 a 21h. L’edició del 2012 va 
ser una de les més participatives 
de les que s’han fet fins ara, amb 
un total de 261 donacions. 
Per amenitzar l’acte hi haurà un 
concurs de dibuix sobre la Mara-
tó, per a infants entre 0 i 12 anys, 
dividit en tres categories d’edat. 
Les creacions es podran portar 
a la Casa de la Vila al llarg de la 
jornada i el lliurament dels premis 
està previst a les 19.30h. A les 11h 

tindrà lloc l’acte institucional; a les 
17.30h, l’AV Font Pudenta i Mun-
tanyeta organitzarà una xocolatada 
als participants, i de 18 a 20h, el res-
taurant McDonald’s de Montcada i 
Reixac oferirà suc de taronja al do-
nants. Al llarg de tot el dia s’anirà 
actualitzant el marcador electrònic 
de donacions. La Marató rep el su-
port de l’Ajuntament, l’Associació 
de Donants de Sang del Vallès Oc-
cidental i de l’assemblea de Creu 
Roja de Cerdanyola, Ripollet i 
Montcada, que ofereix servei de 
guarderia gratuït. 

L’objectiu. El BTS promou les 
maratons com a acte extra que 
complementa les diferents visites 

que la unitat mòbil fa al municipi 
al llarg de l’any, tenint en compte 
que la sang no es pot fabricar i és 
fonamental la col·laboració ciuta-
dana per ajudar les persones que la 
necessiten per sobreviure. 
Poden ser donants de sang, les 
persones entre 18 i 65 anys que no 
pateixin cap malaltia crònica. No 
cal anar en dejú, sinó al contrari, 
és recomanable haver fet un àpat 
normal. Abans de fer la donació, 
el voluntari ha d’omplir un qües-
tionari mèdic. En el cas de les do-
nes, es poden fer tres extraccions a 
l’any, mentre que en els homes són 
quatre, sempre respectant que en-
tre donació i donació han d’haver 
passat dos mesos.

El Banc de Sang vol superar els 300 
donants en la Marató de Montcada
L’esdeveniment tindrà lloc l’11 de març a la casa de la Vila, en horari de matí i tarda

La sala institucional de la Casa de la Vila es converteix en una mena de consulta mèdica quan acull les maratons de donació de sang
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Sílvia Alquézar/Silvia Díaz | Redacció

REPTE TRAILWALKER

‘Va per tu’ aconsegueix 
passar a la segona fase
El grup ha recaptat ja 1.800 euros per a un projecte solidari

El grup ‘Va per tu’, que participa 
a la cursa solidària Trailwalker 
d’Intermon Oxfam, ha obtingut 
1.870 euros amb les accions fetes 
fins ara, entre les quals destaca el 
sopar de l’1 de març a l’Abi, que va 
reunir prop de 200 persones i va 
comptar amb actuacions musicals, 
monòlegs i una rifa de productes 
donats per comerços i empreses. 
Aquesta xifra permet el conjunt 
continuar endavant amb el repte. 
“Ens hem proposat superar la 
recaptació de l’any passat per-
què tota ajuda és poca i la neces-
sitat al Sud del Sàhara és molt 

alta”, ha explicat un dels membres 
del grup, Jaume Aregall. L’objectiu 
de la Trailwalker és destinar diners 
a la construcció de fonts al Sahel, al 
sud del Marroc i d’Algèria.

Més actes. La campanya continuarà 
el 17 de març una caminada popu-
lar per la Serralada de Marina, que 
culminarà amb una botifarrada 
a Reixac. La reserva de places es 
pot fer a la botiga Vilarrasa Homes 
(Major, 69) i a l’adreça electrònica 
vapertu@gmail.com. El 6 d’abril tin-
drà lloc el concert ‘Sinatra, tu i jo’ 
a l’Auditori (22h), les entrades del 
qual ja són a la venda (12 euros).

Silvia Díaz | Redacció

El sopar solidari per la Trailwalker celebrat a l’Abi va penjar el cartell d’entrades exhaurides

> La festa del Bosc se celebra el 17 de març
L’ADF de Montcada i Reixac, amb el suport de l’Ajuntament, organitza el 17 de 
març la festa del Bosc. L’activitat consistirà en una plantada popular d’espècies 
vegetals oberta a tota la població, que tindrà lloc a la Font de la Mitja Costa, de 
9 a 14h. Per amenitzar l’acte hi haurà grups d’animació, una xocolatada, jocs, 
tallers i visites a l’entorn. L’empresa Lafarge patrocina l’acte, que compta amb 
el suport de l’Agència Catalana de Residus, les entitats CEAV, Andròmines i la 
Societat de Caçadors El Tordo i de la gasolinera Rivalca | SD

> El Font Freda ‘Viu el parc’ de la mà d’Acer
La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona va dur a terme entre 
el 19 i el 21 de febrer les activitats adreçades a les escoles per donar a conèixer 
el medi natural de la Serralada de Marina, en el marc del projecte Viu el Parc. 
Enguany, de Montcada i Reixac només han participat els alumnes de cinquè 
de l’escola Font Freda, el dia 21. “Aquest curs no hem fet la visita prèvia a 
les escoles que servia per introduir la temàtica a tractar, suposem que per 
manca de pressupost”, ha dit José Jiménez, d’Acer. D’altra banda, la biològa 
Montse López, membre de l’entitat, va oferir el 25 de febrer una xerrada sobre 
els ratpenats als alumnes de P-5 de l’escola Mas Rampinyo | SA

> El Brot fa una calçotada popular el dia 10
El Casal Popular el Brot, a Carretera Vella, organitza el 10 de març una calçota-
da popular i ecològica per reivindicar una alimentació de qualitat i de proximitat 
i afavorir les relacions entre veïns. La cita començarà a les 12.30h amb una 
batucada al pati de l’Espai Jove Can Tauler, escenari del dinar popular. L’apat 
val 10 euros i per als més petits, 6 euros. Els tiquets es poden comprar a El 
Brot, de 19 a 21 hores, o bé a Mestres Perruquers i al Café Colon | LG
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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 22 de març

>Editorial
Desnonaments
A l’espera que el govern central 
promogui la nova llei hipotecà-
ria i conèixer el seu contingut, el 
Ple ha donat un pas per intentar 
suspendre els desnonaments, 
amb l’aprovació, gairebé per 
unanimitat, d’una moció que 
insta Madrid a aprovar la dació 
en pagament i que doni la possi-
bilitat de permanència del deu-
tor en el domicili amb un lloguer 
social. El text també contempla 
altres acords, com sol·licitar als 
jutjats que Serveis Socials tin-
gui una relació detallada dels 
processos judicials que podrien 
acabar amb un desnonament, 
potenciar l’assessorament que 
ofereixen el diferents serveis 
municipals i donar l’esquena a 
aquelles entitats bancàries que 
tirin pel dret i no facin servir la 
mediació i la negociació abans 
d’executar una hipoteca. 
Paral·lelament, la plataforma 
d’afectats per les hipoteques 
(PAH) de Montcada i Reixac ha 
iniciat una nova etapa per col-
laborar amb les persones que 
tenen un desnonament a sobre, 
un col·lectiu amb representa-
ció a molts municipis que ha 
esdevingut clau per aturar els 
processos –prop de 500 arreu 
d’Espanya. El que es va aprovar 
al Ple de febrer feia anys que ho 
demanaven diferents col·lectius 
ciutadnas i alguns partits, ja que 
aquests fenòmens s’han conver-
tit en una autèntica xacra social, 
fins al punt d’arribar a ser motiu 
de suïcidi. La pressió ciutadana 
també ha estat essencial perquè 
el Congrés hagi acceptat trami-
tar la ILP –avalada per prop d’un 
milió i mig de firmes– sobre la 
dació en pagament. Queda per 
veure el més important, si arri-
barà a bon port.

El Turó
Just ara que la cimentera del nos-
tre poble torna a causar episodis 
d’emissions importants. Just ara 
que es publiquen cada vegada més 
estudis que avalen la incidència en 
la salut de la contaminació ambien-
tal i, en particular, sobre la salut 
dels habitants de municipis propers 
a instal·lacions com cimenteres, en 
les quals es cremen deixalles urba-
nes. Just ara resulta que, en una evi-
dent operació de màrqueting, Lafar-
ge vol col·laborar en la recuperació 
del Turó per crear un espai obert a 
la ciutadania.
En paraules dels representants de 
Lafarge, volen que en aquest espai 
es puguin dur a terme activitats sos-
tenibles. Serà difícil fer-ho quan al 
costat hi ha una instal·lació com una 
cimentera, que ho té tot menys ser 
sostenible. També diuen que volen 
conèixer el punt de vista de totes 
les associacions locals. Ara volen 
el punt de vista? I per la crema de 
deixalles urbanes com a combusti-
ble no volien l’opinió de les associa-
cions locals? I per les emissions no 
volen l’opinió de les associacions lo-
cals? El nostre Ajuntament diu que 
aquest oferiment respon a una de-
manda històrica. La necessitat que 
l’Ajuntament vetlli per la qualitat 
de vida dels seus ciutadans en un 
aspecte tant crític com és la salut 
no és una demanda històrica, és una 
obligació. Sembla mentida com es 
pot manipular l’opinió publica avui 
dia, quan en teoria ens enorgullim 
d’estar tan ben informats.

E.M.A.
Montcada

Incineración
Se ha constatado el aumento de 
cáncer y otras enfermedades graves 
a nivel general en España, Catalunya 
y Europa, mayoritariamente por las 
dioxinas y metales pesados debidos 
a la incineración de residuos,  por-
que todos sabemos –lo dicen más 
de 33000 médicos-científicos del 
mundo– que estos metales pesados 
van a parar a la cadena trófica. Se ha 
constatado también a nivel local, el 
aumento de estas enfermedades tan 
terribles que empiezan en el ADN 
del feto nada más concebirse, por la 
proximidad donde se incineren resi-
duos (ver el último informe científico 
elaborado por el Instituto de Salud 
Carlos III), la posición de los parti-
dos políticos ante la incineración es 
aberrante (por llamarlo de una forma 

suave). Todos los partidos políticos 
sin excepción votaron a favor de la 
incineración en el Parlament de Ca-
talunya. El PP, CiU, PNV y Coalición  
Canaria lo tiene muy claro y no en-
gañan a nadie (son incineradores 
de pro). Al partido socialista quiero 
hacerle una mención muy especial. 
Su posición es aberrante, marrullera 
e indecente en un partido político 
que se dice de izquierdas. Allí don-
de gobierna dice que esto es muy 
bueno para la salud; donde es opo-
sición, se opone radicalmente y se 
pone al frente de la movilizaciones 
haciendo valer los mismos informes 
científicos y los mismos argumentos 
que usamos las plataformas que nos 
oponemos a esta acción criminal 
como es la incineración.
Si el PSC de Montcada estuviese 
en la oposición, en Montcada no se 
incineraría y se evitarían muertes 
prematuras y enfermedades graves 
como la bronquitis asmática, cánce-
res y otras. Los muertos por cáncer 
y los enfermos asmáticos, los alérgi-
cos y otras enfermedades causadas 
por la incineración en Montcada le 
debemos mucho al PSC y a CIU. 
Esta forma tan aberrante de actuar 
es debida a que han perdido la ver-
güenza y el contacto con la gente. 
Espero y deseo que para las próxi-
mas elecciones las personas que 
voten tengan muy en cuenta lo que 
están haciendo y permitiendo estos 
partidos en Montcada.

Antonio de Pedro
Plataforma Antiincineració

ADF
Llegeixo amb indignació en aquest 
mitjà, com el sr. Julio Nolasco presi-
dent de l’ADF de Montcada i Reixac, 
diu que consultarà amb els socis el 
pla de restauració del Turó. Quina 
hipocresia. D’ençà que dirigeix l’ADF 
no ha consultat mai res amb els socis, 
s’ho ha manegat tot sol. Des del 2006 
només s’ha fet una assemblea de so-
cis (al 2011) per tornar a sortir reelegit 
president amb els vots del seus veïns 
del Bosc d’en Vilaró, urbanització al 
servei de la qual sembla estar l’ADF. 
No té aprovat l’estat de comptes que 
es va presentar al 2011, ni ha presen-
tat el del 2012, ni ha fet l’assemblea 
anual. Els socis no sabem quins diners 
o deutes te l’ADF, no sabem quins pro-
jectes hi ha, no podem decidir res, el 
president i la seva junta ja ho fan per 
nosaltres. Per cert, el secretari i els 
vocals no han estat votats per l’assem-
blea de socis, sinó que els ha nomenat 

el president a dit. Tot és propaganda: 
sortir a la cavalcada de reis, correfocs, 
fires, focs artificials, activitats que no 
són competència d’una ADF, però on 
tothom sí que els veu i poden lluir pro-
tagonisme. Ara, per a les activitats o 
serveis forestals, no tenen pressupost 
per gasoil. 
Les repoblacions com la del dia 17 són 
una cortina de fum, convido a qui vul-
gui a visitar les anteriors al Turó d’en 
Tort i veurà com la pràctica totalitat 
dels arbres són morts, els protectors 
de plançons, dipòsits d’aigua i sacs de 
terra, porten més de 2 anys escampats 
per la muntanya. S’han fet la foto per 
a La Veu i ja no han tornat més. Tot i 
amb això, haig de donar ple suport als 
voluntaris de l’ADF, persones que fan 
els serveis amb dedicació i altruïsme 
jugant-se moltes vegades la vida. Per 
a ells, vagi el meu reconeixement, no 
tenen la culpa de tenir una junta direc-
tiva que només busca el seu lluiment 
personal i oblida quins són l’esperit i 
les obligacions d’una ADF. Ho sento, 
però algú ho havia de dir.

Manel Gómez
Vallençana

Agraïment
Nuestra familia recientemente ha 
tenido que afrontar una tragedia 
que nos ha marcado a todos profun-
damente. Nunca es fácil aceptar la 
pérdida de un ser querido y esta difi-
cultad es máxima cuando son dos los 
familiares que pierdes en circunstan-
cias trágicas. Es en esos crueles mo-
mentos cuando podemos compartir 
nuestro dolor hace que éste parezca 
menos y cuando el sentir cerca de la 
gente que aprecias y que te aprecia 
hace más liviana tu pena. Queremos 
expresar mediante esa carta nuestro 
más sincero agradecimiento a todos 
los vecinos de Montcada que nos han 
brindado su apoyo y acompañamiento 
en estos momentos tan duros y tristes 
para nosotros.

Familia de Arriba
Montcada i Reixac 

Gracias por nada
Esta es una carta de agradecimiento 
al profesorado del IES Montserrat Miró 
por su actitud abierta, tolerante y al-
tamente pedagógica ante la intención 
del alumnado de celebrar el Carnaval. 
Gracias por las amenazas de sanción 
a nuestros hijos por tener la iniciativa 
de querer darle color y alegría al cen-
tro donde estudian en estos tiempos 
grises y tristes. Quiero agradecer que 
cumplie ran estas amenazas y no con-

sintieran que ningún alumno pudiera 
acceder al centro con la cara pintada, 
un sombrero, un pijama o cualquier 
elemento que recordara que estaban 
en Carnaval. Como no, agradecer eter-
namente que obligaran a estos alum-
nos díscolos a lavarse la cara pintada 
y que los aislaran en un aula durante 
unas horas por ir disfrazados y, final-
mente, que les obligaran a volver a 
casa a vestirse como Dios manda. 
Gracias por estar luchando por la en-
señanza pública lanzando el mensaje 
“aquí mando yo y se hace lo que yo 
digo”. Gracias por recordarnos y re-
cordarles tiempos oscuros. Parece ser 
que han olvidado que esta crisis y sus 
consecuencias no sólo las sufre el co-
lectivo de profesores, si no todos los 
ciudadanos, incluídos nuestros hijos 
(sus alumnos). No han sabido utilizar, 
como colectivo, el poder de esta fiesta 
pagana, históricamente reivindicativa 
de los más débiles contra el poder, 
para defender la enseñanza pública. 
Quiero agradecerles también el alto 
nivel de implicación que están demos-
trando en su trabajo con este tipo de 
actitudes, tal y como hacemos el resto 
de ciudadanos que tenemos la suerte 
de mantener nuestro puesto de traba-
jo y que continuamos implicándonos 
en él diariamente aunque solo sea 
por dignidad. Finalmente elogiar esa 
originalidad en su forma de protestar 
contra los recortes en la enseñanza pú-
blica negándose a celebrar las fiestas 
populares (Carnaval, Sant Jordi y su 
concurso literario…) o a realizar sali-
das culturales que son un complemen-
to muy importante en la formación de 
sus alumnos. En fin, gracias por haber 
creado este estilo para defender la en-
señanza pública. 

J. M. R. 
Montcada Nova
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Celebració assenyalada a l’Esplai per a la Dona

Envia la teva foto a som@laveu.cat

Amb motiu del 85è aniversari de la presidenta de l’Esplai per a la Dona, Maria 
Ventura, les components de la tertúlia que ella condueix li van fer una festa 
d’homenatge i li van regalar un ram de flors. Per molts anys, Maria!
Esplai per a la Dona
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Sense drets no tenim igualtat

Davant dels presumptes casos de corrupció que han aparegut 
aquestes darreres setmanes cal una resposta contundent del 
Parlament de Catalunya que doni resposta a la lògica alarma 
social que ha esdevingut. El president de la Generalitat, Artur 
Mas, ha endegat consultes amb tots els sectors socials que tenen 
quelcom a dir, per concretar els mecanismes de control neces-
saris per combatre amb contundència els possibles casos –no 
tots són iguals– de corrupció. Les conclusions més rellevants que 
s’estan debatent, i que el Parlament de Catalunya té la darrera 
paraula per concretar-les i aplicar-les a tot el país són: 
Revisió de la figura processal de l’imputat perquè el dret a la 
legítima defensa no comporti una penalització social abans que 
el jutge detecti indicis racionals de delicte.
Els polítics imputats per delictes de corrupció cessaran temporal-
ment en les seves funcions quan el jutge presenti indicis racio-
nals d’un o diversos dels delictes següents : suborn, malversació 
de fons públics, prevaricació, falsedat documental, tràfic d’influ-
ències, frau fiscal i delicte urbanístic.
Dotar l’administració de justícia dels recursos i mecanismes de 
control necessaris per a la ràpida investigació i tramitació dels 
casos de corrupció.
Els càrrecs electes imputats podran conservar l’acta, però seran 
privats de responsabilitats executives i institucionals mentre se 
substanciï el procediment judicial.
Els partits polítics no es personaran en causes judicials que afec-
tin altres formacions ni faran servir tàctiques obstruccionistes per 
dilatar els processos legals que els afecten. 
En definitiva, setge a la impunitat.

Setge a la impunitat

A la situació de crisi econòmica i social, amb l’atur disparat i l’acti-
vitat econòmica al ralentí s’hi suma l’increment de casos de “pre-
sumpta corrupció” que impliquen a diverses institucions, comen-
çant per la Casa Reial, seguint pel Partit Popular on Rajoy apareix 
com a receptor de diners del cas Bárcenas, passant per Artur Mas, 
que no ha explicat com van arribar els diners de Ferrovial i el Pa-
lau a Convergència, i arribant als ajuntaments com el de Saba-
dell (PSC) amb el cas Mercuri, Lloret (CiU) amb el cas Clotilde, o 
Montcada (PSC-CiU) per tràfic d’influències, una branca del cas 
Mercuri. Ens juguem la democràcia i les possibilitats de represen-
tació dels interessos d’aquelles i aquells que, sense democràcia o 
sense política, no podrien defensar-los. Al Ple de maig del 2008 
vam presentar una moció en defensa de la transparència i les bo-
nes pràctiques en la política municipal, on demanaven una audi-
toria financera i un estudi jurídic extern de l’Àrea Territorial, que va 
ser rebutjada per l’equip de govern (PSC-CiU). En aquell moment 
teníem dubtes respecte als procediments empleats en operacions 
urbanístiques com Vista Rica-La Rasa, requalificacions dels ter-
renys de la cerveseria, gestions de la empresa municipal Montca-
da Òptima, etc. Avui tenim diverses sentències judicials que culpen 
l’Ajuntament per diferents projectes mal resolts, que han suposat i 
suposaran importants despeses, restant recursos que ara caldrien 
dedicar a les persones i als serveis de la nostra ciutat. Aquest país 
necessita un Pacte contra la Corrupció, per la Transparència i el 
Bon Govern i des de ICV-EUIA seguirem fent propostes per lluitar, 
defensar i millorar la política i la democràcia, perquè és la millor eina 
per representar els interessos de la majoria de la gent. Cal establir 
una organització municipal més oberta, fomentant la participació 
ciutadana i no obstaculitzant la tasca de control de l’oposició.

Per la transparència

¿A qué se dedica el gobierno municipal? Estoy segura de que 
ningún ciudadano de Montcada i Reixac es capaz de explicar 
una sola medida o actuación que haya realizado el gobierno local 
del PSC + CiU en los últimos meses. Lo único que les preocupa 
es que vayan pasando los días y volver a cobrar sus sueldos pero 
no importa a qué se dediquen. Montcada tiene, a día de hoy, 
muchos problemas, algunos de ellos derivados de la fuerte crisis 
económica que estamos sufriendo. Merecemos un gobierno que 
se preocupe por las 3.340 personas que quieren trabajar pero 
no pueden, por las familias más vulnerables, por la cantidad de 
empresas de los polígonos industriales de nuestra ciudad que 
están pasando una situación muy complicada, por las personas 
que no pueden pagar su vivienda, por aquellos que pasan penu-
rias y no pueden ni comer… En momentos como el actual, las 
administraciones más cercanas a los ciudadanos están para dar 
respuestas a todos estos problemas. Y el gobierno de Montcada 
es totalmente pasivo, inactivo, inútil e ineficiente. Entiendo que 
no tengan tiempo para gobernar, ya que entre tanto expediente 
judicial que les condena a pagar expropiaciones millonarias y 
sobre todo, después de que la propia alcaldesa esté imputada en 
el caso Mercurio por un supuesto delito de tráfico de influencias, 
poco tiempo les queda para dedicarse a gobernar la ciudad. El 
problema es que, entre tanto, la ciudad se va deteriorando, los 
barrios se van abandonando, los conflictos vecinales derivados 
de una fuerte inmigración se extienden como en la Ribera, los 
necesitados se desatienden, el comercio se está dejando morir... 
Nunca como ahora, Montcada había estado tan abandonada. 
¡Qué triste estar en manos de esta gente a los que sólo les preo-
cupa su sueldo y su sillón!

Un gobierno que no gobierna
Los políticos nos hemos convertido en uno de los principales pro-
blemas de los españoles, así lo reflejan todas las encuestas, y evi-
dentemente la corrupción que se ha institucionalizado en España 
tiene mucho que ver con el descrédito que actualmente vive la 
clase política. Desde Ciutadans (C´s) hace ya más de dos años que 
presentamos a todos los partidos del entonces arco parlamentario 
un pacto anticorrupción, incluso Albert Rivera el año pasado estu-
vo presentando ese décalogo en Montcada i Reixac en una sala 
llena de ciudadanos. Hace aproximadamente un mes Ciutadans 
(C´s) ha iniciado una ronda de contactos con todos los partidos 
con representación en el Parlamento de Cataluña para tratar de 
consensuar una serie de puntos que sirvan para erradicar la cor-
rupción de la vida pública y regenerar la democracia. La respuesta 
ha sido positiva, esperemos que no sea sólo de cara a una foto, 
porque desde Ciutadans (C´s) tenemos claro que lo que quere-
mos es un compromiso ético y no estético. Si todo sigue los pasos 
que consideramos necesarios a finales de marzo se celebrará una 
cumbre para debatir los puntos en común de las reuniones que se 
celebrarán estos días. Ni que decir tiene que desde C’s estamos 
abiertos a las aportaciones que sean necesarias con dos condicio-
nes, que ello sirva para acabar con la corrupción institucionalizada 
que actualmente existe y para regenerar de una vez por todas la 
vida política. Tristemente hemos visto como la corrupción ha llega-
do a Montcada i Reixac, manchando el buen nombre de nuestra 
ciudad. Defendemos la presunción de inocencia de nuestra alcal-
desa pero ya solicitamos que dejara su cargo mientras duraban 
las diligencias contra su persona. La Sra. Pérez hizo caso omiso 
a nuestra petición. Creemos que estas actitudes hacen que los 
ciudadanos vean a la clase política cada vez con peores ojos. 

Pacto anticorrupción

De 50-60 anys cap aquí, les dones del primer món hem anat as-
solint petites victòries cap a la igualtat entre sexes. Però avui dia –i 
mantenint al marge la vergonyosa xacra de la violència de gènere 
que continua colpejant la societat– en aquest context de crisi, les 
xifres sobre l’atur i les prestacions exposen fredament la prevalen-
ça de la desigualtat emparada políticament malgrat les mesures 
positives, diuen, a favor de la dona. L’informe del Centre d’Estudis 
Socials sobre la situació de les dones en la realitat socio-laboral de 
l’estat, diu que l’atur entre les dones està 1 punt per sobre de la 
dels homes i amb una prestació per desocupació inferior. La dona 
ve a cobrar una mitjana de 4,5 euros menys al dia que l’home. La 
diferència és encara més gran en les dones que tenen més de 55 
anys, on la diferència és de 6,6 euros diaris menys que els homes 
de la mateixa edat. Segons dades del 2010, una dona pensionista 
percebia al mes una mitjana de 597,21 euros, mentre que la pen-
sió mitjana d’un home era de 971,92. Així doncs, ens trobem per 
una banda que les dones cobren menys per fer la mateixa feina 
que els homes, això en els millors casos, perquè a l’altra banda 
de la moneda hi ha la segregació laboral de gènere que rebaixa el 
prestigi de les feines fetes majoritàriament per les dones; però, en 
definitiva, una cosa i l’altra s’acaba traduint en menors salaris, en 
conseqüència menors bases de cotització i menors pensions futu-
res de jubilació. Aquesta setmana Montcada i Reixac commemora 
amb diferents actes el Dia internacional de la Dona, tot i que com 
veieu no és una data per celebrar. Encara queda un llarga camí per 
a la plena igualtat d’oportunitats. Rosa Regàs explica tota la proble-
màtica de la dona en el seu llibre La desgràcia de ser dona i té tota 
la raó. Justament per aquest motiu i enmig me’n adono de la sort 
que tinc de ser dona i, per tant, d’obligar-me a ser rebel.

Ser dona dins la crisi

17

Degut als efectes de l’entrada en vigor de la reforma laboral dels 
governs central i autonòmic podem afirmar que la taxa d’ocupa-
ció femenina ha baixat de manera brutal, condemnant moltes 
dones a una greu situació de precarietat laboral i social, tant a 
Montcada i Reixac com a la resta de Catalunya i Espanya.
Les dones només hem avançat de la mà de governs progressis-
tes i molt especialment de la mà de governs socialistes. El primer 
dret que varem conquerir va ser el dret a vot l’any 1931. Més 
tard amb la democràcia i els governs d’esquerres, al nostre país 
iniciàvem el camí cap a la igualtat, amb l’aprovació de lleis com 
la Llei de Pensions, de l’avortament, del divorci, contra la vio-
lència de gènere, de matrimoni entre persones del mateix sexe, 
d’autonomia personal i la darrera Llei per la igualtat efectiva entre 
dones i homes. 
Les classes treballadores i mitjanes s’empobreixen a una velocitat 
de vertigen. Les dones són el rostre de la pobresa degut a la seva 
precarietat laboral, trobant-se en el llindar de l’exclusió social, 
juntament amb els infants i la gent gran.
Quan avancen els drets de les dones també avancen els drets 
socials del conjunt de la ciutadania al nostre país. I això és pos-
sible si som sensibles a les demandes de tots aquells moviments 
socials en què les dones del nostre país han estat treballant de 
valent per fer de la nostra una societat més justa.
Per això volem exigir als governs central i autonòmic que no re-
tallin més drets socials, que no retallin drets a les dones. Que 
s’aturin les polítiques d’austeritat sense límit, perquè l’únic efecte 
que provoquen són que cada dia hi hagi més famílies en el llin-
dar de la pobresa. Sense igualtat no tenim llibertat, que no ens 
retallin els nostres drets!



20 1a quinzena | Març 2013

Agenda
laveu.cat/agenda

Caminada solidària 
amb la Trailwalker
Les Maleses-Reixac

17 DE MARç, 8h
PlAçA lluís CoMPAnys

17 DE MARç, DE 9 A 14h
FonT DE lA MITJA CosTA

8 l divendres
Concert. De rap a càrrec del grup Sone-
tokao. Hora: 19h. Lloc: Can Tauler.

9 l dissabte
Visita. El món dels gremis medievals. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça de l’Àngel. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

Gastronomia. Mongetada popular. Hora: 
11h. Lloc: Plaça Lluís Companys. Orga-
nitza: Cuina del Vallès. 

Presentació. Projecte ‘Cycle of ideas’ i 
plantada de l’arbres de les idees. Hora: 
12h. Lloc: Ermita de Reixac. Organitza: 
Recollida d’Idees.

10 l diumenge
Gastronomia. II Calçotada Popular i 
Ecològica. Hora: 13.30h. Lloc: Pati de 
l’Espai Jove Can Tauler. Organitza: Casal 
Popular El Brot.

Teatre. ‘Trio de negres’, del grup 
Teatroia’t. Hora: 18h. Lloc: La Unió.

11 l dilluns
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 9 a 21h. Lloc: Casa de la Vila.  

12 l dimarts
Xerrada. ‘Ser pare o mare d’un adoles-
cent’, a càrrec de Projecte Home. Hora: 
18h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

13 l dimecres
Presentació. De les conclusions de la 
campanya arqueològica de 2012 al jaci-
ment ibèric de Les Maleses i del núme-
ro 13 de la revista Monte Catano. Hora: 
19h. Lloc: Sala Institucional de la Casa 
de la Vila. Organitza: Museu Municipal.

15 l divendres
Xerrada. ‘Dones, bruixes i heretges. 
Condemnades per decidir sobre el seu 
cos i la seva ment’, a càrrec de Lídia 
Molano i Roser Alcázar. Hora: 19h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler. 

16 l dissabte
Veredicte. Sopar literari del 16è Premi de 
Narrativa Curta Ateneu Domingo Fins. 
Hora: 21h. Lloc: Sala gran de l’Abi.

Teatre. ‘Temps’, de Teatre de Guerrilla. 
Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 8 euros anticipada/10 a taquilla.

17 l diumenge
Sortida. Caminada popular per la Serra-
lada de Marina i botifarrada a Reixac. 
Hora: 8h. Lloc: Plaça Lluís Companys.
Organitza: El Cim i Va per tu! (veure pà-
gina 16).

Sortida. Plantada d’arbres al Turó. Hora. 
De 9 a 14h. Lloc: Font de la Mitja Costa. 
Organitza: ADF (veure pàgina 16).

21 l dijous
Inauguració. De l’exposició de dibuixos 
a plomí ‘Un passeig pel patrimoni ca-
talà’, de Joan Rebollar. Hora: 19.30h. 
Lloc: Sala d’exposicions de la Casa de 
la Vila.

22 l divendres
Visita. ‘Dones al Raval’. Hora: 18h. Lloc: 
Font de Canaletes. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

Jornades. Els paisatges culturals de 
l’aigua al Pla de Barcelona. Hora: 
18.30h. Lloc: Centre Cívic de Trinitat Ve-
lla (veure pàgina 21).

Processó. De la Mare de Déu dels Do-
lors. Hora: 20h. Sortida: Parròquia de 
Sant Joan Baptista (c. Drac, 2). Organit-
za: Confraria de la Verge dels Dolors.

plantada d’arbres 
al Turó de Montcada
Organitza: ADF

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   
Fins al 7 d’abril

sala 
principal

ExpOSICIó
MERcÈ FORNiElES
Fins al 5 d’abril
Sala Sebastià Heredia

TEATRE
REGiONES Y pROViNciaS, del grup Els titelles
10 de març, 18h
Sala Joan Dalmau

ExpOSICIó
DE JOAN REBOLLAR

Dibuixos a plomí
21 de març, 19.30h

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
j.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. camèlies, 32
j.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
vila Nieto, països catalans, 51
j.vila, pg. Jaume i, 26

8 9 10

15 16 1712 13 1411

19 518

Duran J.Vila J.Vila

J.Relat Rivas RivasRecasens R.Miró V.NietoGuix

R.Mirópardo Guix RecasensJ.Vila

20 2221
V.Nieto V.Nieto

23 24

                                               març

TEATRE
TEMpS
de Teatre de Guerrilla
16 de març, 22h
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Els dies 22, 23 i 24 de març tin-
dran lloc les I Jornades dels Pai-
satges Culturals de l’Aigua al 
Pla de Barcelona, organitzades 
pel Museu Municipal, el Cen-
tre Cívic Trinitat Vella i l’Asso-
ciació Comissió per la recerca 
i divulgació de la memòria de 
Trinitat Vella. L’esdeveniment 
es planteja com un punt de tro-
bada de les institucions, entitats 
i persones que treballen per 
mantenir viu i divulgar el patri-
moni hidràulic d’aquest territo-
ri. L’acte central del programa, 
que tindrà lloc a la Casa de les 
Aigües el dia 23 (9.30h), és el 
taller participatiu sobre el patri-
moni immaterial dels paisatges 
culturals de l’aigua, al qual s’ha 
convocat tots els agents que tre-
ballen en aquest àmbit, ja sigui 
a través del lleure i l’esport fins 
a la recerca i la sensibilització. 

Programa. Per part de Montca-
da, han confirmat la seva assis-
tència entitats com la Fundació 
Cultural i l’Associa ció per la 
Conservació de l’Entorn i la 
Recerca (Acer), a més del Con-

sorci per a la Defensa del Besòs 
i Voluntaris de Collserola. Des-
prés del taller, l’historiador i 
professor de Ciències Socials 
Manel Martín parlarà sobre 
l’abastiment i regadiu històric 
al Pla de Barcelona (12h). A la 
tarda es durà a terme la visita 
teatralitzada ‘La fàbrica de l’ai-
gua’ (15.30h) i un itinerari pel 
Rec Comtal, des de la Casa de 
la Mina de Montcada a la Casa 
de l’Aigua de la Trinitat Vella 
(16h). L’última conferència 
tindrà lloc el dia 24 també a la 
Casa de les Aigües. L’ambientò-
loga i cap de secció de Qualitat 
Ambiental de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, Ana Rome-
ro, parlarà sobre les tendències 
en educació ambiental (11h).

Obertura. L’acte inaugural es 
realitzarà el dia 22 al Centre 
Cívic de Trinitat Vella i inclou-
rà la conferència ‘Els paisatges 
culturals de l’aigua’, a càrrec del 
professor de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) 
Carles Llop i la presentació 
del documental ‘Memòria de 
l’aigua’, a càrrec de l’historia-
dor Ignasi Mangue, en el qual 
han participat veïns de Mont-
cada. El regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel  Moly (CiU), 
ha destacat que “aquestes jor-
nades són un pas més en el 
treball que s’està fent des del 

departament i el Museu per 
posar al mapa del patrimoni 
català de l’aigua un dels seus 
màxims exponents, la Casa 
de les Aigües, cada vegada 
més valorada pels estudiosos 
en aquest àmbit”. Les Jorna-
des són obertes a totes aquelles 
persones i entitats interessades 
en el tema o que interactuen 
d’alguna manera amb els pai-
satges i patrimoni de l’aigua. 
Les inscripcions es poden for-
malitzar al Museu Muni cipal 
(museumunicipal@montcada.org o 
per telèfon (935 651 122).

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

‘LATÈNCIES’ A L’AuDITORI
La pintora Graciela Parramón presenta 
una sèrie de collages sobre el cor

PATRIMONI

pàg. 23

TORNA quIM MASFERRER
L’actor de Teatre de Guerrilla 
proposa el monòleg ‘Temps’ 
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El Rec Comtal, amb la Casa de la Mina al fons, és un exemple de la intervenció de l’home en el territori per canalitzar l’aigua per al seu aprofitament

La trobada s’adreça a entitats, institucions i persones que vetllen per mantenir viu i divulgar el patrimoni hidràulic del pla de Barcelona

Montcada acollirà els actes centrals de les 
I Jornades sobre els paisatges de l’aigua 
Laura Grau | Montcada

En el marc de les I Jornades dels 
Paisatges Culturals de l’Aigua, 
l’Associació per a la Conservació i 
la Recerca de l’Entorn (Acer) or-
ganitza el 24 de març a la Casa 
de les Aigües el taller ‘L’aigua, font 
de vida’, adreçat al públic familiar 
(12h). L’activitat, que s’inspira en 
el joc de l’Oca, combina la partida 
amb una sèrie de proves destina-
des a fer reflexionar els participants 
sobre quina és la disponibilitat de 
l’aigua al nostre planeta, quin ús 
en fem i de quina manera podem 
millorar i optimitzar la seva gestió. 

“Cadascun de nosaltres som res-
ponsables de garantir que l’aigua 
segueixi sent un recurs renovable 
i disponible per a totes les perso-
nes i per a tots els éssers vius del 
nostre planeta blau”, ha explicat 
la biòloga d’Acer i dinamitzador de 
l’equip, Montse López. El taller té 
una durada d’una hora i mitja i les 
inscripcions es poden fer trucant 
al Museu Municipal. Acer és una 
entitat montcadenca constituïda al 
2001 que desenvolupa projectes 
per protegir i divulgar el patrimoni 
natural | LG 

> Taller de conscienciació sobre l’aigua

L’objectiu és posar 
en xarxa les accions 
per difondre el 
patrimoni de l’aigua
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quílez presenta al Montcata Vins 
la seva novel·la ‘més enverinada’
‘cerdos y gallinas’ recrea les relacions entre jutges, policies, periodistes i delinqüents 

Una cinquantena de persones 
va assistir el 14 de febrer al ce-
ller Montcata Vins a la primera 
presentació que es fa al munici-
pi de la darrera novel·la de Car-
los Quílez, ‘Cerdos y gallinas’, 
que va veure la llum el passat 
novembre i que aborda la cor-
rupció en el si de les instituci-
ons, els obscurs lligams entre 
la política i el poder econòmic 
i el paper dels mitjans de comu-
nicació. En un ambient  distès 
i envoltat d’amics i coneguts, 
Quílez va repassar els seus ini-
cis en el periodisme d’investi-
gació, com a responsable de 
la secció judicial de la cadena 
SER, experiència de la que es 
nodreixen les novel·les que ha 
escrit fins ara: Atracadores, Asalto 
a la Virreina, Psicópata, Piel de po-

licía i Mala vida, algunes escrites 
a dues mans amb Andreu Mar-
tín. L’escriptor i perio dista va 
complementar la seva presenta-
ció amb la projecció d’entrevis-
tes amb quatre delinqüents, “la 
vida dels quals m’ha servit 

per construir alguns personat-
ges de les meves novel·les”, va 
explicar. Quí lez va reconèixer 
que ‘Cerdos y gallinas’ és la 
seva novel·la “més enverinada 
i amb la que més he patit es-
crivint”. 

Carlos Quílez, al Montcata Vins, durant la presentació de la seva nova novel·la ‘Cerdos y gallinas’
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Laura Grau | Can Sant Joan

La parella formada per José Manuel 
Aguilar i Míriam Ariza ha protagonit-
zat la primera boda feta a la Casa de 
les Aigües, concretament a la Casa 
del Maquinista, que va ser oficiada 
per l’alcaldessa, M. Elena Pérez. 
Fins ara els casaments civils només 
es podien fer a la Casa de la Vila amb 
un cost de 150 euros. Per 50 euros 
més, el consistori posa a disposició 
dels futurs matrimonis per la via civil 
aquest equipament modernista | LG 

> primera boda a la 
Casa de les Aigües
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> Obert el termini per participar a l’Espai poblet

> Les comparses locals, premiades arreu

El 22 de març és l’últim dia per sol·licitar una de les 15 casetes que 
l’Ajuntament habilitarà a l’Espai Poblet els dies 17, 18 i 19 de maig, amb 
motiu de la Festa Major 2013. Els sol·licitants, ja siguin entitats o privats, 
han de presentar un projecte d’activitats per contribuir a la dinamització de 
l’espai. La petició s’ha de formalitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
i les bases es poden consultar al web www.montcada.cat | LG

> Dalírant entusiasma el públic del Kursaal
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El muntatge ‘Una comèdia Dalírant’, amb la montcadenca Eva Perea 
en el repartiment, va ser molt ben acollida pel públic que va acudir al 
Kursaal el 17 de febrer. Perea, filla de Can Sant Joan i molt coneguda 
al barri per la seva vinculació al gimnàs Jym’s, interpreta a l’obra tres 
papers, el de Marilyn Monroe, el d’una histriònica periodista francesa i 
el de Gala, la dona de Dalí. Les excentricitats del peculiar personatge i 
les seves reflexions delirants durant les entrevistes són el fil conductor 
d’aquesta comèdia, plena de moments de gran comicitat | LG

Les comparses de Carnaval del grup Endansa, l’Associació Cultural 
Jym’s i de Cirqs Dance Studio van resultar premiades a diferents mu-
nicipis catalans. Endansa, amb l’espectacular disfressa ‘Queen of the 
scorpions’, va guanyar el primer premi al Carnaval de l’Alt Maresme, un 
dels més importants de Catalunya i dotat amb 2.700 euros. També es 
va endur el premi ‘So i llum’ a la millor comparsa de fora de Mollet. La 
comparsa ‘Les Folies’, de l’Associació Jym’s, inspirada en els cabarets 
parisencs, va resultar premiada al Carnaval d’Olot, amb un segon premi 
–dotat amb 300 euros–, i amb un accèssit al Carnaval de Sabadell. I 
l’escola Cirqs Dance Studio, amb la disfressa ‘Welcome to the jungle’, va 
guanyar el tercer premi a la millor comparsa a Sabadell | LG
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L’actor Quim Masferrer, de Tea-
tre de Guerrilla, tornarà el 16 
de març a l’Auditori Municipal 
(22h) –on ja va actuar la tem-
porada passada amb ‘El Xar-
latà– per representar un malalt 
terminal al qual li comuniquen 
que només li queden 90 minuts 
de vida, que és el que dura l’es-
pectacle. Durant aquesta hora 
i mitja i amb un cronòmetre 
com a decorat principal de l’es-
cenari, l’actor recrea els dife-
rents estats d’ànims pels quals 
passaria un ésser humà davant 
d’aquesta situació, des del “se-
menfotisme”, en paraules de 
l’actor, “fins a la crítica salvat-
ge de la societat, el sarcasme, 

la ironia i la por”. El text és 
obra del mateix actor que, per 
primera vegada, ha delegat la 
direcció en una altra persona, 
en aquest cas, Ramon Fonserè, 
tot un referent teatral i actual 
responsable d’Els Joglars. “Ha 
estat un privilegi actuar sota 
les ordres d’un director com 
ell”, ha dit Masferrer. 

Ruralitat. Després de crear i in-
terpretar un personatge arque-
típic i desorbitat com era ‘El 
Xarlatà’, l’actor opta aquesta 
vegada per la instrospecció i 
posa la lent d’augment en els 
grans temes de la humanitat: el 
temps, la vida i la mort. L’autor 
defineix l’obra com una tragi-

comèdia: “Hi ha moments 
còmics i delirants, on el per-
sonatge es desfoga amb total 
llibertat, però també poètics i 
existencia listes”. Els seguidors 
de Tea tre de Gue rri lla trobaran 
les habituals dosis de ruralitat, 
tret que caracteritza la compa-
nyia des de la seva creació i que 
té a veure amb els seus orígens, 
Sant Feliu de Buixalleu, un petit 
poble de Girona. “Jo escric des 
d’on jo sóc i, a partir d’aquí, 
crec que es pot parlar de qual-
sevol cosa”, defensant així una 
de les claus de l’èxit del grup, el 
teatre popular. Les entrades es 
poden comprar anticipadament 
a l’Auditori Municipal al preu 
de 8 euros.
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TEATRE DE GUERRILLA

Masferrer interpreta un malalt a qui 
només li queden 90 minuts de vida
L’obra ‘Temps’, dirigida per Ramon Fontserè, es representarà el 16 de març a l’auditori

Laura Grau | Redacció

El grup Teatroia’t tornarà a re-
presentar la comèdia ‘Trio de 
negres’ el 10 de març al teatre 
de La Unió (18h), en el marc 
del programa d’actes comme-
moratiu del Dia de la Dona. 
L’obra, estrenada en la darre-
ra edició del cicle Montcada a 
Escena, narra la història de tres 

Verges Negres que decideixen 
abandonar els seus santuaris 
per anar de vacances. La Mont-
serrat, la Núria i la de Ses Illes 
decideixen convertir-se per uns 
dies en dones mortals, sense 
haver de donar explicacions  ni 
al seu pare ni al seu fill. Aquest 
original punt de partida dóna 
peu a situacions còmiques i ir-

reverents com el flirteig de la 
verge de Núria amb un policia 
per sortir d’un centre de deten-
ció d’immigrants, o la conversa 
entre Déu i la verge Montserrat. 
El muntatge, de 50 minuts, in-
clou la projecció d’unes imatges 
on les tres ‘verges’ passegen per 
una localitat costanera de Cata-
lunya disfressades de turistes. 

Laura Grau | Redacció

Una escena de ‘Trio de negres’, l’obra que representarà el grup Teatroia’t el dia 10 a La Unió

Quim Masferrer és el protagonista absolut de ‘Temps’, on interpreta un malalt terminal

LA UNIÓ

Teatroia’t proposa ‘Trio de negres’
El muntatge, una divertida comèdia, es va estrenar a la mostra de teatre Montcada a Escena
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El 21 de març s’inaugura a la 
Casa de la Vila la mostra ‘Un pas-
seig pel patrimoni’ (19.30h), que 
reu neix una selecció de dibuixos 
a plomí de l’artista autodidacta 
Joan Rebollar, veí de Martore-
lles, de 82 anys d’edat. Les obres 
reflecteixen castells, monestirs, 
ermites i ponts emblemàtics 
del patrimoni arquitectònic de 
Catalunya. A més de dibuixar, 
Rebollar també pinta ceràmica 
i fa dissenys de ferro forjat i de 
llars de foc. “Vaig néixer en una 
època molt difícil, quan les dis-
traccions no existien i dibuixar 
era una forma de passar el 
temps”, ha explicat l’autor, per 
al qual el dibuix és una afició que 
sempre ha compaginat amb la 
seva activitat professional en el 
sector tèxtil primer i, més tard, 
en la construcció i la talla de 
marbre. 

Fotografia. L’altra passió de Re-
bollar és la fotografia, àmbit en 
què va començar als 35 anys, 
participant en concursos i fent 

de jurat durant més de 30 anys. 
“Però va arribar un moment 
que em vaig cansar de passar 
tantes hores al laboratori i vaig 
decidir retornar al dibuix”, ex-
plica. Quan es va jubilar, als 60 
anys d’edat, va obrir una botiga 
de fotografia a Martorelles, que 
va regentar durant més de 10 
anys. Ha exposat a diferents mu-
nicipis del Vallès com Sant Ce-
loni, Vilanova del Vallès, i Sant 
Fost de Campsentelles i, també a 
la localitat gironina de Besalú. 

Els arbres són el motiu central de 
la mostra de pintura que Mercè 
Fornieles (Montcada i Reixac, 
1956) exposa al Kursaal fins al 5 
d’abril. L’exposició està formada  
per una quinzena d’olis, alguns 
amb textures que l’artista incor-
pora a partir de materials com 
la sorra i el làtex. “Em fa mol-
ta il·lusió exposar a Montcada 
perquè hi tinc les meves arrels, 
tot i que fa 30 anys que visc a 

Sabadell”, va dir l’autora durant 
la inauguració, feta l’1 de març, 
amb la presència de l’alcaldessa, 
M.Elena Pérez (PSC), i el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU). La mostra també in-
clou algunes peces d’arts decorati-
ves en vidre. Fornieles s’ha format 
al centre d’estudis ACAI de Saba-
dell i és fundadora d’Art Detall, 
dedicada a la creació d’elements 
decoratius a partir del tractament 
i la decoració del vidre i vitrall. 

DIBUIX

Laura Grau | Montcada

Els arbres, tema central 
de la mostra de Fornieles
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L’artista montcadenca presenta olis i peces decoratives en vidre

Fins al 7 d’abril es pot visitar a 
l’Auditori Municipal l’exposició 
‘Latències’, de l’artista Graciela 
Parramón (Madrid, 1958), que 
va ser finalista del Premi de 
Pintura Juan Ramón Masoli-
ver l’any 2000. La inauguració 
es va fer el 25 de febrer amb la 
presència de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i un nom-
brós grups d’amics i coneguts 
de la pintora, la majoria excom-
panys de l’institut Montserrat 
Miró, on va cursar els estudis 
de secundària. També va viure a 
Mas Rampinyo una temporada 
als vuitanta i, des dels 17 anys, 
resideix a Mollet del Vallès. 
“Estic molt emocionada de re-
trobar-me amb persones a qui 
fa molts anys que no veia”, va 
dir. Parramón investiga la icono-
grafia del cor, com element sim-
bòlic de les relacions humanes, 
i fa servir la tècnica del collage, 
amb paper d’embalatge com a 
material predominant, colors 
acril·lícs i tintes. 

PINTURA

graciela parramón inunda de cors 
l’Auditori amb la tècnica del collage
L’artista va estudiar secundària a Montcada i va viure als anys vuintanta a Mas Rampinyo

Graciela Parramón, davant d’una de les obres de gran format que integra la mostra ‘Latències’

Laura Grau | Redacció
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DIBUIX

un passeig pel patrimoni 
català amb Joan Rebollar
L’autor, veí de Martorelles, exposa una sèrie de dibuixos a plomí

Laura Grau | Redacció

Mercè Fornieles, flanquejada pel regidor de Cultura, Daniel Moly, i l’alcaldessa, M. Elena Pérez

Rebollar, de 82 anys, durant una inauguració
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anuncis gratuïts                                                                                                    
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat

Classes. Particulars de primaria, i ESO. 
També d’informàtica per a gent de qual-
sevol edat. Tel. 673 894 869.
Classes. Particulars de matemàtiques 
E.S.O. i Reforç Primària. Exprofessor, 
llicenciat en Ciències. 629 522 708. ko-
pdema@gmail.com
Oferta laboral. Te ofrecemos la opor-
tunidad de un ingreso extra a tiempo 
parcial o completo. No se necesita ex-
periencia. Horario flexible. Tel. 625 596 
754 (trabajaparati@movistar.es). 
Compro. Tebeos antiguos, cómics de 
superhéroes, manga, álbums de cromos, 
libros y juguetes en general. Tel. 630 
930 616.
Se alquila. Local para fiestas de cum-
pleaños, eventos y reuniones en Montca-
da Centro. Contactar con Noori. Tel. 626 
226 988.
Es ven. Cinta caminadora (no electrica) 
RunFit plus segona mà en perfecte estat, 
plegable, pantalla digital,  comptador de 
kilòmetres i velocitat,  medidor de pulsa-
cions, per 100 euros. Tel. 936 916 206.
Se traspasa. Rostiseria en funciona-
miento en Montcada. Tel. 647 50 69 34
Se alquila. Habitación en Montcada 
Bifurcación. Precio: 100 euros al mes 
(agua y luz incluidos). Tel. 651 809 446.
Se hacen. Transportes y mudanzas a 
buen precio. Tel. 651 809 446.
grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols pas-
sar bé i tens entre 45 i 60 anys, truca als 
telèfons 678927956 / 677394239
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).
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el retro-visor
Josep Bacardit

Fundació Cultural

Tenia 19 anys quan, el 28 d’abril 
de 1935, la montcadenca Teresa 
Plantada Muñoz va participar al 
certamen per escollir la Pubilla de 
Catalunya, acte que va tenir lloc a 
la sala magna del Palau Nacional 
de Montjuïc (Barcelona). Planta-
da havia estat proclamada Pubi-
lla de Montcada i Reixac el març 
d’aquell any en un acte organitzat 
per l’Abi i assistia al concurs com 
a representant del municipi. 

Preparatius. Els dies previs al 
certamen, les candidates de les 
diferents poblacions de Catalu-
nya van prendre part en una sèrie 
d’actes promocio nals, que van in-
cloure la visita a institucions com 
ara l’Ajuntament de Barcelona i 
el Palau de la Generalitat, i l’as-
sistència a esdeveniments lúdics 
i culturals, com curses de braus 

i espectacles de teatre. Eren les 
deu tocades de la nit, quan el ball 
de gala va inaugurar la gran festa 
preparada en honor de les pubi-
lles. Les candidates no només ha-
vien de desfilar amb el vestit tra-
dicional, sinó superar les proves 
sobre el coneixement de la cultu-
ra i la història catalanes i l’actua-
litat, a més de demostrar tenir el 
“do de paraula”. Ja de matinada, 
el jurat presidit pel pintor, escultor 
i fotògraf, Pere Casas Abarca, va 
proclamar a la representant de la 
ciutat de Barcelona com a Pubilla 
de Catalunya. 
La Teresina, nom amb què era 
coneguda a Montcada, no va gua-
nyar però és l’única montcaden ca 
que tenim constància que va arri-
bar a la gran final. Sabem, gràcies 
a persones que la van conèixer, 
que no acostumava a pre sumir 
d’aquella fita, tot i tenir raons  su-
ficients per fer-ho, ja que a part 
de tenir una elegància natural, 
era una dona llesta i discreta. Per 
a ella, haver participat en aquell 
concurs d’abast català va ser tan 
sols una anècdota que va prota-
gonitzar en l’edat juvenil. La Te-

resina era filla de Dolores Muñoz, 
‘La Doloras’, i Josep Plantada, 
més conegut com ‘Pepitu de cal 
Manyà’, perquè tenia un taller de 
serralleria i ferro forjat al núme-
ro 40 del carrer Major –on hi ha 
actualment el bar La trobada. La 
jove va marxar a viure a Barcelona 
quan es va casar, però visitava 
sovint Montcada per vacances, 
festa major i aniversaris familiars. 
Va morir l’any 1980 a Barcelona a 
l’edat de 64 anys.

La pubilla que va arribar a la final
La montcadenca Teresa Plantada va participar al concurs per escollir la Pubilla de Catalunya

Les candidates 
havien de superar 
proves sobre història 
i cultura catalanes

Teresa Plantada Muñoz, en plena joventut
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El programa ‘El Vuelo del Fénix’ 
de Montcada Ràdio ha guanyat 
un dels premis Poliedro 2012 en 
l’apartat de millor espai radiofò-
nic. Aquests guardons els atorga 
el web La Rolesfera a través de 
les votacions d’aficionats als jocs 
de rol que administren diferents 
blocs, webs i fòrums relacionats 
amb el món dels jocs de rol. El 
programa s’emet els dilluns, de 
22 a 23h, i els dissabtes, de 16 a 
17h, i els seus responsables són 
els montcadencs Raquel Lozano 
i Ismael Ávalos, que han rebut 
amb il·lusió el premi. “Els jocs 
de rol és una temàtica que no 
toquem de forma específica, 
però sí que en parlem de tant 
en tant”, ha dit Ávalos. 
Grans seguidors de Tolkien, tam-
bé coordinen un club de lectura 
a la Biblioteca Elisenda sobre 
fantasia i ciència ficció ‘Unicorns 
mecànics’ que va començar el 
23 de febrer amb ‘El Hobbit’. La 
pròxima sessió es farà el 23 de 
març i abordarà els contes de te-
rror fantàstic de Lovecraft.

Laura Grau | Redacció

‘El vuelo del 
Fénix’ obté un 
dels premis 
poliedro 2012 
de La Rolesfera

El 16 de març es farà públic el 
veredicte del Premi de Narrativa 
Curta Ateneu Domingo Fins que 
convoca l’Abi i en el qual han par-
ticipat una cinquantena d’autors. 
El primer premi està dotat amb 
750 euros i el segon, amb 450. 
L’acte tindrà lloc en el decurs 
d’un sopar que començarà a la 
sala gran (21h). Els tiquets, al 
preu de 22 euros per als socis i 25 
per a la resta, es poden adquirir 
al Cafè Colon. 

Dia de la poesia. Amb motiu del 
Dia Mundial de la Poesia, el 21 
de març, l’Abi acollirà una lec-
tura dramatizada de cinc narra-
cions incloses al volum ‘Contes 
de Nadal’, de l’escriptor Pere Cal-
ders.  La lectura anirà a càrrec de 
Jeroni Oller –responsable de la 
posada en escena–, Josep M. Ro-
viralta, Sara Anaya, Mar Castell 
i David Vila i Ros. En concret, es 
podran escoltar Quieta Nit, Nit 
de Pau i Bones Festes, Reunió 
d’Alt Nivell, Pau a la Terra i Festa 
d’Amor Universal. 

Laura Grau | Redacció

L’ABi organitza 
el sopar del 
premi literari 
i una lectura 
sobre Calders 
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Esports
laveu.cat/esports

ESquÍ
El basc Jon Santacana, montcadenc 
d’adopció, guanya tres medalles 
d’or al Mundial Paralímpic.

pàg. 28 pàg. 28 

Coincidint amb el seu 90è ani-
versari, el CD Montcada s’ha 
plantejat un repte de gran dimen-
sió per a la propera temporada: 
recuperar el seu futbol base. El 
club no treballa en la formació 
de jugadors des de la temporada 
2005-2006 quan va decidir parti-
cipar en el procés d’unificació que 
va donar com a resultat la creació 
de l’EF Montcada. L’acte de pre-
sentació d’aquest projecte es va 
celebrar el 5 de març a la Casa 
de la Vila i va servir per donar a 
conèixer la persona encarregada 
de liderar-lo: Cristóbal Casado, 
que, fins fa uns mesos, dirigia el 
futbol base de l’Espanyol. “És 
primordial recuperar el plan-
ter per assegurar el futur del 
club. El model actual ja no ser-
veix. Volem una base de quali-
tat, no de quantitat, perquè la 
gent no hagi d’anar a formar-
se fora de Montcada, com pas-
sa actualment”, va comentar 
el president del CD Montcada, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís.  
L’objectiu de l’entitat, que ara dis-
posa de tres equips –dos sèniors 
i un juvenil– és que els jugadors 
que es formin puguin anar no-
drint els primers dos conjunts 
verds. “Fora de Montcada, el 
club està molt ben vist, però 
a la nostra població no està 
arrelat. El nens i joves han de 
sentir el club com a seu i tenir 

la il·lusió de poder finalitzar el 
seu procés de formació jugant 
als nostres equips sèniors”, va 
dir Sanchís. Al final d’aquesta 
temporada, es faran proves de 
selecció per crear els conjunts i el 
club verd es marca l’objectiu de 
no formar-ne més de 16, des de 
prebenjamí a juvenil.
Cristóbal Casado, que va ser 
jugador del CD Montcada, va 
explicar el projecte de futbol for-
matiu “basat en la formació i la 
competició” i es va mostrar con-
fiat a guanyar-se la confiança de la 
població per portar endavant un 
repte que “em fa molta il·lusió”. 
Modesto Sanchís, que demana a 
l’Ajuntament “un tracte equita-
tiu” a l’hora de repartir els espais 
i horaris de les instal·lacions per 
a la propera temporada, va voler 
deixar molt clar que aquest pro-
jecte no es crea per finançar el 
primer equip. 

Reaccions. El regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC), respec-
ta la decisió del CD Montcada 
ja que “l’IME no pot interferir 
en les decisions de l’entitats 
esportives, que són privades” 
i creu que el problemes amb la 
manca de disponibilitat a les 
instal·lacions, que “es troben 
bastant saturades”, s’haurà de 
solucionar arribant “a un con-
sens amb les entitats implica-
des, valorant en primer lloc 

els usos i horaris dels equips 
ja consolidats”. D’altra banda, 
l’EF Montcada considera que el 
club verd ha trencat de forma 
unilateral l’acord que es va sig-
nar al 2005 i que defensava , en 
un dels seus punts, “fomentar 
que qualsevol nen pogués ju-
gar al futbol”. Xavi Soldevilla, 
secretari de la junta, creu que 
amb aquest projecte, “l’únic que 
s’aconseguirà és anar vuit anys 
enrere, quan el futbol base esta-
va dividit i hi havia molts con-
flictes. Tenim sempre les portes 
obertes i el CD Montcada ens 
podia haver explicat les seves 
idees per treballar-les plegats”, 
expressa Solvidella, que defensa 
la “bona” feina de l’Escola. 

Rafa Jiménez | Montcada

PRIMERA CATALANA

El CD Montcada vol recuperar el treball de 
formació i crear una estructura de futbol base
El nou projecte estarà liderat per cristóbal casado i es planteja crear 16 equips amb un model basat ‘en la qualitat, i no en la quantitat’

HANDBOL
Pep Vives, que estava dirigint el cadet i 
juvenil femení del CH La Salle, agafa el relleu 
d’Esperanza Hoyos al capdavant del sènior.

Cristóbal Casado, entre Fernando Mateo, vicepresident, i Modesto ‘Tato’ Sanchís, president
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> Derrotes del primer i segon equip verd
El CD Montcada (foto) va pa-
tir la seva primera derrota del 
2013 després d’encaixar un gol 
en temps de descompte davant 
del Farners (1-2) i baixa fins a la 
vuitena posició del grup 1 de Pri-
mera Catalana amb 31 punts. A 
les dues anteriores jornades, els 
verds havien guanyat l’EC Grano-
llers (2-3) i empatat a casa contra 
el Peralada (1-1). A la Quarta Ca-
talana, el sènior B, invicte des de 
feia 13 jornades, va perdre a casa 
del Singuerlín B (2-1), amb qui 
compartia el lideratge, i ara és se-
gon, a tres punts del primer | RJ 
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Gerard Esteller, un dels màxims golejadors de l’equip, en una acció del partit contra el Prosperitat

Dos anys abans de finalitzar el 
seu mandat, Francisco Romero 
ha deixat la presidència de l’UD 
Santa María després d’haver per-
dut tots els companys de junta. 
“Ningú vol col·laborar i m’he 
quedat sol. M’aparto perquè 
la gent que vulgui entrar ho 
faci”, explica el president, que 
qualifica la seva experiència en el 
càrrec com a “regular”. “M’ha 
enganyat molta gent. Sempre 
m’han considerat el dolent de 
la pel·lícula i és millor deixar-
ho”, diu Romero. El 9 de març, 
a les 11h, finalitza el termini per 
presentar candidatures. Aquell 
dia es farà a la seu del club una 
assemblea per escollir nou pre-
sident, que podria ser Susana 
Shama-Levi, ex de la junta.

Mor el president honorífic. Pedro 
Belmonte va morir el 25 de fe-
brer, als 73 anys d’edat.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. QUARTA CATALANA

L’uD Santa María inicia el procés 
electoral per trobar un nou president 
Francisco Romero marxa després de quedar-se sense companys a la junta directiva
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Malgrat anar amb només 15 
jugadors disponibles, la Unió 
Esportiva Sant Joan va guanyar, 
a la 22a jornada, al camp del 
cuer, la Penya Barcelonista An-
guera, per 0 a 1 gràcies a un gol 
de Marc Pérez al minut 56. “Ha 
estat una victòria amb molt 
de mèrit perquè l’equip està 

realment en quadre i molts ju-
gadors han hagut d’estar fora 
de la seva posició”, va explicar 
l’entrenador José Manuel Martín 
‘Pinti’. A les properes setmanes, 
el tècnic espera poder recupe-
rar 3 ó 4 homes per afrontar els 
partits amb més garanties. “Ens 
hem defensat com hem pogut, 
però estic molt content amb la 

resposta de l’equip, es mereix 
un 10”, va afegir `Pinti’ després 
del partit contra la Penya Angue-
ra. Els montcadencs, que sumen 
tres jornades seguides puntuant 
després de la victòria a casa con-
tra l’EF Andalucia-Barberà (1-0) 
i l’empat al camp del Tiana (1-1), 
pugen fins a una còmoda sisena 
posició, amb 33 punts.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

L’uE Sant Joan millora i puja  
fins a una còmoda sisena posició

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors de ‘pinti’ acumulen dues victòries i un empat a les darreres tres jornades

El Broncesval ha superat amb 
bona nota la primera de les proves 
decisives que tenia per davant ju-
gant contra el tercer i el segon. El 
2 de març, davant del Sala 5 Igga 
Prosperitat, tercer a la taula, els 
montcadencs van guanyar per 5 
a 3. Tot i que els visitants es van 
avançar en dues ocasions i al des-
cans es va arribar amb empat a 2, 

els locals van ser superiors gràcies 
als gols d’Adrià Esteller, Carlos Ri-
quelme i Gerard Esteller, aquests 
dos en dues ocasions. “Hem patit 
massa per guanyar un partit que 
hem dominat bé”, va reconèixer 
el tècnic del Broncesval, Jordi Ro-
zas. Després d’aquest resultat, els 
montcadencs es consoliden en el 
lideratge i deixen el Prosperitat, 
que ara és quart, a una distància 

d’11 punts. El Broncesval, que el 
16 de febrer va sumar tres punts 
més a la pista del Sant Andreu 
de la Barca (4-10), acumula dot-
ze victòries consecutives i jugarà 
el 9 de març a la pista del segon, 
l’Hospitalet Bellsport. “Serà un 
partit complicat perquè anem a 
la pista de l’equip que, a priori, 
era favorit per guanyar la lliga”, 
apunta Rozas. 

FUTBOL SALA. SEGONA DIvISIÓ B

El Broncesval supera la primera 
de les seves dues proves de foc

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Va sumar la 12a victòria seguida davant del prosperitat, a qui relega a la quarta posició

> Descans per a l’equip de Juan Meca 
L’UD Santa María es manté a la setena posició del grup 15 de Quarta Cata-
lana, tot i que acumula dues setmanes consecutives sense jugar cap partit. 
A la darrera jornada va tenir descans ja que el seu rival, el Port Athletic 
Club, contra qui es van viure uns greus incidents a la primera volta, s’ha 
retirat de la competició. Una setmana abans, l’equip de Juan Meca tam-
poc va jugar ja que el matx contra el Can Boada, penúltim a la taula, es va 
ajornar fins al 30 de març. Els montcadencs sí van disputar la 16a jornada 
i van rebre un dur correctiu a casa contra el Badia del Vallès, que es va 
emportar la victòria de l’estadi de la Ferreria amb un clar 3 a 5 | RJ

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Dos anys sense perdre a casa, un 
rècord que el sènior femení de l’EF 
Montcada encara conserva des-
prés de guanyar a la 20a jornada 
el Sant Quirze del Vallès per 3 a 1. 
“Estic més que satisfet del ren-
diment de l’equip”, va comentar 
el tècnic local, Antonio Moya. Les 
montcadenques van saber reac-
cionar molt bé davant del primer 
gol de les visitants i li van donar 

la volta al marcador amb els gols 
d’Adriana, Nerea Talavera i Cris-
tina. 
L’EF Montcada, que una setma-
na abans havia golejat l’Artès a 
domicili (2-6), manté intactes les 
seves opcions de finalitzar la lliga 
a la segona posició, tot i l’inesperat 
empat a la 18a jornada contra la 
Fundació Júpiter (3-3). Ara ocupa 
aquesta posició, tot i que té un par-
tit menys que Les Garrigues. 

Es manté invicte a casa i ocupa la segona posició

L’EF Montcada no treu 
el peu de l’accelerador

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Les noies d’Antonio Moya es mantenen a la part alta de la taula de la Primera Catalana
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Josep Porcel, en una acció del partit contra el Premià Club Esportiu, corresponent a la 17a jornada
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> pep Vives substitueix Esperanza Hoyos al femení
Esperanza Hoyos ja no va seure a la banqueta del sènior femení contra 
l’Handbol Tortosa (18-24) on va debutar Pep Vives, fins ara tècnic del ju-
venil i del cadet. “L’entrenadora ens va comunicar que no continuaria al 
club la propera temporada i hem decidit anticipar uns canvis que volíem 
fer a l’estructura tècnica dels equips femenins”, diu Enric Expósito, por-
taveu de la comissió gestora del club que agraeix el treball fet per Hoyos. 
La ja exentrenadora pensa que no ha tingut la sortida que es mereixia: 
“Després de la meva trajectòria al club, amb l’últim ascens, crec que no 
m’haurien d’haver comunicat la destitució per telèfon” | RJ

El Club Handbol La Salle encara 
no té nou president. El 18 de febrer 
finalitzava el termini per poder 
presentar les candidatures i, de 
moment, no ha sortit cap persona 
que vulgui agafar el relleu de Jo-
sep Maresma, que davant d’aquest 
panorama descarta fer-se enrere 
en la seva decisió de marxar des-
prés d’una dècada al càrrec. Ara 
per ara, una comissió gestora, for-
mada per membres de l’anterior 
junta directiva, a excepció del 
propi Maresma, continuarà diri-
gint el club. Enric Expósito, fins 

ara vicepresident, és el nou cap 
visible de l’entitat lassal·liana fins 
que es pugui escollir un nou pre-
sident. “L’entitat continua el seu 
funcionament normal, tant a la 
vessant esportiva, com social i 
econòmica. No hi ha cap canvi, 
només el fet excepcional de no 
tenir un president”, comenta Ex-
pósito, que no descarta en un futur 
poder assumir aquest carrèc, “si la 
meva situació professional i dis-
ponibilitat de temps canvien”. 

Vessant esportiva. El sènior mas-
culí, que gairebé té assegurada 

la permanència a Primera Esta-
tal, va sumar una nova victòria 
a casa, la segona consecutiva, 
contra el CEH Vendrell (29-28). 
Ben diferent va ser el balanç dels 
seus dos partits a domicili, ja que 
va perdre a les pistes del Club Jo-
ventut Handbol Mataró (34-27) 
i de l’Handbol Bordils (35-23). 
“Ja sabíem que seria molt difí-
cil repetir la victòria que vam 
assolir a la primera volta, però 
no esperàvem una diferència 
tan àmplia”, va reconèixer el 
tècnic Jaume Puig després del 
matx a Bordils.

hANDBOL

El CH La Salle encara no ha trobat 
substitut per Josep Maresma

Rafa Jiménez | Redacció

Enric Expósito és el portaveu de la comissió gestora, a l’espera de trobar un nou president
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> Els dos equips del Cp Can Sant Joan no pugen
Els sèniors masculí i femení del Club Petanca Can Sant Joan es van quedar 
a les portes d’aconseguir l’ascens a Segona i Tercera, respectivament. Als 
partits de tornada, el masculí no va poder remuntar davant del CP Els XII de 
Terrassa mentre que el femení es va quedar sense recompensa per punts, 
tot i l’empat global a partides | RJ 

> L’uEM, tercera al Campionat de Catalunya
El primer equip de la Unió Escacs Montcada, que està disputant el Cam-
pionat de Catalunya per equips, ocupa la tercera posició, només superat 
pel Sabadell i l’UGA-BCN. A la 7a jornada, els montcadencs van guanyar 
clarament en el seu desplaçament a Andorra (1-9) amb 8 victòries i 2 
taules. Aquest resultat, el millor de la temporada pel que fa a la puntuació, 
va servir per oblidar la derrota d’una setmana abans a casa contra el líder, 
el Sabadell, per 4 a 6. Pel que fa a la resta d’equips del club montcadenc, 
el segon és líder a la Primera Provincial gràcies a les seves set victòries 
seguides i el tercer és cuer a la Segona | RJ 

MOUNTAIN BIKE

Anna Villar i Pau Egeda, de l’equip 
Tomàs Bellès-Cannondale, van fer 
un bon paper a la Andalucía Bike 
Race, prova de llarga distància per 
etapes que es va disputar a Còr-
dova entre el 24 de febrer i l’1 de 
març. Pau Egeda, fent tàndem amb 

Tomàs Misser, va ser campió a la 
categoria màster-30. Anna Villar, 
que feia parella amb Núria Pica, va 
ser tercera en elit femení. El 10 de 
març, els montcadencs competiran 
a la Copa Catalana Internacional 
que es disputarà a Banyoles | RJ

Bon inici de Villar i Egeda

WU ShU

Membres de l’Espai de Tai Chi, 
amb seu al carrer Clavell, van fer 
una exhibició al Campionat de 
Catalunya de Wu Shu (arts mar-
cials xineses) que es va disputar 
el 2 de març a Santa Susana. La 
intenció del grup de l’Espai de Tai 
Chi local es preparar-se durant els 
propers mesos per poder participar 
en competicions | RJ

> Multiópticas Isis, eliminat de la Copa de korfbal
No hi va haver marge per a la sorpresa i el Multiópticas Isis A va quedar eliminat 
el 16 de febrer a la primera ronda de la Copa Catalana davant del Vallparadís, 
líder a la Lliga Nacional, per un clar 9 a 21. El primer equip del club reprendrà 
la seva participació a la lliga el 10 de març amb un partit a casa contra el KC 
Barcelona. El mateix dia, el segon equip tornarà també a la lliga jugant a la pista 
del KC Barcelona B | RJ 

Jon Santacana va sumar tres me-
dalles d’or al Mundial Paralímpic 
que es va disputar entre el 18 i el 27 
de febrer a La Molina. L’esquiador 
basc, que viu a Montcada i Reixac 
i té una discapacitat visual, es va 
penjar l’or a les proves de descens, 
supergegant i eslàlom. Santacana, 

que competeix amb el seu guia, 
Miguel Galindo, no va poder re-
petir l’èxit de l’últim Mundial de 
Sestriere (Itàlia), quan va sumar 
tres ors i dues plates, però es mos-
tra satisfet amb el seu paper: “Te-
níem opcions –explica– a totes les 
disciplines, pero sabíem que era 
molt difícil repetir aquells re-

sultats. Competir a casa és molt 
bonic, però també m’ha generat 
més pressió”. 
Després del Mundial, Santacana 
afronta les proves del circuit de la 
Copa del Món i ja es prepara per 
al seu nou repte: els Jocs Paralím-
pics d’Hivern que es faran al 2014 
a la ciutat russa de Sochi. 

L’esquiador basc, que viu a Montcada i Reixac, ja prepara els JJoo de Sochi 2014 

Rafa Jiménez | Redacció

ESQUÍ 

Jon Santacana guanya tres ors al 
Mundial paralímpic de La Molina

Exhibició de 
l’Espai Tai Chi

Foto de família de membres de l’Espai de Tai Chi i altres alumnes procedents de Sabadell
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Pau Egeda, amb el trofeu de campió
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L’esquiador basc Jon Santacana, seguint de prop el seu guia, Miguel Galindo
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El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan, que només 
havia aconseguit quatre 
victòries durant tota la tem-
porada, ha pujat fins a la 
setena posició del grup 8 de 
Tercera Territorial després 
d’encadenar dos triomfs a 
les darreres tres jornades. 
Les montcadenques van su-

perar el CB Begues, cinquè 
a la taula, per 56 a 44, i el 
CB Mira-Sol B (57-33). En-
tremig, van perdre a la pista 
del segon, CB Castellar, per 
78 a 50. 

Sènior A. Va sumar la seva 
cinquena victòria davant 
del Montmeló CB (78-64) 
a la 20a jornada.

BÀSQUET. AE ELvIRA-LA SALLE

Sotrac de resultats  
per a l’equip sots-25 

Des que va descansar a 
la 15a jornada, el sots-25 
de l’AE Elvira La Salle ha 
acumulat cinc derrotes que 
l’han fet baixar fins a la 
vuitena posicio. L’equip que 
dirigeix Roberto Gómez 
ha perdut els seus darrers 
enfrontaments contra tres 
equips de la zona mitja-alta: 
el CB Cabrils (64-52), el 
Gramanet BC B (59-73) i el 
CB Tona (64-44). 

Sèniors. L’A segueix a la 
cinquena posició després 
de dos partits seguits a casa 
on va guanyar el CB Vila 
de Montornès (86-85) i va 
perdre amb el segon, l’AE 
Boet Mataró B (63-78). 
D’altra banda, el B no ha 
baixat de la tercera posició, 
tot i dues derrotes segui-
des contra el CB Sant Pere  
Terrassa (80-56) i el Gassó 
de Ripollet (66-86). 

Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip sots-25 ha entrat en una mala ratxa de resultats 

El femení suma dos 
triomfs en tres partits

FUTBOL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
ha tornat a les posicions 
d’ascens i ara ocupa la terce-
ra posició a la Segona Divi-
sió B –la que organitza la Fe-
deració Catalana de Futbol 
Sala– amb 45 punts després 
d’encadenar tres victòries 
seguides. Els montcadencs 
van donar un pas de gegant 
en les seves aspiracions a 

pujar de categoria amb una 
victòria vital a la pista d’un 
rival directe, la UE Quatre 
Barres (3-6), a qui ja han 
avançat a la taula. Els verds 
van sumar dues victòries 
més contra l’Atlètic Zona 
Nord (2-1), situat a la part 
mitja alta, i la Penya Recrea-
tiva Sant Feliu B, de la zona 
baixa, per 8 a 1 | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
puja al tercer lloc

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada afronta en 
un bon moment l’inici de 
la segona part de la compe-
tició al grup 2 de Segona. 
Els montcadencs van fina-
litzar la primera volta amb 
dues victòries més contra el 
Futsal Cerdanyola B (3-2) 
i el Tona FS (1-6). El 5 de 
març, els vermells van su-

perar el Champion Floresta 
(6-1) en un partit ajornat 
que corresponia a la 10a jor-
nada. L’EF Montcada ocu-
pa la segona posició amb 
28 punts, a un del líder, l’EF 
Barberà-Andalucia, i un 
partit menys. “Queda mol-
ta lliga, però mantenim 
les opcions”, diu el tècnic, 
José Luis Carrasco | RJ 

L’EF Montcada conserva 
les opcions per pujar

A manca de tres jornades 
per al final de la primera 
fase, el sènior B del CH 
La Salle ja té gairebé asse-
gurada la primera posició 
del grup C de Tercera. Els 
montcadencs han guanyat 
els 15 partits que han dis-
putat i tenen un avantatge 

de set punts respecte el 
segon. Els nois d’Óscar 
San Felipe han continuat 
sumant de dos en dos a les 
darreres jornades. Van su-
perar el CH Llagostera B 
(43-19), el CH Sant Fost B 
(38-26) i el Sabadell Hand-
bol (26-28) | RJ

Domini inqüestionable 
del sènior B a Tercera

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT jOAN

hANDBOLFUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs no va poder sumar cap punt davant la visita de l’AE Xarxa

Encara amb un partit pen-
dent contra el Claret FS per 
disputar, l’AE Can Cuiàs se-
gueix ocupant la penúltima 
posició a la Preferent amb 
7 punts. Els montcadencs, 
que només han guanyat un 
partit en tota la temporada, 
van patir dues derrotes més 

contra el CFS Santvicentí-
IES Montserrat, cinquè a 
la taula, per 9 a 5 i contra 
l’AE Xarxa, de la zona mi-
tja-baixa, per 1 a 2. Fa tres 
setmanes, l’equip de Matías 
Ruiz no va jugar contra el 
Sant Andreu AE-Xocala, 
que s’ha retirat | RJ 

L’AE Can Cuiàs encara 
no pot sortir de la cua 

El CEB Can Sant Joan ha millorat la seva situació amb dues victòries més
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CDEM

La crisi afecta directament les 
extraescolars del Font Freda
aquest curs s’ha produït una reducció de més del 50% en el nombre de nens i nenes que s’ha inscrit

Els efectes de la crisi s’han 
deixat sentir en el volum 
d’alumnes que fan durant 
aquest curs algunes de 
les activitats extraescolars 
que organitza l’AMPA del 
col·legi Font Freda. Respecte 
a l’any passat, s’ha produït 
una reducció de més del 
50%, passant dels 170 als 
88 inscrits. Aquesta dràs-
tica reducció ha provocat 
la pèrdua d’alguns esports 
com el bàsquet i altres que 
havien començat el curs, 
com el patinatge o la psico-
motricitat, s’han deixat de 
fer. Ara mateix, el programa 
esportiu extraescolar ofereix 
judo, ball, futbol –disciplina 
on s’ha patit una disminució 
més gran– i handbol, que 
es fa a les instal·lacions del 
col·legi La Salle. “Tenim 
un programa esportiu 
que està bé i seria ideal 
que poguessin participar 
més nens i nenes, però a 
causa de la maleïda cri-
si, hi ha moltes famílies 
que no poden fer front a 
aquesta despesa, tot i que 
les quotes són molt econò-
miques”, explica Vanessa 

Fernández, que coordina 
des de fa dos anys el treball 
dels 8 monitors que fan les 
extraescolars. 
Al marge de la vessant espor-
tiva, el programa del Font 
Freda també ofereix anglès, 
teatre, repàs i guitarra, que 
també s’ha deixat de fer per 
manca de participants. A les 
esportives, les activitats més 
nombroses són el judo (26 
inscrits) i el ball (24), segui-
des per l’handbol (12) i el 
futbol (7). 

Rafa Jiménez | Redacció

El judo té força tradició al col·legi Font Freda i és, amb 26 inscrits, la disciplina més nombrosa de les extraescolars

Tot i perdre alumnes, l’equip de futbol s’ha pogut mantenir durant aquest curs
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CLUB TENNIS REIXAC

L’infantil femení guanya
Va superar el club Egara per un contundent 4 a 0

BÀSQUET. CB MONTCADA

El premini A es troba amb 
el triomf al canvi de nivell
cuer al nivell B, l’equip ja ha sumat tres victòries al c-2

BÀSQUET. CEB CAN SANT jOAN

El derbi júnior es queda 
a Can Sant Joan 
Va superar l’aE Elvira La Salle al Viver per 65 a 33

La pista del col·legi El Viver 
va acollir el 2 de març un 
interessant derbi entre els 
equips júniors del CEB Can 
Sant Joan i l’AE Elvira-La 
Salle. Es va tornar a repetir 
la història de la primera vol-
ta i la victòria va caure del 
costat dels de Can Sant Joan 
per un contundent 65 a 33. 
D’aquesta forma, es desfeia 
l’empat a punts amb el que 
tots dos equips van arribar 
al derbi, tot i que el CEB 
Can Sant Joan té un partit 
menys -l’ajornat contra el 
CB La Garriga B, i corres-
ponent a la 19a jornada, que 
es jugarà el 5 de maig-. 

Ara mateix, el CEB Can 
Sant Joan ocupa la quarta 
posició amb 34 punts, un 
més que els seus veïns. A la 
primera volta, l’AE Elvira-
La Salle també va perdre el 
derbi per 49 a 55.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. AE ELvIRA-LA SALLE

El juvenil femení pateix 
dues derrotes seguides
amb només quatre victòries, són antepenúltimes

El júnior femení de l’AE 
Elvira-La Salle ha baixat 
fins a la antepenúltima po-
sició del nivell B. Les mont-
cadenques, que només han 
guanyat quatre partits en 
aquesta temporada, van 
patir dues noves derrotes a 
les últimes jornades contra 
el CB Cardedeu (32-80) i 
el Mas de Sant Llei-CBVV 
(27-58). El júnior femení 
encara té opcions de pujar 
llocs a la taula si aconse-
gueix la victòria contra 
l’Escola Joan XXIII, un 
rival directe contra qui es 
va ajornar el seu enfronta-
ment de la 18a jornada. 

Júnior B. Continua a la 
novena posició del nivell 
C, tot i haver patit tres 
derrotes seguides contra 
el CB Tiana B (57-39), el 
CE Vilatorta (38-56) i el 
CB Tona 2 (66-33).

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior femení, en acció

Amb dos partits menys 
que alguns dels seus rivals, 
l’equip premini A del Club 
Bàsquet Montcada està si-
tuat a la cinquena posició 
de la fase final del nivell C-2 
després de la disputa de 8 
jornades amb un balanç de 
tres victòries i tres derrotes. 
Després de dues ensopega-
des contra el CB Santa Per-
pètua Negre (39-42) i el CB 
Vila de Montornès (48-39), 
els montcadencs es van re-
fer a l’última jornada a casa 
contra l’UB Sant Adrià 2 
(38-23). Aquesta ha suposat 
la tercera victòria de la tem-
porada per a un equip que 

a la fase prèvia del nivell B 
no va tenir gaire sort i va 
perdre els vuit partits que 
va disputar. El premini A 
encara ha de jugar un partit 
ajornat contra el cuer, el CB 
Premià de Dalt. 

Rafa Jiménez | Redacció

Primeres victòries per al premini A

Judit González, Laura Méndez i Marta Mérida, tres integrants de l’infantil

ct
 R

Ei
Xa

c

R
aF

a 
Ji

M
ÉN

EZ

L’infantil femení del CT 
Reixac, integrat per Judit 
González, Marta Mérida, 
Paula Fernández i Laura 
Méndez, va obtenir el 2 
de març una victòria per 

4 a 0 davant del C. Egara. 
L’infantil, el cadet i el júnior 
masculí també van guanyar 
el CT Ripollet (4-1), el C. 
Egara (4-1) i el CT Carde-
deu (3-2), respectivamet | RJ 
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> 4a jornada de Korfbal a l’Elvira Cuyàs
L’AEE Miró va organitzar el 16 de febrer la quarta jornada de 
la lliga de korfbal en categories cadet, infantil i aleví a les pis-
tes del col·legi Elvira Cuyàs, on es va concentrar una bona 
quantitat de públic. El club, que té cinc equips en aquestes 
edats, manté les seves possibilitats de classificar un conjunt 
de cada categoria per a les fases finals | RJ 
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Segon derbi per al Can Sant Joan
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L’Escola torna a guanyar el derbi 
juvenil davant del CD Montcada

Com va passar a la primera 
volta, l’EF Montcada es va 
emportar el derbi juvenil 
davant del CD Montcada 
(4-1). Aquest enfrontament 
no va decebre les expectati-
ves del nombrós públic que 
es va acostar a l’estadi de la 
Ferreria. Els gols de Ferran 
Drago, en dues ocasions, 
Iñaki Martín i Óscar Cobo 
li van donar la victòria als 
vermells. Marc Parra va 
fer l’únic gol verd. Després 
d’aquest derbi, l’EF Mont-
cada va ajornar el seu partit 

al camp del Martorelles i va 
superar l’At. Vallès (3-1). El 
CD Montcada va guanyar 
el Mercantil (2-0), però des-
prés va caure a Parets (1-0). 
Tot i tenir un partit menys, 
l’EF Montcada ocupa ara 
la cinquena posició amb 31 
punts, mentre que els verds 
són setens amb 29.

Futbol sala. Després de dues 
victòries seguides a Segona 
contra l’Arenys de Mar (4-3) 
i el Palau Solitài Plegamans 
(3-1), el júnior ha pujat a la 
vuitena posició.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

L’equip de José Manuel Jurado es va imposar per 4 a 1 i torna a avançar els verds a la classificació

L’EF Montcada ja va guanyar el primer derbi de la temporada per 0 a 3

NATACIÓ

El complex esportiu Can 
Xarau, a Cerdanyola, va 
acollir el 16 de febrer la sego-
na jornada dels Campionats 
Comarcals on participen les 
escoles de natació de Mont-
cada i Reixac, Ripollet, Ba-
dia i Barberà, a més del CN 
Guiera de Cerdanyola. Cal 

destacar els resultats de Na-
dia Misas (guanyadora als 
25 metres esquena i als 25 
m. braça) i Martí Toldos (se-
gon als 25 m. braça), en ca-
tegoria benjamí; Marc Grau 
(guanyador en 50 m. esque-
na i segon en 50 m. braça), 
Daniel Gonzalo (guanya-
dor 100 m. braça), Claudia  

Garrote (guanyadora en 50 
m. esquena i en 50 m. braça) 
i Natalia Castro (tercera en 
50 m. braça), en aleví; Da-
niel Gonzalo (guanyador 
100 m. esquena), en infantil; 
i Joan Grau (tercer en 100 
m. braça), en cadet. La resta 
de resultats es poden veure 
al web de l’IME.

L’EN Montcada manté el nivell a 
la segona jornada dels Comarcals
En individual, es van aconseguir set primeres posicions, dues segones i dues terceres

ESCACS

El Hotel Ciutat de Mont-
cada va acollir el 2 de 
març la jornada de cloen-
da del Campionat Terri-
torial d’Escacs Base del 
Vallès Occidental. Entre 
els 15 participants mont-
cadencs, cal destacar el 
paper d’Arnau Jovè, or a 

la categoria sots-12; Àlex 
Cruz, bronze a la sots-8 
i Adán Sierra, cinquè en 
sots-10. Tots tres aniran al 
Campionat de Catalunya 
que es farà a Salou durant 
la Setmana Santa. Gerard 
Mohino (sots-10) i Jordi 
Escolà (sots-8) van finalit-
zar a la sisena posició. 

Medalles als Territorials
Dos dels representants locals van sumar un or i un bronze

Part dels participants montcadencs, amb els seus respectius trofeus

Rafa Jiménez | Redacció

hANDBOL. Ch LA SALLE

Amb un balanç de vuit 
victòries i dues derrotes, 
l’infantil femení del CH La 
Salle va finalitzar segon la 
primera fase a la Primera 
Catalana. A les dues últimes 
jornades, les montcaden-

ques van guanyar el CH 
Ripollet (24-6), i l’HC Sant 
Boi (32-36). El 10 de març, 
l’equip inicia la segona fase 
amb l’objectiu de finalitzar 
entre els dos primers per 
lluitar pel campionat | RJ 

L’infantil femení, segon
Inicia ara la segona fase amb bones perspectives

L’infantil femení que entrena Pere Arbona vol entrar ara al Top-4 

FUTBOL SALA. BRONCESvAL MONTCADA

El juvenil masculí del Bron-
cesval s’ha consolidat, amb 
35 punts, a la segona posició 
de la Divisió d’Honor des-
prés de la disputa de quatre 
jornades de la segona volta. 
Els montcadencs, que van 

caure a la pista del líder, el 
FC Barcelona, per un con-
tundent 10 a 2, es van recu-
perar guanyant el Martorell 
(8-5). A la darrera jornada, 
es van deixar un punt a la 
pista del CET 10 (1-1) | RJ

Consolidació del juvenil
Només el Fc Barcelona el supera a la Divisió d’Honor

La montcadenca Marina 
Castro, del CN Sabadell, 
va obtenir quatre medalles 
(tres de plata i una de bron-
ze) al Campionat d’Espanya 
de categories infantil i jú-
nior que es va fer a Palma 
de Mallorca entre el 28 de 
febrer i el 3 de març. Castro 
va contribuir a que el CN 
Sabadell es proclamés cam-
pió d’Espanya per clubs | RJ 

Castro, al 
Campionat 
d’Espanya

FUTBOL SALA. SELECCIÓ CATALANA

La selecció catalana de 
futbol sala sots-16 jugarà 
la fase final del Campio-
nat d’Espanya després de  
guanyar els dos partits de 
la fase prèvia, que es va ce-
lebrar entre el 15 i el 17 de 

febrer al pavelló Miquel Po-
blet. Catalunya, on juguen 
els montcadencs Sergio 
González (Les Corts) i Marc 
Cárdenas (Marfil), va guan-
yar Canàries (9-0) i Ceuta 
(7-1) | RJ 

Èxit dels sots-16
catalunya jugarà la fase final del campionat d’Espanya

A l’equip català, juguen els montcadencs Sergio González i Marc Cárdenas

Rafa Jiménez | Redacció
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> Montcada Aqua celebra el seus 9 anys
Més de 750 persones van participar, entre l’11 i el 17 de 
febrer, en les més de 25 activitats especials que es van or-
ganitzar per celebrar el 9è aniversari de Montcada Aqua. En 
el programa d’actes es van fer, entre d’altres coses, una ses-
sió de streepdance, batuzumba, aquagym amb jocs amb 
globus, masterclass de ciclo indoor i una sessió de relaxació 
a la piscina amb espelmes i música chill-out (foto) | RJ 
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NATACIÓ

A la 11a jornada, el juvenil va superar el Gimnàstic per un clar 7 a 0



Ernesto Romero
Amb el lema ‘Ni una más’. Fa un any que aquest veí de la Font Pudenta, mecànic de pro-
fessió i ciclista aficionat, va decidir que allà on anés a competir ho faria en suport a Mujeres en 
Igualdad, una organització que lluita contra la violència masclista. I així, amb el lema ‘Ni una más’, 
denunciant la mort de dones a mans de les seves parelles o exparelles, Ernesto fa campanya arreu. 
Aviat podrà lluir la samarreta a la Titan Desert, una de les proves ciclistes més mediàtiques i més 
dures del món, que es disputarà pel desert saharià, al Marroc, del 28 d’abril al 3 de maig. Són 
més de 600 km en sis etapes maratonianes que aquest montcadenc afronta per tercera vegada en 
solitari –va participar els anys 2008 i 2010–, sense cap mena d’assistència. El seu desig era haver 
fet equip amb una dona per donar més rellevància a la campanya que representa i tenia, fins i tot, 
candidates per fer-ho però finalment no ha aconseguit patrocinadors. 

“La violència masclista s’hauria 
d’equiparar amb el terrorisme”

D’on li ve la passió pel ciclisme?
Doncs la veritat és que a mi el 
que m’agrada és el motociclisme 
i, de fet, vaig competir dels 20 als 
30 anys i vaig arribar a ser 3r de 
Catalunya. Però aquest és un esport 
que cada vegada t’exigeix més i és 
difícil compaginar-lo amb la feina. 
Així que, quan vaig deixar les cur-
ses, em vaig aficionar a la bicicleta.
Però no es conforma amb fer una 
passejada. Contràriament, li agra-
den les proves dures.
Amb la moto també feia curses de 
resistència, així que amb la bicicleta 
he seguit la mateixa dinàmica. I el fet 
de venir a viure a Montcada, on em 
vaig instal·lar fa 12 anys, m’ha ajudat 
molt. Aquest és un lloc privilegiat per 
fer BTT o senderisme tenint tan a prop 
les serralades de Marina i Collserola. 
Corre per competir?
No, només per plaer. No m’importa 

l’ordre d’arribada a meta. Es tracta 
de gaudir del que m’agrada. 
Però no deixa de ser sacrificat par-
ticipar en curses de resistència 
com la Titan Desert.
Hi ha moments en què penses: què 
estic fent aquí? Però després, quan 
acabes, et sents molt satisfet.
A final d’abril tornarà a repetir 
l’experiència per tercera vegada i, en 
aquesta ocasió, amb el lema ‘Ni una 
más’. Què el va animar a fer-ho? 
La idea la vaig tenir després que, en 
una mateixa setmana, tres dones 
fossin assassinades per les seves 
parelles. Va ser el moment en què es 
debatia l’ILP de les curses de braus i 
als mitjans es parlava més dels toros 
que no pas de les víctimes de la vio-
lència masclista. Això em va cons-
cienciar sobre aquesta xacra que, 
en la meva opinió, hauria d’estar 
equiparada amb el terrorisme. Hi ha 

moltes dones que conviuen a casa 
amb el seu agressor, sense recursos 
per alliberar-se i, sobretot, sense es-
corta que les pugui protegir.
I què va fer al respecte?
Em vaig posar en contacte amb el 
Ministeri d’Igualtat i els vaig demanar 
noms d’organitzacions amb les quals 
pogués col·laborar. Així va ser com 
vaig entrar en contacte amb Mujeres 
en Igualdad i els vaig proposar com-
petir lluint el seu lema ‘Ni una más’.

Quin impacte ha tingut la iniciativa?
He sortit a diferents webs i mitjans i això 

ha fet visible la campanya. Del que es 
tracta, en definitiva, és de conscienciar 
la gent que la clau per acabar amb la 
violència masclista està en l’educació 
que donem als nostres fills. 
Per donar més rellevància a la cam-
panya, el seu objectiu era fer equip 
amb una dona a la Titan Desert.
Sí, però no ha estat possible per 
manca de patrocinador. Jo tenia les 
meves despeses cobertes, gràcies a 
Industrias Durmi i a Medina Compe-
tición, però faltava la part de la noia. 
L’any que ve ho tornaré a intentar i 
segur que ho aconseguiré. 
Quan costa participar en aquesta 
prova?
Entre la inscripció i el viatge, al vol-
tant de 2.400 euros. I això que vaig 
sol, sense equip que m’acompanyi. 
La majoria de participants va amb 
mecànic i fisioterapeuta. Jo faig totes 
aquestes funcions alhora i, fins i tot, 

ajudo d’altres participants (riu). 
I com és això?
Doncs perquè a l’inici de cada eta-
pa surto dels últims i, a mesura que 
avanço, em vaig trobant pel camí 
altres corredors en pana que no sa-
ben com reparar la bicicleta perquè 
no poden portar el mecànic al costat. 
Així que ja em veus aturant-me cada 
dos per tres a fer un cop de mà.
Té alguna anècdota en especial?
Doncs sí, al 2010, vaig ajudar el can-
tant Serafín Zubiri que competia amb 
un guia en tàndem. Resulta que, al-
hora de muntar la bicicleta, que viatja 
envalada, es van equivocar posant 
els pedals i no tenien cap mecànic 
a disposició així que em vaig oferir a 
ajudar-los. Vaig trigar unes sis hores a 
arreglar-la i, a partir d’aquell dia, cada 
vegada que els sorgia un problema 
anaven a trobar-me. Des d’aleshores 
mantenim una bona amistat.

“L’any que ve espero 
aconseguir patrocinador 
per poder participar a la 
Titan Desert fent equip 
amb una dona”

Ciclista compromès
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