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Un voluntari de l’ADF acompanya una mare i la seva fi lla a fer la plantada d’un arbre a prop de l’antiga pedrera del Turó
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a la casa de les Aigües  PÀg. 21
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Els endarreriments de la Gene-
ralitat en les beques de menjador 
han posat en una situació delicada 
moltes empreses del sector, la ma-
joria de les quals han de demanar 
pòlisses a entitats financeres per 
poder fer front a l’avançament 
dels diners “perquè als nens no 
els deixem sense menjar”, ha 
subratllat Montse Montesdeoca, 
de la cooperativa Triquinyaqui 
que gestiona el servei de menja-
dor de l’escola Elvira Cuyàs.
La Generalitat –que lliura els 
diners als Consells Comarcals 
que els fan arribar a les escoles i 
empreses– reconeix que hi ha un 
retard de 4 ó 5 mesos en el pa-
gament de les beques. “Sempre 
hem cobrat amb retard, però 
mai amb tant”, ha comentat 
Montesdeoca. Segons les empre-
ses, la part del primer trimestre 
del curs actual s’ha cobrat aquest 
mes, mentre que l’import corres-
ponent als mesos d’abril, maig i 
juny del curs anterior no s’ha re-
but fins al febrer d’enguany. 
Fonts del Consell Comarcal del 

Vallès Occidental han indicat que 
l’ens va avançar 700.000 euros 
a principi de març, que són els 
diners que ara han arribat a les 
Ampa i les escoles. “El Consell 
fa l’esforç de tramitar avança-
ments sempre que pot”, han 
indiquen fonts de l’ens. 
El Consell Comarcal ha atorgat 
5.608 ajuts de menjador aquest 
curs a tota la comarca, dels quals 

240 són per a centres de Mont-
cada i Reixac. L’ens supramuni-
cipal signa una addenda amb la 
Generalitat en què es fa la pre-
visió de la despesa per a ensen-
yament al territori, tant per al 
transport escolar com per a les 
beques de menjador. 

Partida econòmica. Per a aquest 
curs, el pressupost total previst 
d’Ensenyament per a la comarca 
és de 10.437.206 euros, dels quals 
3.123.884 corresponen a beques 
i la resta, al transport escolar –a 
Montcada aquest servei es dóna a 
l’institut La Ferreria. Segons fonts 
del Consell, en aquestes alçades 
de curs, la Generalitat només ha 
abonat 685.000 euros del total, 
tot i que fonts del Departament 
d’Ensenyament han explicat a La 
Veu que tots els pagaments per a 
ajuts estan tramitats als serveis 
econòmics, que cada mes ingres-
sen una part. 
“És una partida prioritària 
perquè és l’única que no hem 
rebaixat”, indiquen les mateixes 

,fonts, una afirmació que posa en 
dubte bona part de la comunitat 
educativa,  ja que aquest curs 
el nombre de beques de menja-
dor s’ha reduït considerablement. 
“Nosaltres enguany tenim 28 in-

fants amb beques, el que suposa 
que hem d’avançar uns 15.000 
euros; l’any passat vam tenir el 
doble d’alumnes, amb el que 
això ens va comportar”, ha expli-
cat Montesdeoca. 
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LA PUJADA DE L’IVA
L’obligació d’aplicar un 21% en el servei de 
menjador escolar ha disparat les alarmes 
entre les famílies, que temen un increment 
en la factura cara el curs vinent

El Consell Comarcal ha avançat 700.000 euros als centres educatius per pal·liar els retards en els pagaments de la Generalitat

Les empreses del sector sobreviuen amb 
crèdits per poder continuar oferint el servei

MENJADORs EscOlARs

Sílvia Alquézar/ Silvia Díaz | Montcada

El govern català 
reconeix que hi ha un 
retard en el pagament 
de 4 ó 5 mesos
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Dues monitores del menjador de l’escola El Turó, a Montcada Centre, repartint el dinar entre els infants

 L’obligació d’aplicar un 21% d’IVA també agreuja la situació del sector

L’obligació d’aplicar el 21% d’IVA 
en el servei de menjador escolar, 
decretada pel Ministeri d’Hisen-
da, ha agreujat la situació del 
sector. Una nova interpretació de 
la normativa per part de la Direc-
ció General de Tributs considera 
que els serveis educatius ja no 
estan exempts d’IVA. Les empre-
ses han mostrat el seu desacord 
amb la decisió d’Hisenda i alerten 
del fet que, si no poden pujar els 
preus –el límit és de 6’20 euros 
per menú, fixat per la Generali-
tat– “s’hauran de mantenir re-
baixant la qualitat o acomiadant 
monitors i augmentant la ràtio 

d’alumnes”, ha indicat el gerent 
de l’Associació Catalana d’Empre-
ses del Lleure, Educació i Cultura 
(Acellec), Pep Montes, qui ha ex-
plicat que l’obligatorietat d’aplicar 
l’IVA ja està en vigor des del no-
vembre del 2012 i que Hisenda 
pot arribar a demanar l’impost 
dels últims quatre anys. “Això és 
terrorífic”, ha manifestat Montes, 
qui ha avançat que les empreses 
estan estudiant la possibilitat de 
portar el cas al Parlament Euro-
peu, al·legant que el govern es-
panyol no està complint la direc-
tiva europea que deixa exempts 
d’impostos els serveis educatius i 

de protecció de la infància. L’apli-
cació de l’IVA en serveis com el 
menjador escolar, les acollides 
matinals i de tarda  i les activitats 
extraescolars també ha disparat 
l’alarma entre les famílies, que 
temen un increment de preus de 
fins a 15 euros mensuals. La fac-
tura del menjador consta de dos 
conceptes: el menjar, amb un 
10% d’IVA, i el de monitors, que 
suposa la meitat del rebut. Se-
gons el Ministeri d’Hisenda, per 
als menors de 6 anys s’ha d’apli-
car un 10% mentre que, per als 
més grans d’aquesta edat, puja 
fins al 21% | SA

Durant el tercer trimestre d’aquest 
curs i el primer del vinent, Serveis 
Socials complementarà els ajuts 
que reben les famílies amb fills 
becats al menjador amb dos eu-
ros més per menú, arribant a 5,3 
euros de subvenció. “Estem fent 
els màxims esforços perquè els 
infants tinguin, almenys, un 
àpat nutritivament correcte al 
dia”, ha manifestat la regidora de 
Serveis Socials, M. Carmen Gon-
zález (CiU). El consistori destina-
rà 55.000 euros per a aquest con-
cepte, provinents d’una partida 
extraordinària que va aprovar a 
principi d’any per donar suport 
les persones que més pateixen la 
crisi | SD

L’Ajuntament 
donarà dos 
euros més per 
cada becat
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CAN PIELLA
El col·lectiu en defensa de la 
continuïtat de la masia mostra 
les activitats que hi desenvolupa
Pàg. 11

OMIC
L’Ofi cina Municipal d’Atenció al 
Consumidor va augmentar el 
nombre de consultes al 2012
Pàg. 12

El Jutjat d’Instrucció número 2 
de Cerdanyola ha desestimat la 
querella presentada a la Fiscalia 
de Medi Ambient sobre la conta-
minació acústica de la cimentera 
Lafarge i ha acordat el sobreseï-
ment provisional de les actuacions 
iniciades al 2011 per una trentena 
d’entitats contra l’exalcalde, César 
Arrizabalaga; l’exregidora de Medi 
Ambient, Eva Gonzalo, ambdós 
del PSC; i l’exdirector de la plan-
ta montcadenca, Oswaldo Pereda. 
L’auto destaca que “l’Ajuntament 
ha mantingut una permanent 
feina de control, tot i que nin-
guna norma categoritza que les 
seves inspeccions hagin de ser de 
caràcter obligatori”.
El text de la jutgessa que ha ins-
truït les diligències prèvies afegeix: 
“L’únic que queda de manifest és 
la preocupació i la perseverança 
de l’Ajuntament en el seguiment 
dels controls de contaminació 
acústica”. En aquest sentit, desta-
ca que l’administració local propo-
sés a la Direcció General de Qua-
litat Ambiental la instal·lació d’una 
xarxa de monitorització del soroll, 
així com requerir a l’empresa la 
justifi cació de les mesures correcto-
res aplicades. 

Controls adequats. En un altre punt 
de l’auto, la magistrada indica que 
els informes de l’Ajuntament re-
fl exen el resultat de les seves actua-
cions de control sense que s’apreciï 

cap omissió rellevant. Pel que fa 
a l’empresa, conclou que com-
pleix amb els nivells d’immissió 
acústica fi xats per la normativa 
sectorial i avala així mateix la 
decisió de no procedir de nou a 
realitzar sonometries.
Davant d’aquesta resolució ju-
dicial, la regidora de Medi Am-
bient, Judith Mojeda (PSC), con-
sidera que ha quedat demostrat 
que l’Ajuntament ha complert 
amb escreix el seguiment sobre 
l’activitat de la cimentera Lafar-
ge. “Fins i tot hem demanat 
més mesures de les que legal-
ment són exigibles per assegu-
rar al màxim la pacifi cació en-
tre l’empresa, el medi ambient 
i el veïnat”, ha afegit l’edil. La 
interlocutòria també ha deses-
timat els escrits presentats per 
l’AV de Can Sant Joan en data 
del 19 de setembre de 2012 i 13 
de febrer de 2013 en els quals 
sol·licitava ampliar els fets de la 
querella. L’entitat ha declinat fer 
declaracions a l’espera de rebre 
la documentació sobre la desesti-
mació de les seves denúncies.

Reaccions. Arrizabalaga ha ma-
nifestat a La Veu la seva satisfac-
ció perquè l’afer s’hagi tancat i 
ha indicat que “el jutjat ha con-
fi rmat el que pensava quan 
vam anar a declarar, que ni jo 
ni l’exregidora de Medi Am-
bient hi teníem la més mínima 
involucració”. L’exalcalde ha re-
cordat que va dir al jutge que la 
querella s’hauria d’haver presen-
tat contra l’exconseller de Medi 
Ambient, Francesc Baltasar, que 
va ser qui va autoritzar la llicèn-
cia ambiental a la planta de Can 
Sant Joan. 

La magistrada considera que Lafarge compleix amb els nivells 
d’immissió acústica que han de complir les cimenteres

L’auto de la jutgessa 
destaca la tasca de 
control de l’Ajuntament

TRIBUNAls

Pilar Abián/ Silvia Díaz | Redacció

La major part de les                    
denúncies contra la 
cimentera les lidera 
l’AV de Can Sant Joan
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L’AV de Can Sant Joan s’ha queixat reiteradament dels sorolls que emet la planta i de l’incompliment de l’ordenança acústica municipal
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L’Associació per a la Defensa 
Fo restal (ADF) ha xifrat en 250 
les persones que van participar 
en la II Festa del Bosc que va 
organitzar el passat 17 de març 
al Turó de Montcada, amb la 
col·laboració d’Andròmines, el 
Centre d’Espeleologia Alpí Va-
llesà (CEAV), l’Agèn cia Cata-
lana de Residus i la Societat de 
Caçadors El Tordo. 
L’objectiu principal de la jorna-
da, contribuir a la repoblació de 
l’entorn del Mirador de la Pau 
–ubicat més amunt de la Font de 
la Mitja Costa– amb la planta-
ció de 200 plantes–, es va poder 
complir, a pesar de la pluja.

Restauració. Lafarge Cementos 
va aprofi tar l’activitat de l’ADF 
per fer visites guiades a l’antiga 
pedrera de calcàries que té previst 
recuperar i convertir en una àrea 
d’ús públic, en col·laboració amb 
el Parc de Collserola. Segons el 
cap de Medi Ambient i Pedreres, 

Jaume Ramon, la primera fase 
del pla consistirà en acabar de 
reomplir l’espai amb terres pro-
cedents d’obres públiques, “una 
operació que dependrà del 
ritme d’arribada de materials, 
però que podria enllestir-se a 
fi nal del 2014”. La segona fase 
serà la repoblació vegetal del sec-
tor i la creació d’una llacuna amb 
aportació d’aigua natural com a 
refugi d’amfi bis. Altres propos-
tes que s’estan treballant són la 

creació d’una Aula de natura, 
una senda botànica, un centre 
d’interpretació de la natura i un 
d’interpretació del paisatge. “Les 
idees que estem recollint les 
hem de valorar conjuntament 
amb el Parc de Collserola”, va 
dir el director, Vicente Pedro. 
Per part de l’Ajuntament, van 
assistir la regidora de Medi Am-
bient, Judith Mojeda, i el regi-
dor d’Esports, Marc Rodríguez 
–ambdós del PSC. 

Lafarge aprofi ta la festa per mostrar el projecte de recuperar la muntanya per a l’ús públic 

Prop de 250 persones participen a 
la plantada d’arbres de l’ADF al Turó

Laura Grau | Terra Nostra

Jaume Ramon, cap de Medi Ambient i Pedreres de Lafarge Cementos, va presentar el projecte
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REsTAURAcIÓ DEl TURÓ
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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i altres consistoris catalans 
insten a la Comissió Europea, el 
govern central i a la Generalitat 
a impulsar mesures que limitin 
l’emissió de carburants que pro-
dueixen òxids de nitrogen i altres 
partícules que poden afectar a la 
salut. Aquest és un dels acords 
assolits a la 13a assemblea de la 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat per un aire més net, 
a la qual s’ha adherit el consistori 
montcadenc. 
Segons l’ens, diversos estudis cien-
tífics han posat de manifest que 
la contaminació atmosfèrica que 
prové del trànsit rodat s’associa 
no només amb efectes a curt ter-
mini, com una major incidència 
de malalties i morts cardiorespira-
tòries en dies amb pics de conta-
minació, sinó també amb efectes 
a llarg termini per l’exposició crò-

nica a les emissions. Els mateixos 
informes estimen que la reducció 
dels nivells actuals de les partí-
cules en suspensió representaria 
un increment d’uns 14 mesos en 
l’esperança de vida de la població.
Els ajuntaments que han signat 
l’acord assenyalen que el principal 
causant del deteriorament de la 
qualitat de l’aire és la producció de 
gasos contaminants que provenen 
del trànsit, especialment els que 
emeten els vehicles dièsel.

Eines legals. “Si les administra-
cions supramunicipals avancen 
legislativament, els ajuntaments 
podrem redactar programes 
per definir línies d’actuació i 
mesures correctores en l’àmbit 
de les nostres competències”, 
ha assenyalat la regidora de Medi 
Ambient, Judith Mojeda (PSC). 
Els municipis es comprometen a 
impulsar accions, entre les quals 

hi ha algunes relacionades amb 
la fiscalitat ambiental, com ara 
modificar l’impost de circulació 
en funció de les emissions con-
taminant si facilitar la instal·lació 
d’infraestructures de recàrrega 
de vehicles de gas i elèctrics, en-
tre d’altres.
Tot i que la Xarxa per un aire 
més net fixa la seva atenció en la 
pol·lució que causa el trànsit de 
vehicles, l’AV de Can Sant Joan 
insisteix que el principal focus de 
contaminació ambiental del mu-
nicipi és la cimentera Lafarge.

L’Ajuntament s’adhereix a la Xarxa de ciutats i pobles cap a 
la Sostenibilitat per un aire més net que promou la Diputació 

Compromís municipal 
per frenar la pol·lució 
que genera el trànsit

MEDI AMBIENT

Silvia Díaz | Redacció
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Montcada i Reixac està envoltada de nombroses infraestructures viàries en ser un dels punts d’entrada a la ciutat de Barcelona

 

El carril Bus-VAO de la C-58, al qual 
es pot accedir des del barri Terra 
Nostra , ha passat a ser només 
d’entrada a Barcelona, excepte els 
divendres a la tarda, en què s’utilit-
zarà de sortida. Una altra de les no-
vetats que ha decidit implementar 
la Generalitat ha estat permetre que 
també hi puguin circular vehicles 
amb només dos ocupants, en lloc 
d’un mínim de tres. Aquests canvis, 
que es van posar en marxa el 18 de 

març, pretenen potenciar una infra-
estructura, fins ara infrautilitzada, 
que va costar 80 milions d’euros i 
que no ha respost a les expectatives 
inicials. 
El Departament de Territori calcula 
que, amb les modificacions intro-
duïdes, el trànsit serà més fluid 
d’entrada a Barcelona i es redui-
ran en un 30% les emissions dià-
ries que provoquen els embussos 
habituals a la C-58 | PA

El Bus VAO passa a ser d’accés a Barcelona i permet 
la circulació de vehicles amb només dos ocupants
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Des de la seva posada en mar-
xa el setembre de l’any passat, el 
Servei de Mediació de l’Habitat-
ge, impulsat per Càritas i la Man-
comunitat Intermunicipal Cerda-
nyola-Ripollet-Montcada, ha atès 
122 famílies en risc de perdre 
el seu habitatge en no poder fer 
front al pagament de les quotes 
hipotecàries o als rebuts del llo-
guer, de les quals 35 eren famí-
lies montcadenques. 
L’oficina de mediació hipotecà-
ria dóna resposta a un total de 
quatre situacions possibles: 1) 
Les que es poden resoldre amb 
un canvi de les condicions de 
pagament de l’habitatge —amb 
un allargament dels terminis i 
la reducció de les quotes, en-
tre d’altres fórmules—; 2) Els 
casos on resulta impossible 
mantenir el lloguer. Es negocia 
amb el propietari de l’immoble 
el temps necessari per a poder 
trobar i oferir a la família afec-
tada un altre habitatge amb un 
lloguer assequible. 3) Les situa-
cions en les quals no es poden 
mantenir les condicions de la 
hipoteca concedida. Amb les 
entitats financeres es negocien 
opcions, com ara la possibilitat 
de convertir el préstec hipote-
cari en un contracte de lloguer 

amb la dació en pagament del 
deute contret; la reducció del 
deute pendent; o aconseguir el 
temps necessari per buscar un 
nou habitatge d’urgència que 
asseguri un lloguer assequible. 
4) Quan ja s’ha produït el des-
nonament o aquest ja és irrevo-
cable, s’ajuda en la cerca d’un 
nou pis i s’intenta obtenir una 
reducció del deute que pugui 
quedar pendent després de la 
pèrdua de l’habitatge.
La gerent de la Mancomunitat, 
Lourdes Delgado, afirma que  “és 
molt important que les famílies 
que preveuen que tindran aquest 
problema truquin al Servei abans 
de generar deutes amb el banc” ja 
que adverteix que “com més aviat 
detectem el problema, abans po-
drem trobar-hi una solució”.

Cal adreçar-se al 
servei quan es detecti 
que, a curt o mig 
termini, no es podrà 
pagar la hipoteca

Delgado afegeix que durant 
aquests primers sis mesos de 
servei “hem aconseguit dacions 
en pagament i renegociacions 
de quotes, però tothom ha de te-

nir molt clar que això no sempre 
s’aconsegueix perquè cada deu-
te hipotecari és un món”. La de-
manda d’assessorament no s’ha 
aturat des de la posada en mar-
xa del servei i, en data d’avui, 
ja hi ha prevista l’atenció a 52 
famílies més fins a finals d’abril, 
de les quals 19 són de Montca-
da i Reixac.
Paral·lelament a la feina del Ser-
vei de Mediació de l’Habitatge, 
el Ple de febrer de l’Ajuntament 
de Montcada també va aprovar 
una moció —a instàncies d’ICV-
EUiA— per evitar que les perso-
nes perdin el seu habitatge en el 
cas de no poder pagar la hipo-
teca de la residència habitual. 
Amb els vots a favor de tots els 
grups municipals, amb l’excep-
ció del PP, l’Ajuntament instarà 
el Govern de l’Estat a una sus-
pensió dels desnonaments de 
la residència habitual a què es 
puguin acollir tots els col·lectius 
veritablement vulnerables fins 
que no es promogui una nova 
normativa hipotecària, que, en-
tre d’altres mesures, inclogui la 
dació en pagament com una 
forma d’extingir el deute amb 
l’entitat bancària i la possibilitat 
de permanència del deutor en el 
mateix domicili sota una fórmula 

de lloguer social. L’equip de go-
vern creu que la recent sentèn-
cia del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea sobre la legislació 
hipotecària estatal en facilitarà la 
reforma. La sentència assegura 
que la normativa espanyola so-
bre execució hipotecària vulne-
ra els drets dels consumidors ja 
que no els permet defensar-se 
de les clàusules abusives impo-
sades pel sector bancari en la 
firma de les hipoteques.
Mentre l’Estat no decreti la sus-
pensió dels desnonaments, el 
Ple ha acordat impulsar diverses 
accions. De totes elles, en des-
taquen sol·licitar al jutge degà 
del partit judicial al qual pertany 
Montcada i Reixac que comu-
niqui mensualment als Serveis 

Socials del consistori una relació 
dels processos judicials que po-
drien finalitzar en desnonament 
per tal d’aturar-los; assessorar les 
famílies a través de l’Oficina Mu-
nicipal d’Habitatge; deixar d’ope-
rar amb les entitats bancàries 
que promoguin desnonaments 
de l’habitatge habitual de perso-
nes empadronades a Montcada 
i Reixac i que no utilitzin la ne-
gociació, la mediació i l’assesso-
rament que ofereix l’Oficina Mu-
nicipal d’Habitatge abans de les 
execucions hipotecàries; i també 
establir que els efectius de la Po-
licia Local no intervinguin en els 
desnonaments, sempre que no 
hi hagi una ordre judicial que així 
ho sol·liciti de manera explícita i 
justificada.

>monogràfic

sUPORT INsTITUcIONAl PER EVITAR Els DEsNONAMENTs

El Servei de Mediació de l’Habitatge atén 35 
famílies de Montcada en només sis mesos 

ÀREA PREsIDÈNcIA
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

A QUATRE BANDES
El servei l’ofereix la Mancomunitat de 
Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada
i Reixac, amb un conveni amb Càritas

19 SOL·LICITUDS PENDENTS
A través de la cita prèvia hi ha 19 
famílies montcadenques més que 
seran ateses des d’ara i fins a l’abril

MARIA ELENA PÉREZ
ALCALDESSA

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac s’ha implicat des del pri-
mer moment a ajudar a les per-
sones afectades per les cruels 
conseqüències de no poder fer 
front als pagaments de la hipo-
teca. L’any passat el consistori 
va destinar 23.249 euros per a 
ajudar a 89 famílies amb pro-
blemes per mantenir els seus 
habitatges. En els comptes mu-
nicipals del 2013 aquest com-
promís s’ha renovat. L’ajuda que 
presta el Servei de Mediació de 
l’Habitatge de la Mancomunitat 
no seria possible sense l’enorme 
esforç dels voluntaris. Ells, que 
ens ajuden a ajudar, tenen el 
sincer agraïment de la ciutat.

ATENcIÓ PERsONAlITZADA

Ajudar
i agrair

El Servei de Mediació de l’Ha-
bitatge que promouen Càritas i 
la Mancomunitat Intermunicipal 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada es 
pot oferir gràcies a la implicació 
de cinc voluntaris oferts per l’enti-
tat sense ànim de lucre i les dues 
treballadores de la Mancomu-
nitat. Tots ells tenen uns perfils 
professionals que encaixen amb 
les demandes dels afectats. Des 
dels seus inicis hi ha una advo-
cada, dos directors de sucursals 
bancàries prejubilats i un volun-
tari que fa feines de suport.
L’oficina del servei està ubicada 
al primer pis de l’edifici de la 
Creu Roja —al número 25 de 
l’avinguda de la Creu Roja de 

Cerdanyola del Vallès— i ofereix 
fins a cinc assessoraments cada 
dimarts i dijous.
Per tal d’accedir al Servei de 
Mediació de l’Habitatge s’ha de 
trucar al telèfon 935 726 474, 
de dilluns a divendres, de 10.30 
a 13h. Durant la trucada es re-
cullen les dades personals dels 
afectats, es pregunta per la si-
tuació financera de la família i 
es donen dues cites. Durant la 
primera, la família ha d’aportar 
tota la documentació necessària 
per poder estudiar el seu cas, 
i és durant la segona trobada 
que els professionals del servei 
li oferiran un assessorament a 
mida.

Diferents perfils professionals al servei dels afectats

Signatura del conveni entre Càritas i la Mancomunitat al setembre de 2012

Edifici de la Creu Roja, seu del Servei de Mediació de l’Habitatge
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Membres del col·lectiu s’han reunit amb l’alcaldessa i dos regidors del govern municipal

L’Assemblea d’aturats obre vies 
de cooperació amb l’Ajuntament

MOVIMENT cIUTADÀ

Els representants de l’Assemblea van explicar a l’alcaldessa i als regidors d’Economia i Promoció Econòmica els objectius del col·lectiu 

pI
LA

R
 A

bI
áN

La Comissió de l’Assemblea local 
de Treballadors i Aturats va man-
tenir el 20 de març una primera 
trobada amb l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), el primer 
Tinent d’Alcalde, Joan Maresma 
(CiU), i el regidor d’Ocupació i 
Promoció Econòmica, Joan Car-
les Paredes (CiU), amb l’objectiu 
de conèixer quines accions fa 
l’Ajuntament en suport dels des-
empleats i dels ciutadans en si-
tuació de risc social. 
El col·lectiu va aprofitar la reunió 
per expressar al consistori la seva 
intenció de col·laborar conjunta-
ment en tot allò que sigui possible 
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida dels montcadencs 

més afectats per la crisi econòmica. 
“Hem obert vies de comunicació 
amb l’administració local amb 
un missatge clar, que el que vo-
lem és sumar i ajudar en tot allò 
que poguem”, ha assenyalat Rosa 
Aldave, en nom de l’Assemblea.  
També l’alcaldessa ha valorat 
positivament la reunió: “Tenim 
la voluntat de col·laborar amb 
aquest col·lectiu per fer front al 
greu problema econòmic i la-
boral que està patint la nostra 
societat”. 
L’Ajuntament estudiarà la possibi-
litat de cedir un espai a l’Assemblea 
i programarà una reunió amb la 
Regidoria de Serveis Socials per 
informar-la sobre les ajudes de 
les quals disposa el consistori. El 

col·lectiu d’aturats, per la seva 
banda, vol donar difusió a les se-
ves activitats a través de cartells i 
díptics informatius i canalitzar la 
recollida de currículums per aten-
dre possibles ofertes laborals que 
arribin al col·lectiu. Cada dimarts, 
a les 19h, l’Assemblea es reuneix 
a l’Abi.

Xerrada informativa de la CUP. La 
secció local de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUO) organit-
za el dia 22 (20h), al Casal Popu-
lar El Brot, una xerrada a càrrec 
del sociòleg Marcos Cereceda, 
responsable local del partit, per 
tal d’oferir propostes per sortir 
de la crisi, a través d’alternatives 
al sistema capitalista.

Pilar Abián | Redacció

‘Recollida d’idees’ es 
transformarà en un web
Els promotors del projecte planten ‘L’arbre de les idees’

De la iniciativa ciutadana a 
l’emprenedoria social. Així de-
fineix Eduard Motos, promotor 
de la recollida d’idees 2011, el 
seu nou projecte, el futur web 
‘Cycle of ideas’. “Serà una xar-
xa d’interessos compartits en 
la qual els usuaris podran in-
teraccionar; el web és molt in-
novador”, explica Motos, qui ha 
indicat que a diferència dels blocs 
–recollida d’idees va funcionar a 
través d’un– o de les xarxes so-
cials, “l’usuari no només podrà 
publicar un idea sinó també ser 
partícip del seu desenvolupa-
ment i estar al dia de totes les 
notícies i novetats relacionades 
amb ella”. Aquest futur web 
està en fase de construcció i està 
previst que es posi en marxa al 

setembre. Hi tindrà cabuda to-
thom, amb idees i projectes de 
tota mena. 

Col·laboracions. En aquests mo-
ments, Motos es troba a la re-
cerca d’entitats i empreses que 
puguin formar part i col·laborar 
amb el web. De fet, algunes as-
sociacions del municipi ja donen 
suport al projecte, com La Unió, 
l’Abi, les puntaires de Terra Nos-
tra, l’ADF, La Màquia, Amics de 
Reixac i el Club Korfbal Montca-
da. Representants de les entitats 
van participar el 9 de març en la 
plantada de l’arbre de les idees, 
que va tenir lloc a l’esplanada da-
vant l’església de Reixac. “Aquest 
arbre simbolitza la fi de l’etapa 
de recollida d’idees per donar 
pas al web”, indica Motos.

Silvia Díaz | Redacció

NOVA PROPOsTA

La plantada de l’arbre de les idees, el 9 de març a Reixac, simbolitza l’inici del nou web
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El govern proposa una reunió a tres 
bandes amb el CatSalut i la Favmir
El col·lectiu veïnal apunta la possibilitat que l’Ajuntament denunciï el cas als tribunals

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), s’ha compromès amb la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (Favmir) a 
sol·licitar una reunió a tres bandes 
amb el CatSalut per parlar so-
bre la situació actual dels serveis 
d’urgències nocturnes, ginecolo-
gia i pediatria. L’edil, amb altres 
regidors de l’equip de govern, es 
va reunir el 15 de març amb re-
presentants de la plataforma veï-
nal, una trobada motivada per la 
concentració que el 27 de febrer 
va protagonitzar el col·lectiu al 
vestíbul del despatx de l’Alcaldia, 
demanant una reunió amb Pérez.
El president de la Favmir, Antonio 
Cera, ha reclamat al govern local 
que impulsi accions per fer realitat 
la moció aprovada per Ple al juny 
del 2012, que instava la corpora-
ció a estudiar, juntament amb la 
Favmir, les possibilitats de reobrir 
les urgències nocturnes. 

Via judicial. Segons ha expli-
cat Cera, a la reunió va propo-
sar als regidors que portessin 
el cas als tribunals, en base a la 
sentència que ha donat la raó a 
l’Ajuntament de Tembleque (To-
ledo), argumentant que “el tan-
cament de les urgències posa 
en perill la salut de les perso-
nes”, indica Cera. A la reunió, la 
Favmir va demanar explicacions 
sobre la retirada de la pancarta 

contra les retallades que hi havia 
al pont que uneix el centre amb 
Montcada Nova. L’alcaldessa va 

reiterar als veïns que va ordenar 
la retirada del cartell per motius 
de seguretat.

Silvia Díaz | Redacció

sANITAT PÚBlIcA

La Favmir es manifesta els dijous a la tarda. L’últim acte reivindicatiu va ser el 14 de març
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> El nou aparcament del carrer Triangle, obert

El nou aparcament del carrer Triangle, amb 27 places, ha entrat en funcio-
nament. El pàrquing s’ha fet en uns terrenys de propietat municipals ocupats 
fins ara per horts il·legals i protegits amb materials de rebuig. L’actuació també 
ha inclòs la construcció d’una escala que connecta els carrers Triangle i Cim, 
superant un desnivell de 14 metres i que faciliten l’accés dels veïns als seus 
habitatges. L’aparcament està envoltat de zones verdes atalussades, dotades 
d’instal·lació de reg, que fan de porta d’accés al parc del Mirador de les Cultu-
res. Aquests treballs s’emmarquen en el Pla Integral de la muntanyeta de Can 
Sant Joan, finançat per l’Ajuntament i la Generalitat al 50%. Una delegació 
municipal, encapçalda per l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), va visitar 
el nou espai, acompanyada per representants de l’empresa Cespa que ha fet 
les obres –amb un pressupost de 197.000 euros– i per alguns veïns. “El Pla 
Integral facilitarà la regeneració econòmica, urbana i social del sector”, ha 
indicat l’alcaldessa | LR

> Daniel Fernández, imputat pel cas Mercuri
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imputat el diputat 
socialista al Parlament Daniel Fernández per un delicte de tràfic d’influències 
derivat de l’operació Mercuri. Els jutges consideren que existeixen indicis con-
tra Fernández i que va fer servir el seu càrrec com a alt dirigent del PSC –al 
qual ha renunciat– per pressionar l’alcaldessa de Montcada i Reixac, María 
Elena Pérez (PSC) –també imputada en la causa– perquè contractés l’actual 
directora de l’Àrea de Política Territorial del consistori, Carmina Llumà. El TSCJ 
estima que la tècnica no havia superat les proves de selecció. Per la seva con-
dició d’aforat en ser diputat autonòmic, el jutge de Sabadell que porta el cas va 
obrir una peça separada sobre aquest assumpte i ara fa un mes va demanar 
al TSJC la seva imputació, estimada finalment. Fernández haurà de declarar 
davant del magistrat Joan Manel Abril | SD
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La Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública del Vallès, d’on for-
men part entitats i partits polítics 
locals, rebutja totalment qualsevol 
tipus de privatització de la sanitat 
catalana. “Tenim constància de la 
publicació d’un estudi intern que 
promou la privatització dels hospi-
tals públics de Catalunya”, indica 
el col·lectiu en un comunicat, on 
també exigeix al govern que tregui 
el document a la llum i aclareixi si 
“aquest és el canvi de model sani-
tari del qual parla el conseller Boi 
Ruiz”. El col·lectiu defensa que la 
sanitat és un dret públic “que s’ha 

de prioritzar i defensar” i no un ser-
vei amb el que es pugui comercia-
litzar. “La defensa de la sanitat pú-
blica i de qualitat comporta també 
la defensa del manteniment dels 
recursos, materials i humans”, 
indica la Plataforma, en referència 
al tancament de centres d’atenció 
primària, reducció de professionals 
i tancament de quiròfans i reducció 
de llits hospitalaris. La Plataforma 
la van formar en inici entitats i for-
macions polítiques de Ripollet, Cer-
danyola i Montcada i Reixac, amb 
l’objectiu de forçar la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch | SD

Alerta davant la possible privatització d’hospitals
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El Consorci de la conca del Besòs 
celebra el seu 25è aniversari
L’organisme el formen els 52 municipis per on passa el riu, entre els quals hi ha Montcada

El Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs compleix 
aquest 2013 els seus 25 anys 
d’història i durant tot l’any orga-
nitzarà activitats commemorati-
ves. L’acte central tindrà lloc du-
rant la primera quinzena de juny, 
coincidint amb el Dia Mundial del 
Medi Ambient (5 de juny). 
L’Ajuntament montcadenc és un 
dels 52 municipis que integren el 

Consorci, fundat el 29 de febrer 
de 1988 a Granollers. En el marc 
d’aquest any, l’ens estrenarà un nou 
butlletí i redissenyarà el web, www.
besos.cat. “L’objectiu és apropar 
la nostra tasca a la ciutadania i 
donar a conèixer a tots els muni-
cipis de la conca l’àmplia cartera 
de serveis i ajudes que impulsem 
des del Consorci”, ha explicat el 
seu president, Sergi Mingote.
Durant aquest quart de segle, els 

rius Besòs, Ripoll, Congost, Tenes 
i la riera de Caldes han deixat de 
ser abocadors i clavegueres a cel 
obert, per passar a tenir una àm-
plia varietat de peixos, mamífers 
i aus i promoure la recuperació 
d’espais fluvials per a usos socials. 
En aquest sentit, el març del 1997, 
el Consorci, juntament amb els 
ajuntaments de Montcada, Barce-
lona i Santa Coloma va crear el 
Parc Fluvial del Besós.

Silvia Díaz | Redacció

EFEMÈRIDE

El Besòs, que anys enrere presentava l’aspecte d’una claveguera a cel obert, ha millorat substancialment la qualitat de l’aigua i de la seva llera
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C’s es compromet amb l’AV Bosc d’en 
Vilaró a treballar per legalitzar el sector
La regidora del partit a Montcada propicia la trobada dels representants veïnals amb Cañas

Membres de l’AV del Bosc d’en 
Vilaró, urbanització situada a la 
serralada de Marina, al límit en-
tre Montcada i Badalona, s’han 
reunit al Parlament amb el diputat 
i portaveu del grup de C’s, Jordi 
Cañas, i amb la regidora del partit 
al municipi, Carmen Romero, per 
trasllasdar-los les seves reivindica-
cions. En aquest sector, que ocupa 
terrenys forestals i que va quedar 
fora de planejament quan es va 
redactar el Pla General Metropo-
lita (PGM) de 1976, hi ha prop 
de 300 habitatges, el primers dels 
quals es van començar a construir 
a la dècada dels 60. Malgrat no es-
tar legalitzat des d’un punt de vista 
urbanístic, el veïnat compta amb 
vials, llum, aigua potable i trans-
port públic però no es pot tramitar 
cap permís d’obres. “Els veïns pa-
guen impostos de primera i re-
ben uns serveis de tercera”, opina 
Romero qui acusa l’Ajuntament de 
tenir els residents “abandonats”. 
Cañas s’ha compromès amb l’AV 
a comprovar la situació de la ur-

banització i a parlar-ne amb els 
responsables de medi ambient i 
territori en el Parlament. “Aquests 
veïns mereixen regularitzar el 
seu barri i posarem tot el nostre 
esforç per aconseguir-ho”, ha dit. 

Obrir vies. Per a l’AV, qualsevol 
acció que es faci referent a la 
urbanització és benvinguda. Se-
gons ha explicat el president de 
l’entitat, Juan Santos, “que algú 
es preocupi per nosaltres ja és 
molt, doni o no doni resultats”. 

Santos es mostra molt crític amb 
l’actuació del govern local i espe-
cialment amb Urbanisme. 
“No és cert que l’Ajuntament 
no estigui fent res, precisament 
hem volgut que l’AV participi 
en el Pla director del sector que 
està elaborant l’AMB”, ha respost 
el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC). Res-
pecte el compromís d’intervenció 
de C’s, l’edil considera que quantes 
més forces polítiques col·laborin 
amb el veïnat, millor.

Pilar Abián | Redacció

DEMANDA VEÏNAl

Cañas, al centre de la imatge, va rebre la regidora i els representants de l’AV al Parlament
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El PSC de Montcada i Reixac 
va organitzar el 13 de març un 
videofòrum a la seva seu per 
conèixer la situació de les dones 
a Centreamèrica, amb motiu de 
la celebració del Dia de la Dona. 
La formació va projectar quatre 
documentals de l’Agència Cata-
lana de Cooperació centrats en 
problemàtiques diferents, com 
ara la realitat amb què es troben 
les dones que emigren als Estats 
Units, les condicions laborals a 
les makiles –empreses transna-
cionals on treballen majoritària-
ment dones sense cap tipus de 

dret–, les dones salvadorenques 
i l’estigmatització del moviment 
feminista. L’acte es va comple-
mentar amb les explicacions de 
les responsables de la secreta-
ria de la Dona i de Cooperació 
i Solidaritat de l’executiva del 
PSC del Vallès Occidental Sud, 
Montserrat Rueda i Elisabeth 
Andújar, respectivament. 
En el debat es va parlar de la 
necessitat d’educar les noves 
generacions perquè no hi hagi 
desigualtats entre sexes. “La co-
educació és bàsica per acabar 
amb la societat patriarcal”, va 
indicar Rueda.

Sílvia Alquézar | Montcada

c0MMEMORAcIÓ DEl 8 DE MARÇ

Cuminal explica el canvi 
comunicatiu que va fer CiU
Trobada del director general de Comunicació amb militants locals

CiU va decidir canviar al 2010 
la forma de comunicar per expli-
car la veritat “per complicada 
que fos”, en paraules del direc-
tor general de Comunicació de la 
Generalitat, Jordi Cuminal, qui 
l’11 de març, es va reunir amb 
els militants de CDC de Mont-
cada i Reixac, a la seu de la for-
mació nacionalista. “Heretàvem 
una situació molt complexa i 
a diferència de presidents com 
Zapatero, que parlava de brots 
verds en comptes de la crisi, 
vam reconèixer que es farien 

retallades i que la situació era 
molt complicada”, va expressar. 
El polític va visitar Montcada 
per interactuar amb la militància 
i explicar que “estem vivint mo-
ment històrics, molt difícils per-
què la gent ho està passant molt 
malament, però també sabem 
que en part la crisi existeix per-
què nosaltres no podem decidir 
i estem patint l’ofec econòmic de 
l’Estat espanyol”, va dir.
Cuminal va encoratjar la militàn-
cia a seguir el missatge d’Artur 
Mas i a no creure totes les infor-
macions que arriben de Madrid. 

Silvia Díaz | Montcada

xERRADA DE cDc

Jordi Cuminal, a la dreta, acompanyat del president de CDC a Montcada, Daniel Remesar
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Montserrat Rueda, en primer terme, i Elisabeth Andújar van contextualitzar els videos projectats
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El PSC debat sobre les 
dones del nord i del sud 
El partit aposta per la coeducació per canviar el model patriarcal
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Els agents investiguen 
els locutoris del municipi
La campanya la fan la Policia Local i els Mossos d’Esquadra

La Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra van inspeccionar del 
18 al 20 de març els set locutoris 
que hi ha al municipi per compro-
var si els responsables dels establi-
ments hi realitzen les activitats per 
a les quals estan autoritzats –ofe-
rir trucades telefòniques i servei 
d’Internet– i si el local compleix 
amb la normativa vigent. Els 
agents locals sol·liciten la docu-
mentació relativa a les llicències, 
l’obertura i les assegurances men-

tre que els autonòmics compro-
ven l’activitat al local i investiguen 
si hi ha mercat de telefonia mòbil 
de segona mà. En el cas de venda 
d’aparells, els agents comproven 
un per un els terminals per identi-
ficar si són sostrets. 

Resultats. Els agents no han de-
tectat la venda de material robat a 
cap establiment local però sí han 
aixecat acta per anomalies de cai-
re administratiu, que s’han notifi-
cat a l’Ajuntament. 

Silvia Díaz | Montcada

cONTROl DE l’AcTIVITAT

Els agents de Mossos i de la Policia Local comproven la documentació d’un locutori 
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El col·lectiu lamenta que l’Ajuntament 
no signi l’escrit en defensa del projecte
L’equip de govern afirma que ‘no hi ha cap interès ocult’ amb l’empresa constructora

El col·lectiu que treballa per a la 
conservació de la masia de Can 
Piella i el seu entorn –propietat de 
l’empresa Alcaraz situada al Pla de 
Rocamora, a Mas Rampinyo– va 
demanar a l’Ajuntament ‘que es 
deixi d’hipocresies’ i doni suport 
a l’escrit en defensa del projecte, al 
qual s’han adherit els consistoris de 
la Llagosta i Santa Perpètua, a més 
d’altres entitats com la Favmir i la 
Confavc. Així ho van exposar dos 
dels impulsors de la iniciativa en la 
xerrada que va tenir lloc el 20 de 
març, a la Casa de la Vila. El grup 
va donar a conèixer les activitats 
que duu a terme des que va néixer el 
projecte, ara fa gairebé quatre anys, 
com ara la rehabilitació d’un edifici 
històric que data del segle XVII, 
la recuperació de 18 hectàrees per 
al conreu “que poden ser un ajut 
alimentari per a moltes famílies” 
i l’organització de nombroses jorna-
des i activitats “i tot a cost zero per 
a l’Ajuntament”, al qual van criti-
car, tot afegint que ‘té molta por a 
molestar Alcaraz’. El col·lectiu va 

donar a conèixer durant la xerrada 
algunes de les operacions urbanís-
tiques que Alcaraz ha dut a terme 
a Montcada en els últims anys i 
que, segons el grup, servirien per 
entendre la negativa del consistori 
a donar suport al projecte.

Resposta municipal. El president 
de l’Àrea Territorial, Juan Parra 
(PSC), ha remarcat que l’equip de 
govern veu amb bons ulls la inicia-
tiva, però assegura que no li pot do-

nar suport perquè es desenvolupa 
en una propietat privada. 
“No tenim cap interès ocult amb 
Alcaraz”, ha indicat l’edil, qui s’ha 
ofert a seguir fent d’intermediari 
amb la constructora per trobar 
una solució. “Ja ho hem fet i ens 
oferim a continuar fent-ho”, ha 
dit Parra, qui ha confirmat que 
el grup Alcaraz no ha sol·licitat a 
l’Ajuntament cap tipus de llicència 
per dur a terme actuacions a la fin-
ca de Can Piella.

Sílvia Alquézar | Montcada

cAN PIEllA

Dos dels components del col·lectiu de Can Piella durant la xerrada a la Casa de la Vila el dia 20
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La telefonia i els productes bancaris 
tòxics generen prop de 500 consultes 
L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor va atendre l’any passat prop de 1.500 demandes

La telefonia continua sent l’àmbit 
que més consultes i reclamacions 
genera a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor 
(Omic), però el 2012 es recor-
darà per la quantitat de consultes 
relacionades amb les participa-
cions preferents i subordinades. 
Un total de 342 atencions, se-
gons es desprèn de la memòria 
de l’ens, pertanyen a telefonia, i 
157 –amb 23 reclamacions– van 
ser sobre entitats bancàries, una 
xifra superior a l’obtinguda al 
2011. La compra, el lloguer, les 
comunitats de propietaris, entre 
d’altres qüestions sobre habitat-
ge, van motivar un centenar de 
consultes, mentre que els àmbits 
de l’automòbil i de les asseguran-
ces, una cinquantena. 

Més visites. L’Omic va atendre 
l’any passat un total de 1.468 
consultes –48 més que al 2011–, 
de les quals es van derivar 255 
reclamacions. D’aquestes, 242 
mediacions es van fer a través 

del servei municipal, 14 van ser 
traslladades a la Junta Arbitral de 
Consum de Catalunya, 2 més a 
altres Omic i 12 a diferents orga-
nismes –només 28 es troben pen-
dents de resolució. 
Una de les novetats introduïdes 
l’any passat va ser la posada en 
marxa d’un servei en què l’Omic 

local deriva a una advocada els 
casos que considera que reque-
reixen atenció jurídica. Aquest ha 
rebut 9 reclamacions i ha obert 2 
expedients. 
L’Omic està situada a la Casa de la 
Vila (Major, 32) i atén de dimarts 
a divendres, de 8 a 15h, i els di-
lluns, de 10 a 13h i de 15 a 19h. 

Silvia Díaz | Redacció

OMIc

Les consultes sobre les accions preferents van ser les més nombroses durant el 2012
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> Continuen les accions en defensa del Rec Comtal

Els veïns de Can Sant Joan continuaran endavant amb la campanya de mo-
bilitzacions per reivindicar la dignificació dels voltants del Rec Comtal. Així ho 
van acordar a l’assemblea que va convocar l’AV del barri –imatge–, que va 
comptar amb l’assistència d’una trentena de persones. El moviment veïnal 
ha acordat demanar a l’Ajuntament que assumeixi les seves responsabilitats i 
faci una actuació integral en l’adequació del sector. Els assistents –dels barris 
de Can Sant Joan, la Ribera, Montcada i Nou Barris de Barcelona– també van 
avançar que la ciutadania proposarà alternatives per millorar la situació del 
Rec Comtal. L’AV de Can Sant Joan ha fet una crida a la ciutadania perquè se 
sumi a les reinivindicacions per la millora de l’entorn del sector i ha avançat 
que la primera acció reivindicativa coincidirà amb la celebració de les Jorna-
des dels paisatges culturals de l’aigua al Pla de Barcelona, que tindran lloc els 
dies 23 i 24 de març | SA

> Localitzat part d’un vell obús a Mas Duran
Segons han informat els Mossos d’Esquadra, un veí que passejava el 16 de 
març per la zona on havia l’antic polvorí militar de Mas Duran va localitzar un 
troç de projectil tipus obús que podria correspondre a la Guerra Civil espan-
yola. L’home va dur la part de l’artefacte a la Comissaria de Montcada des 
d’on es van posar en contacte amb els tècnics especialistes en desactivació 
d’artefactes explosius (TEDAX) que es van fer càrrec del projectil. Els terrenys 
on s’ha trobat la peça formen part de les 170 hectàrees que van pertànyer a 
l’exèrcit espanyol des del 1930 fins a final de la dècada dels 90 en què van ser 
adquirits per l’Incasòl. Les construccions que hi havia per allotjar l’oficialitat i 
la tropa van ser destruïdes, tot i que encara queden algunes restes dels fona-
ments dels antics dipòsits d’armament | PA

> La rotonda de la C-17, gairebé enllestida
Les obres d’urbanització de l’interior de 
la rotonda que enllaça la C-17 i l’N-150 
i connecta Can Sant Joan i Can Cuiàs, 
estan a punt de finalitzar. A l’espai no-
més s’ha plantat vegetació en una part, 
en sentit Barcelona, perquè era l’únic 
tram que no es troba físicament sobre 
la llosa dels túnels ferroviaris i permetia 
la col·locació d’una zona verda. La resta de la rotonda ha estat decorada amb 
elements vinculats amb els ferrocarrils, amb pedres de tres tamanys diferents 
en referència a les línies de tren (R3, R4 i R7) que passen per sota. Durant les 
properes setmanes s’ubicaran dues noves marquesines a la C-17 que dona-
ran serveis als usuaris de les línies d’autobús de Sarbus | LR
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Societat
laveu.cat/societat

CASAL DE LA MINA
La informàtica, el teatre i 
la gimnàstica consoliden 
l’equipament de gent gran

Pàg. 16Pàg. 18

RÀDIO SOCIAL
Quatre joves del programa 
‘Reinventa’t’ expliquen a 
l’emissora la seva experiència 

L’Espai Kursaal de Can Sant Joan 
acollirà el 6 d’abril una jornada 
sobre la importància de la forma-
ció i la participació de les famílies 
en l’èxit educatiu de l’alumnat, 
organitzada per la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares de 
Catalunya (Fapac) amb el suport 
de la Federació d’Ampas de Mont-
cada i l’Ajuntament. La presidenta 
Territorial de Barcelona de Comar-
ques de la Fapac, Teresa Taboada, 
inaugurarà les jornades a les 10h i, 
tot seguit, el catedràtic de la Uni-
versitat de Barcelona Ramon Fle-
cha donarà a conèixer els resultats 
de les actuacions educatives d’èxit 
del projecte de recerca Includ-ed, 
del qual n’és un dels investigadors 
principals. Es tracta d’una iniciati-
va finançada per la Unió Europea 
que ha comptat amb la participació 
de 15 universitats i 14 països.

Les jornades també serviran per 
presentar el projecte Clau, una ini-
ciativa de la Fapac nascuda a partir 
de les recerques científiques del 
programa europeu. El projecte té 
per objectiu posar a l’abast de les 

famílies i les Ampas les eines i els 
recursos necessaris per portar a ter-
me activitats formatives perquè les 
persones adultes de l’entorn dels 
estudiants els puguin acompanyar 
el seu procés educatiu. 

Xarxa Clau. La Fapac té previst 
implementar durant el 2013 en 
sis municipis, entre els quals hi ha 
Montcada i Reixac, aquesta inicia-
tiva pionera a Catalunya que s’ha 
batejat amb el nom de Xarxa Clau,  
un espai d’organització de volunta-
riat de mares i pares d’Ampas moti-
vats i il·lusionats amb la finalitat de 
millorar els resultats dels seus fills. 
La finalitat és implantar i mantenir 
les actuacions d’èxit en els centres 
educatius del seu territori. 
La formació a les famílies inclou 
tallers, l’aprenentatge dels con-
tinguts de les classes dels fills per 
avançar respecte el calendari es-
colar amb la idea d’afavorir els 
suport dels pares i mares a l’hora 
de fer els deures i tertúlies literàries 
compartides de clàssics universals 
entre famílies i alumnes. Precisa-
ment, l’última part de la jornada 
educativa al Kursaal serà una tau-
la rodona en què diferents escoles 
compartiran com estan aplicant les 
actuacions educatives d’èxit. Les 
persones interessades a assistir a 
la trobada del dia 6 d’abril han de 
reservar plaça a través de l’email 
projecteclau@fapac.cat.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Fapac necessita 
Ampa disposades a 
implementar aquest 
projecte pioner

xARxA clAU

El catedràtic Ramon Flecha donarà a conèixer els resultats de les actuacions educatives del projecte Includ-ed de la Unió Europea

El Kursaal acull una jornada sobre el paper 
de les famílies en l’èxit educatiu dels fills

La Xarxa Clau posa èmfasi en l’importància que té la implicació de les famílies amb l’escola per millorar l’èxit educatiu dels alumnes

Pepita Matllo és membre de la 
Fampa, de l’Ampa de l’Institut 
Montserrat Miró i de la Fapac.
Per què s’ha triat Montcada per 
presentar el projecte?
Un dels somnis de les Ampa locals 
és millorar els resultats educatius 
dels alumnes i, per tant, fa temps 
que volíem dur a terme alguna acti-
vitat relacionada amb l’èxit escolar. 
Hem treballat molt perquè aquest 
projecte es faci a Montcada.
Quantes Ampa són necessàries 
per engegar-lo?
Es crearan, durant aquest any, sis 

Xarxes Clau a tota Catalunya, que 
connectaran aproximadament 48 
Ampa. Es tracta d’una organització 
territorial en xarxa on a cada territori 
hi haurà un Ampa que farà de NODE 
i enllaçarà amb 8 Ampa més.
Quines activitats es faran?
Es tracta de formar els familiars de 
l’alumnat en àmbits diferents com 
idiomes, noves tecnologies, alfabe-
tització, lectures de clàssics univer-
sals i tallers dels continguts de les 
classes a les quals assisteixen els 
fills per ajudar-los a fer els deures. 
El projecte pot perillar si hi ha 

canvis legislatius?
No, perquè és de i per a les famí-
lies i s’hi pot involucrar qui vulgui, 
independentment de qui governi i 
de les lleis que estiguin vigents | SA

> ‘Hem treballat molt perquè el projecte es faci a Montcada’

Pepita Matllo és membre de la Fampa i la Fapac
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El pedagog Daniel Gabarró va 
donar algunes pautes per educar 
en valors a la cinquantena de per-
sones que va assistir a la conferèn-
cia que va fer el 14 de març a la 
Biblioteca Elisenda, organitzada 
per la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares (Fampa) en el 
marc de l’Escola de Pares. “Hem 
de saber escoltar i despullar el 
nostre cor; si els fi lls entenen 
que això és important, seran 
capaços d’aprendre en valors”, 
va dir el ponent, qui va alertar 
els progenitors d’alguns perills en 
l’educació dels infants. 

Consells. Gabarró va recomanar 
explicar als petits el que suceeix 
en el seu entorn en considerar 
que no és positiu l’excés de pro-
teccionisme. També va remarcar 
que cal aprendre a estimar bé. 
“Hem d’ensenyar els infants 
que estimar és cuidar per tant, 
qui t’estima, no et pot maltrac-
tar ni fer-te mal”, va explicar el 
conferenciant, qui va aconsellar 
trencar amb la visió idealitzada 
dels vincles afectius que poten-

cien els clixés d’algunes cançons 
i pel·lícules. “Hi ha formes 
d’estimació –va dir– que no són 
acceptables”. 
El pedagog també va insistir en 
la necessitat de verbalitzar l’amor 
que es té pels fi lls i prevenint-los 
de l’abús de poder. “Podem in-
fl uenciar sobre un altre perquè 
l’estimem i això li pot marcar 
la vida, en positiu però també 
en negatiu”, va explicar Gaba-

rró, qui també va posar especial 
émfasi en el fet de saber identifi -
car les emocions negatives: “Hem 
d’ensenyar als fi lls que hi ha 
moments per a l’alegria i tam-
bé per estar tristos o enfandats”. 
La pròxima activitat de l’Escola 
de Pares està programada el 3 
d’abril a la Casa de la Vila, a les 
18h. La coaching Roser Sellés par-
larà sobre ‘Els pares com a model 
a seguir’.

EscOlA DE PAREs

El pedagog Daniel gabarró proposa 
escoltar el cor per educar en valors 
La Fampa va organitzar la xerrada el 14 de març a la Biblioteca Elisenda

El pedagog Daniel Gabarró durant la xerrada a la Biblioteca Elisenda el passat 14 de març

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Recasens publica un llibre 
sobre la història d’El Turó
La presentació del volum tindrà lloc el 12 d’abril, a l’Abi

El montcadenc Esteve Recasens 
(Montcada i Reixac, 1944) pre-
sentarà el 12 d’abril a l’Abi (20h) 
el llibre i DVD ‘De l’escola Can 
Sant Joan a l’escola El Turó’, un 
repàs a la història del centre edu-
catiu des del seu origen a Can 
Sant Joan (1966), fi ns que va esde-
venir un col·legi públic, al 1987, i 
a l’edifi ci actual, al carrer Montiu. 
“Sóc un espectador privilegiat 
de l’època”, explica l’autor, ja que 
la seva dona, Eulàlia Relat, va ser 
una de les fundadores de l’escola, 
conjuntament amb Montserrat 
Martorell. 
Recasens creu que El Turó “ha es-
tat sempre una escola especial” 
pel seu projecte pedagògic inno-
vador, per participar activament 

en les activitats que es feien a Can 
Sant Joan, per estar ubicat en un 
barri obrer i per identifi car-se amb 
el país, ja que “va potenciar la 
llengua catalana en època fran-
quista”, indica. Com a membre de 
la plataforma Rosa Sensat –poste-
riorment Col·lectiu d’Escoles per  
a l’Escola Pública Catalana– el 
centre reivindicava l’escola pública 
i vinculada al territori. 
 
Recaptació solidària. Durant la pre-
sentació de la publicació es projec-
tarà un DVD que complementa la 
narració, on a través d’entrevistes, 
es fa una comparativa entre 
l’escola d’ahir i la d’avui. El llibre 
té un preu de 10 euros i l’edició és 
a benefi ci de beques de menjador 
per a l’escola El Turó. 

PUBlIcAcIÓ

Silvia Díaz | Montcada
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L’equip Hex Key, format per alumnes de tecnologia de quart d’ESO de La 
Salle, ha guanyat el premi al millor disseny de robot a la competició de 
robòtica First Lego League, que es va fer el dia 10 a la Universitat de Vic. El 
torneig es convoca a nivell mundial i enguany el repte a treballar consistia 
a aportar solucions tecnològiques per a la gent gran. L’escola local va ser la 
sisena de la classifi cació general, d’un total de 20 equips participants, que 
van idear robots construïts amb peces de Lego | SA

> La Salle guanya un premi de robòtica

El tretzè saló romandrà 
obert del 10 al 24 d’abril
L’objectiu és que els joves escullin l’opció que els agradi

La tretzena edició de la Mostra 
d’Ensenyament, organitzada per 
la Regidoria d’Infància i Joven-
tut, vol incidir en què els joves 
decideixin el seu futur formatiu 
en funció del que els agradi i no 
condicionats per les famílies o 
l’entorn. Aquest és el principal 
missatge del saló, que obrirà 
portes del 10 al 24 d’abril, a Can 
Tauler (Balmes, 16). 
Durant el matí hi haurà sessions 
informatives i tastets d’ofi cis per 
als alumnes de l’institut i a la tar-
da, una assessoria vocacional de 
l’estudiant i servei d’autoconsulta, 

de dilluns a divendres, de 17.30 a 
20.30h. 
Per a la cloenda de la Mostra, el 
24 d’abril, s’ha previst una xerra-
da a la Casa de la Vila (18.30h) a 
càrrec de l’equip d’orientadors de 
la Regidoria adreçada a les famí-
lies, on es parlarà sobre els possi-
bles itineraris formatius en funció 
de si els estudiants han obtingut 
o no l’ESO i les possibilitats do-
cents després del batxillerat. Al 
saló es dóna informació sobre 
estudis reglats (batxillerats, cicles 
formatius, màsters…) així com 
d’altres opcions com idiomes o 
l’oferta de l’Escola d’Adults.

MOsTRA D’ENsENyAMENT

Silvia Díaz | Redacció

La Policia Local ha posat en mar-
xa un programa de prevenció de 
l’ús i els riscos de navegar per 
Internet i les noves tecnologies 
adreçat als menors. Agents muni-
cipals estan fent xerrades als cen-
tres educatius per als alumnes de 
primer i segon d’ESO, treballant 
des de la vessant de la seguretat i 
l’ètica. El temari inclou aspectes 
com el panorama legal i els tipus 
de software, parlant de qüestions 
tan d’actualitat com, per exem-
ple, els ‘informer’, un fenònem 
a les xarxes socials amb un gran 
ressò entre el jovent. 

La Policia Local 
informa els 
alumnes d’ESO 
dels riscos 
d’Internet
Sílvia Alquézar | Redacció

Esteve Recasens –al pati de l’escola El Turó– ha repassat la història del centre educatiu
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Un total de 239 persones va donar 
sang l’11 de març, amb motiu de la 
vuitena Marató de donacions que 
tenia lloc a Montcada i Reixac, de 
les quals 22 donaven sang per pri-
mer cop, mentre que 25 persones 
no van poder fer-la per prescripció 
mèdica. Malgrat que el Banc de 
Sang i Teixits (BST), organitza-
dor de l’acte, es proposa enguany 
arribar a les 300 captacions en les 
maratons que promou, està satisfet 
amb el resultat.  Durant tota la jor-
nada, la Casa de la Vila va acollir 
la campanya, en la qual el BST des-
plega més d’una vintena d’efectius 
entre metges i infermers, a més de 
voluntaris de Creu Roja. L’AV de 

Font Pudenta-muntanyeta va oferir 
una xocolatada als assistents i la ca-
dena McDonald’s, suc de taronja.
Una representació municipal en-
capçalada per l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va inaugurar 
ofi cialment la Marató al matí, con-
juntament amb el cap del BST de 
Catalunya Central, Ramon Sali-
nas, la promotora del Banc, Carme 
Díaz, i el president de Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada, 
César Martínez. L’edil, que també 
en va donar, va animar tota la ciu-
tadania a participar “per demos-
trar que Montcada continua sent 
una ciutat compromesa amb les 
causes socials”, va dir. Salinas va 
agrair la implicació de l’Ajuntament 

amb la cessió dels espais i dels mi-
tjans de comunicació local per la 
difusió de l’esdeveniment. 

Predicar amb l’exemple. El mont-
cadenc Ángel García és donant 
habitual, ho fa tres cops l’any. “Per 
encoratjar la gent, el que faig és 
anar a les convocatòries”, comen-
ta.  Amb 20 anys, l’Aynabel Coscu-
lluela és donant habitual i creu que 
“és necessari per a tothom, a més, 
jo sóc estudiant d’infermeria, 
amb més raó”. La Sandra Calvo 
donava sang per primer cop: “No 
ho havia fet abans perquè em 
feia una mica d’aprensió estar 
força estona amb l’agulla clava-
da, però tot ha anat perfecte”. 

VUITENA EDIcIÓ

La Marató de sang aconsegueix 
un total de 239 donacions efectives
El Banc de Sang i Teixits fa una valoració positiva, tot i que no s’ha arribat a les 300 captacions

Dues de les 239 persones que van poder fer efectiva la donació de sang durant la Marató que va tenir lloc l’11 de març, a la Casa de la Vila
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Un recital sobre Sinatra 
a favor de la Trailwalker
El concert tindrà lloc el pròxim 6 d’abril a l’Auditori

L’Auditori acollirà el 6 d’abril (22h) 
un concert a favor de la cursa 
Trailwalker, d’Intermón Oxfam, 
una campanya que pretén obtenir 
diners per a la construcció de fonts 
d’aigua al Sahel, al sud de Sàhara. 
El recital l’organitza el grup ‘Va 
per tu’ i rep el nom de ‘Sinatra, tu i 
jo’, al voltant de temes de l’artista i 
d’altres cantants de l’època. La veu 
la posaran Xavier Piqué i Mario-
na Bosch, acompanyats del Santi 

Escura Quartet. Les entrades es 
poden adquirir ja a l’Auditori, per 
12 euros.

Caminada solidària. Un centenar 
de persones va participar el 17 de 
març en la caminada popular que 
‘Va per tu’ va organitzar per donar 
suport a la campanya. Hi havia dos 
grups, un feia el recorregut llarg 
fi ns al poblet Les Maleses i un altre 
arribava fi ns a Reixac. S’hi van re-
collir uns 400 euros.

sOlIDARITAT

Silvia Díaz | Montcada

Silvia Díaz | Redacció

> Montcada en bici reprèn les sortides en BTT
Montcada en bici ha posat en marxa les sortides en bicicleta per co-
nèixer els entorns naturals del municipi. D’altra banda, el col·lectiu vol 
organitzar una ruta circular per espais rurals a l’entorn de Valls, que 
consistiria en un cap de setmana d’estada a la ciutat tarragonina. Els 
interessats poden contactar amb el grup a través del correu electrònic 
montcada.en.bici.infantil@gmail.com | SD

> Campanya per prevenir el càncer de còlon
L’Associació Espanyola Contra el Càncer organitza el pròxim 27 de març una 
campanya per prevenir el càncer de còlon, la segona causa de mort a Espanya 
i el càncer de major incidència. La secció local de l’entitat instal·larà dos es-
tands –un davant de la Casa de la Vila i un altre a la plaça Lluís Companys– per 
donar informació sobre la malaltia i promoure una vida sana amb una dieta 
saludable per reduir-ne el risc de contraure-la. La iniciativa també inclou una 
campanya de recollida de signatures per demanar que el cribatge del càncer 
colorectal formi part del Servei Nacional de Salut | SA

> Condis col·labora amb la Fundació Esclerosi
Un total de 400 supermercats Condis, 
entre els quals hi ha els de Montcada, 
van participar en la dotzena edició de la 
campanya Una poma per la vida, orga-
nitzada conjuntament amb la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM). Durant dos 
dies es van vendre pomes solidàries a 
un preu simbòlic amb l’objectiu de re-
captar fons per als afectats. La novetat 
d’enguany era que per primera vegada 
s’ha pogut comprar via online. Condis va 
recaptar 48.000 euros | SD
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Malgrat que va caure una mica de pluja, els participants van assolir el cim de Les Maleses

> Can Sant Joan sorteja 300 euros en compres
L’Associació de comerciants de Can Sant Joan sorteja 300 euros en 
vals de descompte entre les persones que facin compres en establi-
ments del barri. Les botigues adherides a la campanya reparteixen vals 
entre els seus clients i el premi l’obtindrà la persona que tingui la ma-
teixa combinació que el cupó del sorteig de l’ONCE del 30 de març. El 
premi es podrà bescanviar fi ns al 30 d’abril | SD

pI
LA

R
 A

bI
áN



16 2a quinzena | Març 2013Societat

> Inscripcions al 3r trimestre dels centres cívics
La Xarxa d’Equipaments ha obert el termini d’inscripció per als cursos 
i tallers que actualment ofereixen els centres cívics del municipi. No es 
programen noves activitats però sí que hi haurà alguns monogràfics de 
cuina i risoteràpia. Les persones interessades a participar en alguna de 
les activitats i per saber si hi ha places lliures poden consultar la infor-
mació a cada equipament | SD
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DIA DE lA DONA

Can Tauler acull la mostra fotogràfica 
‘Ser dona i jove’ de dues estudiants
L’exposició d’imatges, que es va inaugurar el 8 de març, es podrà visitar fins a final de mes

En el marc del programa de celebra-
ció del Dia de la Dona, Can Tauler 
acull l’exposició ‘Ser dona i jove’, 
una mostra de fotografies a càrrec 
de Noelia Carmona i Karen Mora, 
estudiants de batxillerat de l’INS 
Montserrat Miró. Són imatges de 
dones fent diferents activitats, a sota 
de les quals les autores han escrit 
una cita relacionada amb la fotogra-
fia. “Amb aquesta exposició vol-
dríem fer una crida a totes les do-
nes perquè ens unim per avançar 
en la defensa dels nostres drets”, 
van manifestar les autores el dia de 
la inauguració, el 8 de març. 

Altres actes. Montcada ha acollit al-
tres propostes per commemorar el 

Dia de la Dona. El Club Shi-kan 
va organitzar un taller de defensa 
personal el 9 de març al pavelló 
Miquel Poblet, mentre que el dia 
10 el grup Teatroia’t va represen-
tar a La Unió el muntatge ‘Trio 
de negres’. Can Tauler també va 

acollir el dia 15 una xerrada so-
bre dones, bruixes i heretges. 
D’altra banda, el Grup de Do-
nes de Can Cuiàs va celebrar 
l’efemèride amb un sopar i la par-
ticipació a la manifestació del dia 
8 a Barcelona. 

Sílvia Alquézar | Montcada

> La processó de Can St. Joan compleix 10 anys
La Confraria Virgen de los Dolores orga-
nitza el 22 de març la desena processó 
en honor a la seva patrona, la Mare de 
Déu dels Dolors, un acte que s’ha con-
solidat al barri. La missa a la parròquia 
del carrer Drac amb la qual arrenca 
la vetllada començarà enguany a les 
19.30h, una hora més tard de l’habitual, 
i al voltant de mitja hora després s’inici-
arà la processó, que recorrerà diversos 
carrers, amb dues aturades, al carrer 
Masia –davant l’antiga seu de l’entitat– 
i a Reixagó. La banda de música de 
Martorelles obrirà la comitiva. L’entitat va estrenar l’any passat la imatge 
de Crist i fa sis, la de la Mare de Déu | SD 
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Campanya de reciclatge 
de mòbils vells i espatllats
Dos joves de quart d’ESO impulsen el projecte a la ciutat

Dos joves de quart d’ESO de 
Montcada, José Martínez (INS 
Montserrat Miró) i Sergi Hurtado 
(INS La Ferreria), han posat en 
marxa al municipi la campanya de 
reciclatge de mòbils ‘Mobilitza’t per 
la selva’, promoguda per l’Institut 
Jane Goodall. El punt de recollida 
dels aparells vells o espatllats és 
l’Espai Jove Can Tauler, al carrer 
Balmes. L’objectiu de la iniciativa 
és reutilitzar els terminals i reduir 
la demanda dels seus components, 
a més de reciclar els elements útils i 
retirar adequadament els materials 
tòxics, evitant la contaminació 
del medi ambient. La campanya 
també pretén recaptar fons per als 
programes de desenvolupament, 
educació i conservació al Congo, 
com el del Centre de Recuperació 
de Ximpanzés de l’Institut Jane 
Goodall a Tchimpounga.

Les víctimes. L’explotació del col-
tan, un valuós mineral que es fa 
servir en els mòbils, ordinadors 
i consoles, està al centre dels 
enfrontaments que produeixen 
milions de víctimes i refugiats 
al Congo. “La mineria il·legal 
també destrueix els hàbitats 
d’espècies com els ximpanzés 
i els goril·les, en greu perill 
d’extinció per la caça furtiva i 
la deforestació”, ha indicat José, 
qui es va involucrar en aquesta 
causa a partir del seu interès pels 
ximpanzés. 
“Només es recicla un 5% dels 
telèfons en desús”, ha remarcat 
Sergi, qui recorda que a Espan-
ya existeixen més de 56 milions 
de mòbils actius per a uns 47 mi-
lions de persones. Els interessats a 
col·laborar en la campanya poden 
obtenir més informació al web 
www.mobilitzatperlaselva.org.

Els joves Sergi Hurtado i José Martínez són els impulsors de la campanya Mobilitza’t a la ciutat

‘MOBIlITZA’T PER lA sElVA’

Sílvia Alquézar | Montcada

Noelia Carmona (esquerra) i Karen Mora, etudiants de Batxillerat de l’INS Montserrat Miró

Les formes de consum, la situa-
ció del mercat laboral, les expec-
tatives de feina i el model econò-
mic actual són alguns dels temes 
que aborden quatre alumnes del 
taller Reinventat al programa de 
Montcada Ràdio ‘El Mirador’, 
que s’emetrà el 24 de març a 
les 17h a la sintonia 104.6 de la 
FM. Reinventa’t és un programa 
de formació per a joves en atur 
sobre reparació d’ordinadors i 
muntatge de sistemes operatius, 
promogut per Andròmines amb 
el suport de l’Obra Social La 
caixa. Les classes es fan al local 
del Centre Espeologic Alpí Va-

llesà (CEAV), a Can Sant Joan. 
Els quatre joves convidats al 
programa, Santi Piñuelo, David 
Nieto, Pau Romero Àlex Palo-
mares, d’entre 20 i 26 anys, re-
flexionen sobre la mentalitat con-
sumista que fa que ens desfem 
d’ordinadors que encara funcio-
nen perquè no accepten una nova 
aplicació o que adquirim aparells 
amb prestacions molt superiors 
a les que necessitem en la nostra 
vida quotidiana.

Emprendoria. Palomares, que també 
està fent un curs d’emprenedoria 
al Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament, considera que 

“el reciclatge electrònic és un 
àmbit força inexplorat, que 
obre un munt de possibilitats 
de negoci, ara que ja no ho 
podem comprar tot de prime-
ra mà”. Romero també plante-
ja l’autoocupació i la creació de 
cooperatives “com una alterna-
tiva per construir nous espais 
productius al marge de les 
grans corporacions, com ja està 
passant en el sector alimentari 
i tèxtil”. Estrenat la temporada 
passada, ‘El Mirador’ respon a 
la voluntat de la ràdio municipal 
de donar la veu als ciutadans i di-
fondre iniciatives que poden ser 
de l’interès general. 

MONTcADA RÀDIO

Quatre alumnes del taller Reinventa’t 
participen al programa ‘El Mirador’
Els joves montcadencs opinen sobre el model de consum actual i les alternatives d’ocupació

D’esquerra a dreta, Santi Piñuelo, David Nieto, Pau Romero i Àlex Palomares, protagonistes del darrer programa ‘El Mirador’, de Montcada Ràdio
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Laura Grau | Montcada
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Els restaurants de Cuina Vallès 
van repartir prop de 600 racions de 
mongetes del ganxet en l’esmorzar 
de forquilla que van organitzar 
l’11 de març a la plaça Lluís Com-
panys. La mongetada popular és 
una iniciativa que s’ha fet en els set 
darrers anys a diversos municipis 
amb l’objectiu d’apropar a la ciuta-
dania la cultura culinària i els pro-
ductes de la terra com la mongeta 
del ganxet, amb la recent certifica-
ció DOP (Denominació d’Origen 
Protegida). 
Els restauradors que integren Cui-
na Vallès van repartir 35 quilos de 
mongetes, acompanyades de bo-
tifarra de Sant Llorenç  i cervesa. 
L’àpat va comptar amb el suport 
del Consorci de Turisme del Va-
llès Occidental i de l’Ajuntament 
de Montcada, representat a l’acte 
per una àmplia delegació munici-
pal encapçalada per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i diver-
sos regidors montcadencs. 

Cuina Vallès. El col·lectiu està for-
mat actualment per 14 restaurants 
de 10 municipis de la comarca, un 
dels quals és Can Piqué. Durant els 
seus sis anys de vida, els restaura-
dors han posat l’èmfasi a divulgar 
i promocionar la gastronomia va-
llesana i per tornar als plats pro-

ductes autòctons de la terra. Els 
cuiners també han treballat de la 
mà dels artesans agroalimentaris 
per recuperar-los i portar-los al plat. 
“El nostre lema és cuina, territori 
i producte”, va indicar Carles Cal-
sina, de Castellar del Vallès, qui va 
recomanar posar les mongetes en 

remull la nit d’abans de cuinar-les 
perque surtin ben bones. “També 
és molt important que, mentren 
es fan, estiguin cobertes d’aigua i 
anar afegint perquè sempre esti-
gui a ras”, va dir el cuiner. Aquesta 
va ser la primera mongetada popu-
lar es va fer a Montcada i Reixac.

MONGETADA POPUlAR

Els restaurants del col·lectiu Cuina 
Vallès reparteixen prop de 600 racions 
L’àpat es va fer a la plaça de Lluís Companys el dia 9 amb el suport de l’Ajuntament i el Consell Comarcal

Sílvia Alquézar | Montcada

El cuiner montcadenc Albert Oltra, en primer terme, va ser un dels restauradors encarregats de repartir els 35 quilos de mongetes del ganxet
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Prop d’un centenar de persones 
va participar el 10 de març a la 
segona edició de la Calçotada po-
pular i ecològica, organitzada pel 
Casal Popular el Brot. El dinar, 
que va tenir lloc al pati de l’Espai 
Jove Can Tauler, es va fer amb 
l’objectiu de reivindicar una ali-
mentació de qualitat i de proximi-
tat, a més d’afavorir les relacions 
entre veïns. La cita va començar 
amb una batucada a càrrec dels 
Diables de Can Sant Joan.

Un centenar 
de veïns, a 
la calçotada 
popular d’El Brot
Sílvia Alquézar | Redacció

La calçotada va ser un èxit de participació
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L’Associació de Gent Gran del 
Casal  de la Mina i l’equipament 
municipal s’han convertit en un 
referent per a la gent gran del mu-
nicipi. Així es desprèn de la me-
mòria d’activitats del 2012, en què 
es destaca l’elevada participació als 
tallers ofertats per l’entitat amb el 
suport de l’Ajuntament. Durant 
l’any passat, 440 persones van as-
sistir a alguns dels tallers i cursos, 
sent els relacionats amb activitat fí-
sica i el ball els més sol·licitats. Així, 
propostes com la gimnàstica, el tai-
txí i les sevillanes són el que han 
aconseguit més èxit. També han 
gaudit una gran acollida els tallers 
de riure, fer comèdia i relaxació, a 
càrrec la Diputació de Barcelona. 
Les festes han tingut una gran im-
portància en la vida de la Mina, 
amb prop de 1.200 assistents a 
diferents celebracions com el Car-
naval, Sant Jordi, la festa anual de 
l’equipament, la castanyada i el 

Nadal. Els socis també han parti-
cipat activament a les activitats per 
prevenir el càncer, el Dia Interna-
cional de la Gent Gran i la Festa de 
la Gent Gran, amb l’assistència de 
gairebé 700 persones. 
El Casal té 2.515 socis, la majoria 
dels quals viu als barris més pro-
pers com Can Sant Joan, la Ribera 
i Montcada. “Estem molt satisfets 
dels resultats; hi ha activitats, 
com la informàtica i les sevi-
llanes, que funcionen de mera-
vella”, ha explicat el president de 
l’associació, José M. Rubio, qui, per 
contra, demana que s’intensifiqui 
el servei de neteja a l’equipament.

Estudi. El 96% dels usuaris es 
mostra satisfet amb el funciona-
ment de l’equipament, segons un 
estudi realitzat per la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Pi Sunyer 
en el qual han participat al voltant 
de 150 persones. Les enquestes 
es van fer principalment entre els 

alumnes dels cursos i tallers durant 
novembre i desembre del 2012. 
Altres aspectes positius que tam-
bé es destaquen a l’informe són 
l’elevat índex de fidelització dels 
usuaris amb l’equipament, la gran 
participació a les activitats organit-
zades a l’entitat i la implicació dels 

socis en l’organització d’iniciatives, 
destacant la seva dedicació volun-
tària i altruista. L’estudi assenyala 
alguns fets a millorar com a ara la 
potenciació d’activitats que fomen-
tin les relacions intergeneracionals. 
En l’estudi també es proposa que 
s’intenti ampliar l’oferta per diver-

sificar el perfil de persones grans 
que assisteixen a les seves activi-
tats i que s’aprofiti el fet que molts 
usuaris fan exercici físic moderat 
per introduir hàbits saludables i 
per estimular projectes amb altres 
segments de la població del muni-
cipi.

El Casal de la Mina 
es consolida com un 
equipament referent
La instal·lació té 2.515 socis, la majoria dels barris propers
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Sílvia Alquézar | Redacció

GENT GRAN

Una de les activitats que es fa al Casal de Gent Gran Casa de La Mina és el taller de teatre que dirigeix Ramon 
Carretero, veí de Can Cuiàs, i en el qual participa una desena de persones. El 23 de març el grup estrena el seu 
tercer espectacle ‘El cel està fet un infern’ (18h), una divertida comèdia en dos actes que van proposar els mateixos 
alumnes “perquè tenia poc text i molta acció”, explica Carretero, qui destaca l’esforç que fan tots els components 
per aprendre’s els diàlegs i resultar convincents. L’actriu més gran de la companyia és la Maria, de 85 anys, i la més 
jove, Marta, de 4, perquè en aquesta obra avis i néts són habitants d’un cel diví on, per arts diàboliques, comencen a 
arribar persones amb un passat obscurs que li posaran les coses difícils a Déu i a Sant Pere, el seu ajudant | Lg

> El grup de teatre estrena la comèdia ‘El cel està fet un infern’ 
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La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

La propera edició sortirà el dia 12 d’abril

>Editorial
Ajuts escolars
Els endarreriments en els paga-
ments a proveïdors per part de 
les administracions públiques 
estan portant moltes empreses, 
sobretot les petites, a una si-
tuació molt delicada. Les fir-
mes que es dediquen a gestio-
nar els menjadors escolars estan 
sobrevivint a base de crèdits 
bancaris per continuar oferint el 
servei, tal com estan fent moltes 
altres empreses d’altres sectors 
per continuar amb la seva activi-
tat i poder pagar els treballadors. 
Però en el cas de les de càtering 
la situació s’agreuja perquè el 
Ministeri d’Hisenda les obliga 
a aplicar un 21% d’IVA al ser-
vei. Els professionals del sector 
alerten que, si el preu del menú 
no pot pujar perquè la Generali-
tat el fixa en 6,20 euros, el que  
s’haurà de rebaixar serà o la qua-
litat del menú o la quantitat de 
monitors, una decisió molt dura 
donats els temps que corren.
La decisió de Madrid, a més, es 
contradiu amb les accions d’al-
tres administracions. Malgrat 
els dubtes de les empreses de 
càtering, la Generalitat diu que 
la partida per a beques menja-
dor és l’única que no s’ha reduït 
del pressupost del Departament 
d’Ensenyament mentre que 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac aportarà dos euros més per 
menú a cada infant amb beca, 
provinents d’una partida espe-
cial aprovada a principi d’any 
adreçada als col·lectius més de-
safavorits per culpa de la crisi.
Per a algunes famílies que es 
troben en situacions molt deli-
cades, malauradament el dinar 
de l’escola és l’únic àpat nutri-
tivament correcte que prenen 
els seus fills al llarg del dia. 
El menjar, a més, és de les po-
ques coses que igualen tots els 
infants en un moment en què 
les desigualtats socials cada 
vegada són més marcades.

No us atureu!
Tot i no estar en situació d’atur, vaig 
anar a la reunió d’aturats convocada el 
dia 25 de febrer. Vaig anar-hi perquè 
crec que els aturats i aturades són me-
reixedors de tot el nostre suport i que 
els treballadors en actiu no els hem 
de deixar sols. També vaig anar-hi per 
egoisme, perquè estic convençut que 
l’atur és un “destí” que ens pot estar 
reservat a tots i cal estar preparats. 
Com va dir un dels assistents a la reu-
nió: “ Els aturats tenim dos reptes: un 
trobar feina i un altre, sobreviure sense 
ella” i jo afegiria: sobreviure sense fei-
na i sense deixar que ens prenguin la 
dignitat. Per això, l’activitat col·lectiva 
i l’acompanyament grupal és vital. 
Em sembla una bona cosa que els atu-
rats, com ja ha fet la gent desnona-
da, comencin a organitzar-se tant per 
enfrontar-se a les grans causes que 
generen el problema, com per donar 
resposta als problemes més urgents 
que els afecten (talls de llum i aigua, 
desnonaments...). Només dues coses 
vaig observar que crec que val la pena 
destacar. Per una banda, una certa 
dificultat per centrar els objectius con-
crets del que vol ser la plataforma a 
Montcada de la lluita contra l’atur. Es-
tic convençut que a mesura que anem 
caminant, això anirà millorant. El més 
important ja hi és: les ganes de fer-hi 
front. Per un altra banda, vaig observar 
un allunyament (un cop més) del que 
podríem dir “mecanismes formals de 
representació democràtica”. La gent 
no es refia de les institucions, no iden-
tifica en elles una part de la solució, 
sinó del problema. 
És molt significatiu que en una reunió 
de treballadors i treballadores en atur, 
no es mencionés ni una sola vegada 
la paraula “sindicat” i totes les refe-
rències que es van fer a les institu-

cions polítiques, es van fer des de la 
llunyania i per expressar desconfiança. 
Potser la democràcia com a vocació i 
pràctica ciutadana no es troba en cri-
si, però com a sistema d’institucions 
“representatives”... s’ho haurien de fer 
mirar, i ràpid, perquè la gent comença 
a no voler esperar. Endavant aturats i 
aturades. No us atureu!  

Ramon Bueno
Montcada

Carta a la ciudadanía
Llevamos 20 meses luchando para 
que se reabran las urgencias noctur-
nas y por una sanidad de calidad. 
Durante este tiempo nos hemos 
manifestado todos los jueves y nos 
hemos encerrado por la noche en el 
ambulatorio. Esta lucha la hemos 
llevado lo mejor que hemos sabido 
y podido; somos conscientes que en 
los días que corren si no defendemos 
nuestros derechos más elementales, 
nosotros y nuestros hijos tendrán 
una sociedad cada vez más injusta 
y con menos derechos. 
Vemos como cada día las urgencias 
hospitalarias se colapsan y los enfer-
mos están por los pasillos mientras 
plantas enteras están cerradas; como 
hay gente que se suicida porque les 
van a embargar el piso y como crecen 
las filas en los bancos de alimentos. 
Ante todo esto los ciudadanos-as 
con algún principio no deberíamos 
quedarnos impasibles, deberíamos 
actuar para cambiar esta situación 
creada por los banqueros, los cor-
ruptos y la gente sin escrúpulos. 
En Montcada, el gobierno municipal 
ha sido incapaz de ponerse en con-
tra de ningún recorte que nos afecte, 
sin importarle las consecuencias que 
estos tienen para los ciudadanos-as. 
No hablamos de declaraciones, que 

son papel mojado, sino de ponerse 
al frente para decir ¡basta ya! Lejos 
de hacer esto, hace todo lo posible 
para que los recortes continúen, 
dando consignas a sus militantes y 
simpatizantes para que no se acer-
quen a las manifestaciones contra el 
cierre de urgencias. Pero lo peor es 
que ahora han pasado de un boicot 
pasivo a un boicot activo quitando 
los signos en contra de los recortes y 
todo porque le hicimos una entrega 
simbólica de una ambulancia para 
paliar el déficit sanitario. Si se es-
forzaran igual para evitar el cierre de 
urgencias, seguro que estaríamos en 
una situación muy diferente. 
Es malo que te gobierne una derecha 
(CiU) pero es peor que te gobierne con 
un partido que se llama de izquierdas 
(PSC) pues siempre hay alguno de 
ellos al que le molesta alguna reivin-
dicación. El resultado es la parálisis 
total del gobierno municipal para de-
fender los intereses de los vecinos/as.

Antonio Cera
Presidente de la FAVMiR

Patrimoni històric
El 22 de febrer, el Servei Local de Ca-
talà va organitzar una visita a la Torre 
Vila (Cactus), edifici modernista del 
carrer Major construït l’any 1907. El 
regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly, va actuar com a guia i, gràcies als 
seus coneixements sobre el tema, va 
resultar una visita força didàctica. La 
Torre Vila és una de les poques cases 
modernistes que resten a Montcada de 
les moltes que n’hi havia, sobretot als 
carrers Major, Montiu i Colom. Eren 
de famílies benestants de Barcelona 
que passaven l’estiu a Montcada des 
de l’últim quart del segle XIX fins pas-
sada la guerra civil. La Torre Vila i la 
Torre Gili del carrer Colom (enderro-

cada per contruir-hi pisos a finals dels 
anys 70) eren segurament les mostres 
més representatives de l’arquitectura 
modernista al nostre poble. Fa pocs 
anys va ser amputada quan al seu 
costat s’hi va aixecar un edifici d’ofi-
cines que va provocar la destrucció de 
la magnífica ala dreta de la torre, amb 
finestres, balconades i molts elements 
arquitèctonics d’un gran valor històric 
i artístic. 
És tant el que s’ha perdut a Montca-
da del patrimoni arquitectònic que fa 
molta pena. Tots i cadascun dels ajun-
taments des dels anys 60 fins l’ac-
tualitat no han vetllat prou per salva-
guardar-lo. Per tant, els partits polítics 
que han governat durant aquests anys 
i la gent sense escrúpols que els han 
enderrocat només pels guanys econò-
mics en són els responsables. Qui va 
donar permís per malmetre la Torre 
Vila i deixar-la en l’estat actual? Amb 
quins criteris de respecte al patrimoni 
es va fer? 
I per què no s’aprova d’una vegada 
per totes el famós Catàleg del Patri-
moni que es va paralitzar? Té això 
alguna relació amb interessos im-
mobiliaris? No val a dir que no s’hi 
podia fer res, perquè altres pobles sí 
ho han aconseguit. Es una qüestió 
de justícia, ètica i d’amor al poble. 
L’actual govern municipal té a les 
seves mans la darrera oportunitat de 
salvar el que queda: Vista Rica, la 
Torre dels frares o Can Piella (de la 
qual s’ha parlat darrerament com un 
cas d’especulació urbanística). Es-
pero que els nostres representants al 
govern municipal facin la seva feina, 
servir únicament els interessos del 
poble de Montcada i respectar la 
seva història.  

Josep Capella i Torrents
Montcada
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el clic

Respuesta a les emisiones de Lafarge

Envia la teva foto a som@laveu.cat

Este es el vapor de agua que recogemos a diario los vecinos de Can Sant Joan.
José Luis Conejero Can Sant Joan

el clic

Forat al mig del carrer

Els veïns del carrer Monistrol i del carrer Montsant (Terra Nostra), 
ens trobem, fa ja gairebé un any, amb la incòmoda situació de 
passar per la vorera havent de sortejar un forat a terra (de la mida 
d’un peu) i que pertany a una petita caixa de cablejat elèctric, o 
del conducte de l’aigua, o ves a saber de què. El cas és que nin-
gú ve a arreglar la maleïda caixa i és un autèntic perill ja que està 
just al mig de la vorera. De vegades s’omple de fulles, passant 
inadvertida, i pot provocar algun accident a les persones, sobre-
tot nens i ancians que passen per allà. Afortunadament no ha 
passat res greu, però crec que una cosa així no es pot demorar 
tants mesos. I la meva pregunta és: ningú ha donat part a l’Ajun-
tament? Els serveis de neteja dels carrers passen contínuament.
O bé som nosaltres els que hem d’avisar?
Ana Bedmar Cazorla Terra Nostra

Envia la teva foto a som@laveu.cat
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Per primera vegada s’ha trobat 
al jaciment ibèric Les Maleses, a 
la Serralada de Marina, una llar 
de foc ritual on es feien ofrenes 
en honor dels avantpassats. La 
llar no es troba dintre d’un re-
cinte sagrat, sinó d’un habitatge 
de grans dimensions, que devia 
pertànyer a una família impor-
tant del poblat i que, per algun 
motiu, es va incendiar. Aquesta 
és una de les principals conclu-
sions de la campanya arqueo-
lògica feta l’estiu passat a l’as-
sentament, dirigida pel Museu 
Municipal i amb la col·laboració 
d’estudiants i professors de 
l’institut Montserrat Miró i el 
suport econòmic del Consorci 
de la Serralada de Marina. Mer-
cedes Duran i Gemma Hidalgo, 
directores de les excavacions, 
van exposar els resultats de la 
campanya 2012 el 13 de març a 
la Casa de la Vila, davant d’una 
setantena de persones. 

Profusió de materials. Hidalgo va 
descriure les característiques de 
l’habitatge número 30, on s’ha 
trobat la llar ritual: “Es tracta 

d’un espai de gran potencia-
litat arquitectònica i amb 
una zona retallada a la roca 
per tal de contenir aigua”. La 
troballa de bigues de fusta cre-
mades i d’una gran escampada 
de materials trinxats, fan pensar 
que la casa tenia dues plantes i 
que, fruit de l’incendi, la de dalt 
va caure destrossant tot el que 
hi havia a la part de baix. Entre 
els materials trobats hi ha una 
quinzena d’àmfores ibèriques, 
vaixella, mans de molí i, el que 
més ha cridat l’atenció, una de-
sena de vasets rituals, destrals 
votives, més d’un miler de res-
tes de gra i raïm –que podrien 
correspondre a ofrenes– i un 
atuell, típic de les cerimònies 
relacionades amb la purifica-
ció i el món funerari. “Estem 
davant del que s’anomena 
un santua ri gentilici urbà on 
es feien rituals  en honor als 
avantpassats de la família”, 
va anunciar Duran, hipòtesi 
que ha ratificat el prestigiós ar-
queòleg Martín Almagro. 

Maledicció. Un altre fet curió s 
és que la casa va romandre du-
rant segles tal com va quedar 
després de l’incendi, sense que 
es rescatessin els valuosos ma-
terials del seu interior, “fet que 
ens fa pensar en una mena de 
càstig a la família que l’ocu-
pava”, va afegir. L’altra hipòtesi 

que s’haurà de continuar inves-
tigant en la propera campanya 
arqueològica és si el conjunt 
rocós que hi ha al costat de la 
casa tenia algun valor religiós 
per als pobladors de l’assenta-
ment. De llars rituals com la de 
Les Maleses, se n’han trobat als 
poblats de Sant Jaume d’Alca-
nar (Tarragona) i Castellar de 
Pontós (Girona). L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), que van as-
sistir a la xerrada, van encorat-

jar el Museu a continuar la seva 
tasca d’investigació al poblat i 
van destacar el valor educatiu 
del projecte, que any rera any, 
des del 2000, implica estudiants 
i professors de l’institut Mont-
serrat Miró. Una de les docents 
del centre, Ofèlia Rosés, restau-
radora professional, s’ha ocupat 
de reparar els vasets rituals i al-
tres elements que els assistents 
a l’acte van poder contemplar 
a les dues vitrines ubicades a la 
sala i que, a partir d’ara, es po-
dran visitar al Museu. 

Cultura
laveu.cat/cultura

Pàg. 24

TORNEN ELS TRES TOMBS
La cita amb la festa d’homenatge 
als animals serà el 7 d’abril

cAMPANyA ARqUEOlòGIcA 2012

Pàg. 23

PREMIS DE FOTOgRAFIA
José A. Munuera guanya dues 
medalles d’or a Bulgària i Sèrbia
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Quatre dels joves que van participar a la campanya arqueològica 2012 observen part dels objectes restaurats que van ser trobats a Les Maleses

El Museu Municipal exposa una petita part dels objectes relacionats amb les cerimònies de purificació que van ser trobats al juliol 

La localització d’una llar de foc ritual obre 
una nova línia d’investigació a Les Maleses
Laura Grau | Montcada

En el mateix acte de presentació 
dels resultats de la campanya 
arqueològica, es va presentar el 
número 13 de la revista de divul-
gació del Museu, Monte Catano, 
que inclou articles dels investiga-
dors locals Jaume Alcàzar i Joan 
Bertran sobre els hostals de Mont-
cada als segles XVII i XVIII; del peri-
odista Angel L. Acín sobre la riuada 
del 1962, i de la historiadora Isabel 
Huntingford, sobre la dona a la ico-
nografia grega | Lg

> Nova edició de 
 Monte Catano 

Es tracta d’un santuari 
gentilici urbà on la 
família honorava als 
seus avantpassats
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Imma Romeu Sánchez, de Vi-
lassar de Mar, ha guanyat la 
setzena edició del Premi de Nar-
rativa Curta Ateneu Domingo 
Fins amb ‘Princesa’, un home-
natge a ‘El Petit Príncep’ El se-
gon premi se’l va endur l’autor 
alacantí Manuel Roig Abad, per 
‘La soledat de Salomó Moret’, 
un conte situat en els barris fan-
tasmes que ha generat l’esclat 
de la bombolla immobiliària. El 
veredicte del certamen es va fer 
públic el 16 de març en el decurs 
d’un sopar a la sala gran de l’Abi, 
amb l’assistència d’una seixante-

na de persones. El jurat, format 
per Elisa Riera, Marta Cardona, 
Pepita Escrigas, Carles Vilalta i 
Francesc Companys, va triar les 
obres guanyadores d’entre un 
total de 51 procedents d’arreu 
dels Països Catalans i les Illes 
Balears, una participació que no 
registrava des de fa moltes edi-
cions. 

Viatge. Romeu, de 52 anys, es 
dedica al món del lleure infantil i 
escriu per afi ció. El de l’Abi és el 
segon concurs al qual es presen-
ta, amb un conte que va néixer 
arran de la relectura de l’obra 

d’Antoine de Saint-Exupéry. La 
protagonista és una dona de 70 
anys que es troba desubicada al 
nou barri on viu i emprèn un 
viat ge, “no pels asteroides, sinó 
pels altres pisos de l’edifi ci en 
un intent de combatre la sole-
dat”, va explicar l’autora. Roig, 
de 36 anys, és professor de mú-
sic i també és afi cionat a l’escrip-
tura. El seu conte narra l’odissea 
d’un home perseguit per la mala 
sort que es veu obligat a viure 
sol en una gran urbanització. 
“Es ple de situacions absur-
des i surrealistes i carregades 
d’ironia”, va dir l’autor.

16È PREMI DE NARRATIVA cURTA ATENEU DOMINGO FINs

Imma Romeu guanya amb un conte 
que ret homenatge a ‘El Petit Príncep’ 
El segon premi va recaure en l’alacantí Manuel Roig per ‘La soledat de Salomó Moret’ 

D’esquerra a dreta, el segon premiat, Manuel Puig, la guanyadora, Imma Romeu, i el president de l’Abi, Miquel Àngel Gràcia, al fi nal del sopar

Laura Grau | Montcada
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La Casa de les Aigües acollirà 
els dies 23 i 24 de març els ac-
tes centrals de les I Jornades dels 
Paisatges Culturals de l’Aigua al 
Pla de Barcelona, organitzades 
pel Museu Municipal, el Centre 
Cívic Trinitat Vella i l’Associació 
Comissió per la recerca i divul-
gació de la memòria de Trinitat 
Vella. L’esdeveniment es planteja 
com un punt de trobada de les 
institucions, entitats i persones 
que treballen per mantenir viu i 
divulgar el patrimoni hidràulic 
d’aquest territori.  L’acte central 
del programa (el dia 23, a les 
9.30h) és un taller participatiu so-
bre el patrimoni immaterial dels 
paisatges culturals de l’aigua, al 
qual s’ha convocat entitats que 
treballen en aquest àmbit, ja sigui 
a través del lleure i l’esport fi ns a 
la recerca i la sensibilització. Des-
prés del taller, l’historiador i pro-
fessor de Ciències Socials Manel 
Martín parlarà sobre l’abastiment 
i regadiu històric al Pla de Barce-
lona (12h). 

Teatre divulgatiu. A la tarda es 
durà a terme la visita teatralitza-
da ‘La fàbrica de l’aigua’ (15.30h) 
i un itinerari pel Rec Comtal, des 
de la Casa de la Mina de Mont-
cada fi ns a la Casa de l’Aigua de 
la Trinitat Vella (16h). L’última 

conferència s’ha programat el dia 
24 també a la Casa de les Aigües 
(11h). L’am bientòloga i cap de 
secció de Qualitat Ambiental de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, Ana Romero, parlarà sobre 
les tendències en educació am-
biental. 
En el marc de les jornades, 
l’Asso ciació per a la Conservació 
i la Recerca de l’Entorn (Acer) 
organitzarà el dia 24 el taller 
d’educació ambiental ‘L’aigua, 
font de vida’, adreçat al públic 
familiar (12h). L’activitat combi-
na un joc de taula similar al de 
l’Oca, amb una sèrie de proves 
per refl exionar sobre quina és la 
disponibilitat de l’aigua al nos-
tre planeta, quin ús en fem i de 
quina manera podem millorar i 
optimitzar la seva gestió. 

Laura Grau | Redacció

MUsEU MUNIcIPAl

La Casa de les Aigües 
acull les I Jornades sobre 
els paisatges de l’aigua
A més de xerrades, hi haurà un taller sobre educació ambiental

La Casa del Maquinista acollirà les xerrades
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> Concurs de cartells de Festa Major per a nens
Fins al 19 d’abril romandrà obert el termini del concurs de cartells de 
Festa Major en la modalitat infantil i juvenil, adreçat a infants i joves 
nascuts entre els anys 1998 i 2006. La mida del cartell pot ser un 
DIN-A4 o bé un DIN-A3 i es poden usar un nombre il·limitat de tintes. 
S’atorgaran quatre premis per categoria, consistents en lots de material  
de dibuix i pintura. Els treballs, un per participant, s’han de presentar 
a la Casa de la Vila. Tots els cartells s’exposaran a l’Auditori Municipal 
del 7 de maig al 2 de juny | Lg
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L’actor Quim Masferrer, de Tea tre de Guerrilla, va omplir l’Auditori Mu-
nicipal 16 de març amb el monòleg ‘Temps’, on encarna un malalt 
terminal al qual li comuniquen que només li queden 90 minuts de 
vida, que és el que dura l’espectacle. El text és obra del mateix actor 
que, per primera vegada, ha delegat la direcció en una altra persona, 
en aquest cas, Ramon Fonserè. El públic va gaudir d’una de les millors 
interpretacions de Masferrer, que ja va visitar Montcada la temporada 
passada amb l’obra ‘El xarlatan’ | Lg

> Es convoca el Premi de Pintura de Festa Major

Investigar les múltiples possi-
bilitats del tea tre de màscares i 
la comèdia humana és el repte 
que es planteja la companyia te-
atral La Finestra Estràbica, fun-
dada el passat mes d’octubre 
pel montcadenc Víctor Bea i 
tres actors més de diferents pro-
cedències, el basc Ander Basal-
dua, la canària Isabel Bisshopp, 
i el tarragoní Jordi Escolà. Tots 
quatre s’han format a l’Escola 
Internacional de Teatre Berty 
Tovías, deixeble del prestigiós  
dramaturg francés Jacques 

Lecoq. Assagen tres cops per 
setmana al local de La Unió 
de Mas Rampinyo, que també 
utilitzen com a taller per fabri-
car les seves pròpies màs cares. 
“Formar el grup ens per met 
posar en pràctica i integrar 
tot el que hem après a l’es-
cola”, explica Bea, conscient  
que el context actual no és gai-
re favorable per a les petites 
companyies.  “Per poder viure 
d’això hem de ser versàtils i 
capaços de fer teatre de sala, 
però també de carrer”, diu 
l’actor. El grup treballa les seves 

obres a partir d’improvisacions 
i vol utilitzar la sàtira i l’estil bu-
fonesc per llençar una mirada 
crítica sobre la societat. Un dels 
seus referents és el grup inter-
nacional d’artistes Familie Flöz. 
“Ens queda molta feina per 
fer, però la nostra intenció és 
estrenar el primer espectacle 
al setembre vinent”, conclou. 
Bea és l’actual responsable de 
les obres de carrer de la compa-
nyia Pentina El Gat i imparteix 
un taller de teatre a l’institut 
Montserrat Miró en el marc del 
programa IntegrArte d’Adimir.

TEATRE

Víctor Bea i tres actors més funden 
la companyia La Finestra Estràbica
El grup, que aposta pel teatre de màscares, assaja tres cops per setmana a La Unió

L’actor local Víctor Bea –el segon per l’esquerra–, amb els seus companys del teatre de màscares, Ander Basaldua, Isabel Bisshopp i Jordi Escolà

Laura Grau | Redacció
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> Teatre de guerrilla omple l’Auditori Municipal

Les persones que vulguin participar al Premi de Pintura de Festa Major 
2013 han de lliurar les seves obres a la Sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila entre els dies 15 i 19 d’abril.  El format de les teles no pot ser 
més gran d’1,5 m x 1,5 m, però la tècnica i la temàtica són lliures. Els 
participants hauran d’omplir una butlleta en la que faran constar les 
seves dades personals i les referències de l’obra (títol, mides i tècnica). 
El primer premi està dotat amb 600 euros i el segon, amb 300. Els 
quadres premiats passaran a formar part del fons d’art local. L’acte de 
lliurament de premis tindrà lloc el 7 de maig a l’Auditori (19h). Totes 
les obres presentades es mostraran a la sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila del 7 de maig al 2 de juny | Lg

El 9 d’abril s’inaugura a l’Auditori 
Municipal l’exposició ‘A ritme de 
2x4. Una aproximació al món de 
l’havanera’, de la Fundació Er-
nest Morató (19.30h). La mostra 
fa un recorregut per la història de 
l’havanera i de les cançons que 
s’assimilen amb el mar, els pesca-
dors, els mariners i les mulates. 
Dividida en tres espais –Cuba, 
Catalunya i Espanya–, explica en 
12 plafons com es desenvolupen 
aquestes cançons en cada país i 
context històric, en quin espai es 
canta i quina funció compleix.
També inclou breus biografies 
dels compositors més represen-
tatius de cada època i un docu-
mental. La mostra, il·lustrada 

amb fotografies i escrits antics, 
fa una síntesi de l’evolució de 
l’havanera, des dels seus orígens 
en la contradansa cubana fins a 
la pujada a l’escenari i la forma-
ció dels primers grups a mitjans 
dels seixanta, sense oblidar el pas 
d’aquest cant per les tavernes, les 
barraques i els cors de Clavé.

Concert. L’exposició arriba a 
Montcada gràcies al grup local 
L’Espingari, membre de la Fun-
dació, i havia d’estrenar-se coin-
cidint amb el concert d’havaneres 
solidàries que va fer l’ong Fòrum 
Solidari al Kursaal el passat mes 
de febrer, però per motius de 
calendari es va ajornar fins a 
l’abril.

Laura Grau | Redacció

AUDITORI MUNIcIPAl

Una exposició recorre 
la història de l’havanera
La mostra arriba a Montcada mitjançant el grup L’Espingari
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La mostra de teatre local Mont-
cada a Escena (MAE) que orga-
nitza la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni cada tardor des de fa 
sis anys no només ha servit per 
donar a conèixer la diversitat de 
grups i propostes teatrals que 
hi ha al municipi, sinó també 
per crear dinàmiques de col-
laboració i treball conjunt entre 
les diferents companyies. Un 
exemple d’aquesta complicitat 
és l’obra coral que tanca cada 
any el cicle i que protagonitzen 
actors dels diferents grups sota 
la direcció del professor de tea-
tre, Climent Sensada. 

Festa del teatre. Davant de la 
proximitat del Dia Mundial del 
Teatre, que se celebra el 27 de 
març, els grups locals que any 

rere any participen al cicle MAE 
han decidit trobar-se el 22 de 
març a La Unió de Mas Ram-
pinyo per participar en un sopar 
de germanor, on hi haurà actua-
cions sorpresa i reconeixements 
en clau d’humor.  “És una idea 

que ha sorgit dels mateixos 
grups i que podria ser l’inici 
de la Festa del Teatre Local”, 
explica Sensada qui, en els dar-
rers tres anys, ha promogut di-
ferents activitats per celebrar 
l’efemèride.

DIA MUNDIAl DEl TEATRE

Els grups que participen a la mostra 
Montcada a Escena fan una festa
La Unió acollirà el 22 de març un sopar de germanor amb actuacions i reconeixements

Laura Grau | Redacció
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> Taller de petits 
músics a l’Elisenda

Una de les escenes de ‘L’escriptor’, l’obra que va cloure la darrera edició de Montcada a Escena

Una quinzena de famílies amb in-
fants d’entre 4 i 12 anys va participar 
el 16 de març en un taller d’instru-
ments a càrrec del músic Fèlix de 
Blas Lorenzo. Els assistents van fabri-
car els seus propis instruments, des 
de trompetes fins a timbals, a partir 
del reciclatge d’objectes com els en-
vasos del iogurts, llaunes de conser-
va i embuts, entre d’altres. El taller va 
acabar amb un concert improvisat 
amb els instruments fabricats | SA
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‘Desengany’ és una fotocomposició parcial feta a partir del programa d’imatge Photoshop

El soci de l’Afotmir José Antonio 
Munuera (Montcada i Reixac, 
1946) ha obtingut premis des-
tacats al Circuit Portrait 2013 de 
Sèrbia i Bulgària. L’autor ha guan-
yat la medalla d’or de la Societat 
Fotogràfica Americana al Saló 
de Zajecar (Sèrbia) –on també 
ha rebut la insígnia al millor au-
tor– per l’obra ‘Desengany’, en 
monocrom. La fotocomposició 
‘Avinguda Istiklal’ l’ha fet me-
reixedor d’una altra medalla d’or 
de la Federació Internacional de 
les Arts Fotogràfiques (FIAP) en 
el tema carrers i gent al Saló de 

Vidin (Bulgària). Munuera és un 
habitual dels concursos de foto-
grafia nacionals i internacionals.  
Recentment, ha obtingut el re-
coneixement com Artista FIAP 
i està a punt d’aconseguir el 
d’Excel·lència. 

Fotomuntatge. L’autor es considera 
‘photoshopher’, més que fotògraf,  
“perquè, tot i treballar a partir 
d’imatges fetes per mi, busco 
l’efecte artístic amb aquest pro-
grama i les seves possibilitats de 
manipulació”. Munuera, que re-
sideix a Canovelles, va ser un dels 
fundadors de l’Afotmir.

Laura Grau | Redacció

AFOTMIR

José A. Munuera guanya 
premis a Sèrbia i Bulgària 
Les seves obres són fotocomposicions fetes amb Photoshop
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En venda. Casa amb tres habitatges in-
dividuals i local a planta baixa a La Pobla 
de Lillet, al Berguedà. Preu 150.000 euros. 
Telèfon 93 823 65 30.
grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols passar 
bé i tens entre 45 i 60 anys, truca als te-
lèfons 678927956 / 677394239 

Classes. Particulars de primaria, i ESO. 
També d’informàtica per a gent de qualse-
vol edat. Tel. 673 894 869.
Classes. Particulars de matemàtiques 
E.S.O. i Reforç Primària. Exprofessor, llicen-
ciat en Ciències. 629 522 708. kopdema@
gmail.com
Oferta laboral. Te ofrecemos la oportuni-

dad de un ingreso extra a tiempo parcial 
o completo. No se necesita experiencia. 
Horario flexible. Tel. 625 596 754 (traba-
japarati@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 Montcada 
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 funcionamiento 
en Montcada. Tel. 647 50 69 34
Se alquila. Habitación en Montcada Bifur-
cación. 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.

anuncis gratuïts                                                                                                    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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el retro-visor
Antoni Orihuela

Fundació Cultural

La visió actual d’un supermercat 
assortit amb tota mena de queviu-
res ha deixat ben allunyat el que 
podríem anomenar “el temps de 
la fam” i  les anomenades car ti lles 
de racionament que va promoure 
el govern franquista per alleuge-
rir la situació de gana i misèria 
de la postguerra. La Cartilla de 
Racionamiento va entrar en vigor 
al maig del 1939 i va estar vigent 
fins al 1952. 

Tots els habitants tenien dret a 
disposar d’una cartilla d’on se’ls 
retallava uns cupons que perme-
tien adquirir a preu fixat una de-
terminada quantitat d’aliments. 
Per als nadons hi havia pots de llet 
condensada. En algunes ocasions 
es distribuïa un succedani de xo-
colata que tenia poc cacau i molta 
farina de garrofa. També s’acostu-
mava a repartir sabó per a la roba. 

Estraperlo. L’organització estava 
en mans de la Comisaría General 
de Abastecimientos y Transportes 
que, malgrat els seus esforços, 
no va poder impedir l’aparició del 
mercat negre, conegut com es-
traperlo, que van enriquir moltes 
persones addictes al règim quan 
es tractava de l’activitat a l’engròs, 
mentre es tolerava els petits trafi-
cants quan es feia a la menuda. 
Montcada va ser un important 

punt de distribució d’aquell co-
merç clandestí a causa de les bo-
nes comunicacions ferroviàries. 
Després de 13 anys aquell malson 
va començar a minvar i es podia 
adquirir de tot si es disposava de 
diners. No hem d’ignorar que en 
àmplies zones de l’Estat espanyol 
la població havia patit una deficient 
nutrició durant generacions. De lla-
vors ençà, la talla dels espanyols va 
començar a créixer. 

El racionament en temps de fam
El govern franquista va promoure aquest sistema per alleugerir la situació de gana a la postguerra

L’estraperlo va 
enriquir moltes 
persones addictes al 
Règim de Franco Una cartilla de racionament amb el segell de l’Ajuntament de Montcada on es poden veure els cupons
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La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha assumit l’organització 
de la 21a Festa dels Tres Tombs, 
prevista el 7 d’abril, mentre no es 
constitueix oficialment una nova 
associació que garanteixi la con-
tinuïtat de la celebració. Aquest 
canvi té a veure amb la decisió 
de Joan Massagué –un dels pro-
motors de la recuperació de la 
festa ara fa 20 anys– d’abandonar 
l’organització de la festa.  “Inten-
tarem fer-ho el millor que po-
guem, però amb la voluntat 
que sigui un col·lectiu de veïns 
el qui prengui el relleu de cara 
a l’any vinent”, ha explicat el res-
ponsable del departament, Daniel 
Moly (CiU). 

Darrer carreter. Tot i no estar en pri-
mera línia de foc, Massagué apor-
tarà la seva experiència en la pro-
pera edició de la festa i serà ell qui 
rebrà la placa de ‘Darrer Carreter 
2012’, com a reconeixement a la 

tasca feta durant tots aquests anys 
i la seva passió pel món del cavall. 
L’itinerari de la comitiva variarà 
respecte altres edicions i passarà 
dues vegades pel carrer Major, 
anul·lant el pas per l’avinguda de 
la Ribera, el passeig Rocamora i 
Jaume I. “Hem decidit no creuar 
les vies del tren per estalviar el 
temps d’espera de les barreres 
i evitar situacions de perill”, ha 
explicat Moly.

TRADIcIONs

La festa dels Tres Tombs 
tindrà lloc el 7 d’abril, 
amb canvis organitzatius

Joan Massagué serà el Darrer Carreter 2012

La placa del Darrer Carreter 2012 serà per a Joan Massagué

Laura Grau | Redacció
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Festa dels Tres Tombs
I lliurament de la Placa de Darrer 
Carreter 2012

7 d’aBRil, 11h
Camí de la foNt fReda

del 10 al 24 d’aBRil
eSPai jove CaN tauleR

22 l divendres
Hora del conte. ‘Les bruixes’, a càrrec 
de Lídia Clua. Hora: 18h. Lloc: Bibliote-
ca de Can Sant Joan.

Processó. De la Virgen de los Dolores. 
Hora: 19.30h. Lloc: Parròquia de Sant 
Joan Baptista. Organitza: Confraria Vir-
gen de los Dolores.

Inauguració. De les Jornades sobre els 
paisatges culturals de l’aigua i xerrada  
del mateix tema a càrrec de Carles Llop, 
arquitecte professor de l’UPC. Hora: 
18.30h. Lloc: Centre Cívic de Trinitat 
Vella.

Xerrada. Sobre les possibles sortides a 
la crisi, a càrrec del sociòleg Marcos Ce-
receda. Hora: 20h. Lloc: Casal Popular 
El Brot.

Festa. Dia Mundial del Teatre, amb 
actuacions i reconeixements. Hora: 
21.30h. Lloc: La Unió.

Presentació. Del tercer videoclip de Yon-
ki Love ‘Crash’. Hora: 0h. Lloc: Cactus. 
Entrada gratuïta.

23 l dissabte
Jornades. Sobre els paisatges culturals 

de l’aigua. Hora: 9.30h. Lloc: Casa de 
les Aigües (veure pàgina 21).

Tertúlia. Sobre Lovecraft del Club de 
Lectura Unicorns Mecànics. Hora: 
11.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

Teatre. ‘El cel està fet un infern’, del 
grup de teatre del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina. Hora: 18h. Lloc: Casal 
de Gent Gran de La Mina.

Xerrada. ‘Estat propi, un procés per un 
futur millor per als joves’, a càrrec de 
Marta Pascal, presidenta nacional de la 
JNC. Hora: 18.30h. Lloc: Local de CDC 
(Major, 47).

24 l diumenge
Taller. D’educació ambiental ‘L’aigua, 
font de vida’, a càrrec d’Acer. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

6 l dissabte
Jornades. Sobre el paper de la família 
en l’èxit educatiu dels fills, a càrrec del 
catedràtic de Sociologia Ramon Flecha. 
Hora: 10h.Lloc: Kursaal (veure pàgina 
13). Organitza: FAPAC.

Concert. ‘Sinatra, tu i jo’, amb Xavier 
Piqué i Mariona Bosch, i el Quartet de 
Santi Escura. Hora: 22h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 12 euros (veure pàgi-
na 15).

7 l diumenge
Caminada. Preparatòria per a la pujada 
a peu a Montserrat fins a Can Coll. Hora: 
9h. Lloc: Davant del col·legi La Salle.

Festa. Dels Tres Tombs en honor dels 
animals i homenatge al Darrer Carreter 
2012. Hora: 11h. Lloc: Camí de la Font 
Freda (veure pàgina 24). 

10 l dimecres
Inici. De la XIII Mostra d’Ensenyament. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler. Organitza: 
Regidoria d’Infància i Joventut.

12 l divendres
Presentació. Del llibre ‘De l’escola Can 
Sant Joan a l’escola El Turó, una escola 
activa, en un barri obrer i en època fran-
quista’, d’Esteve Recasens. Hora: 20h. 
Lloc: Abi (Colon, 5).

Mostra d’Ensenyament
Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut

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 21h.

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 8 a 21h. Dissabtes: de 10 a 14h

ExPOsIcIÓ
UNA APROXIMACIÓ
AL MÓN DE L’HAVANERA  
9 d’abril, 19.30h

sala 
principal

EXPOSICIÓ
pINTURA DEL cASAL 
DE GENT GRAN 
DE MONTcADA
11 d’abril, 19.30H
Sala Sebastià Heredia

ExPOsIcIÓ
pINTURA I ARTS DEcORATIVES DE MERcÈ FORNIELES
Fins al 5 d’abril
Sala Sebastià Heredia

EXPOSICIÓ
DE JOAN REBOLLAR

Dibuixos a plomí
Fins al 13 d’abril

cONcERT
SINATRA I JO
amb Mariona Bosch 
i Xavier Piqué
6 d’abril, 22h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
A.Pujol, pg. Sant Jordi, 5

22 23 24

29 30 3126 27 2825

1
Guix Recasens RecasensDuran J.Vila pardoRivas

J.VilaJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

3 54
pardo pardo

6 7

març/abril

R.Miró V.Nieto V.Nieto

12 13 149 10 118
J.Relat Rivas RivasA.pujol Recasens V.NietoR.Miró 

2
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ATLETISME
La JAM organitza una nova cursa 
de muntanya que es farà el 28 
d’abril per la Serralada de Marina.

Pàg. 28 Pàg. 28 

A manca de cinc partits per al 
fi nal de la lliga –resten sis jor-
nades, però una és contra el 
Centelles, que es va retirar a la 
primera volta–, el Broncesval 
Montcada ho té tot de cara per 
acabar entre els dos primers 
classifi cats al grup 3 de Segona 
Divisió B, el que li donaria el 
dret a lluitar per l’ascens a Sego-
na, l’antiga Divisió de Plata. De 
moment, els montcadencs són 
líders amb 58 punts, amb cinc i 
sis d’avantatge respecte al segon 
i tercer classifi cat, l’Hospitalet i 
l’Escola Pia respectivament. La 
trajectòria de l’equip que diri-
geix Jordi Rozas és excepcional. 
Acabat d’ascendir, només ha 
perdut quatre partits i ja suma 
14 jornades invicte. Acabar pri-
mer li donaria la lliga i l’ascens 
directe, mentre que la segona 
posició li permetria jugar el play-
off. Al seus últims dos partits a 
domicili, els montcadencs van 
donar un pas de gegant després 
d’empatar sense gols a la pista de 
l’Hospitalet i guanyar el Marfi l 
Santa Coloma B (1-2), amb gols 
de Grimaldos i Riquelme.

Viabilitat. Les expectatives espor-
tives no poden ser millors, però 
ara mateix la gran incògnita és 
saber si el club podrà assumir 
la forta despesa econòmica que 
suposa tornar a Plata. A Segona 

només hi ha un grup i jugar en 
aquesta categoria, viatjant cada 
dues setmanes per la geografi a 
espanyola, implica tenir un pres-
supost d’uns 150.000 euros, el 
triple de l’actual. “Jo sóc el pri-
mer que vol tornar a Plata. 
La il·lusió la tenim, però no 
podem fer bogeries, deixant 
hipotecat el club i posant en 
perill la seva existència”, expli-
ca el president, Pedro Litrán. El 
club podrà seguir comptant amb 
el suport de Broncesval, però 
busca un nou patrocinador que 
pugui fer l’aportació restant. “A 

nivell econòmic, ara mateix 
crec que hi ha un 60% de pos-
sibilitats de jugar a Plata. No 
podem esperar gaire per pren-
dre una decisió i ja hem tingut 
converses amb un possible 
patrocinador, però encara no 
hi ha res tancat”, comenta Li-
trán, que també té pendent una 
reunió amb l’Ajuntament per sa-
ber quina pot ser la seva ajuda, 
“tot i que som realistes, amb 
la situació econòmica actual, 
no li podem demanar que ens 
subvencioni l’aventura a Pla-
ta”, diu Litrán.

El president confessa que és el pri-
mer sorprès amb l’espectacular 
rendiment d’una plantilla que 
va pujar la temporada passada i 
té molt clar que si no es puja a 
Segona, s’haurà d’iniciar un nou 
cicle ja que alguns jugadors o 
l’entrenador tindran “l’aspiració 
de jugar en una categoria su-
perior”. De moment, però, tot 
és optimisme a l’entorn d’un 
club, que segons expressa Li-
trán, només té una preocupació: 
“Ve poca gent al pavelló i ens 
agradaria recuperar el suport 
massiu de l’afi ció”.

Rafa Jiménez | Montcada

FUTBOl sAlA. sEGONA B

El Broncesval Montcada comença a planifi car 
econòmicament el possible retorn a Plata
A nivell esportiu, l’equip camina amb pas ferm cap al títol de lliga i un ascens que ara mateix sembla poc viable amb els números a la mà

MARXA A MONTSERRAT
S’apropa una nova edició de la tradicional 
prova que El Cim prepara per al 4 de maig. 
Les inscripcions, entre el 15 i el 30 d’abril.

Al voltant del bon treball del tècnic Jordi Rozas, el Broncesval ha confeccionat un equip imparable que va camí del seu segon ascens consecutiu

<<

Jordi Rozas 
Entrenador 
Broncesval 
Montcada

La possibilitat de l’ascens està 
més a prop que mai.
Sí, estem en una molta bona si-
tuació. Si guanyem els dos par-
tits a casa i un dels tres a domi-
cili –un d’ells contra l’últim–, ja 
tindrem els play-offs assegurats. 
S’imaginava aquest escenari?
Sabíem que teníem un bon 
equip, però mai vam visualitzar 
una situació com la d’ara. Un 
cop aquí, els jugadors són ambi-
ciosos i volem lluitar per guanyar 
aquesta lliga.
Es veu a Segona Divisió? 
Crec que està molt complicat. 
Ens consta que la directiva 
està fent gestions, però pu-
jar a Segona implica moltes 
despeses en viatges i sous.    
Continuarà Jordi Rozas a la 
banqueta del Broncesval? 
Estic molt a gust a Montcada i 
portem dos anys molt bons. És 
obvi que sempre hi ha un des-
gast, però hem de seure i veure 
quina és la millor opció per a les 
dues parts | RJ

‘El club fa gestions, 
però veig difícil 
jugar a Segona’
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L’assemblea celebrada el 9 de 
març a la seu de l’UD Santa 
María no va servir per tancar el 
relleu a la presidència del club. 
A l’últim moment, Francisco 
Romero va demanar rebre una 
compensació econòmica per les 
inversions que ha realitzar durant 
el seu mandat, fet que no va ser 
acceptat per Susana Shama-Levi, 
que va retirar la seva candidatura 
davant d’aquesta exigència. “Les 
seves condicions són inaccepta-
bles, ja que la nostra intenció 
és poder fer front als deutes 
del club amb la Federació, no 
a cap deute personal”, comen-
ta Shama-Levi, ex-membre de 
la junta directiva entre els anys 
2009 i 2011, que té molt clar 

que no vol tornar a treballar al 
costat de Romero: “No tinc res 
en contra d’ell, però no té ni 
els mitjans ni els coneixements 
per dirigir un club, seria insu-
portable tornar a patir els pro-
blemes que ja vam viure”.
Per la seva part, Romero justifi-
ca la seva petició, segons ell “la 
metitat del que he invertit”, 
perquè en arribar al càrrec va 
haver de fer front “a deutes i 
els membres de la meva jun-
ta van marxar amb factures 
per pagar”. Des de fora, Susana 
Shama-Levi veu amb preocu-
pació el futur del club “ja que 
la Federació no deixarà con-
tinuar jugant l’equip si no es 
paga el que es deu” i, després 
de reunir-se amb els jugadors, 

no tanca la porta a la possibilitat 
d’assumir la presidència del club 
si Romero “canvia el seu pa-
rer”. De moment, el president 
és taxatiu davant de la possibi-
litat d’un apropament de postu-
res: “És impossible arribar a 
acords amb gent que sempre 
està recorrent a la mentida”. 

Balanç esportiu. L’UD Santa Ma-
ría es va retrobar amb la victòria 
a la 20a jornada al camp del Ra-
cing Vallbona (0-2). L’equip de 
Juan Meca es manté a la setena 
posició amb 24 punts a l’espera 
de que la Federació li doni defini-
tivament els tres punts del partit 
al camp del Catalunya, que es va 
retirar al minut 75 quan perdia 
per 1 a 2. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOl. qUARTA cATAlANA

Francisco Romero continua sent el 
president de l’UD Santa María
No es va arribar a un acord i Susana Shama-Levi va retirar la seva candidatura

FUTBOl FEMENÍ. PRIMERA cATAlANA

El sènior femení de l’EF Montca-
da va aprovar amb nota la visita 
del CE Sabadell, líder destacat 
del grup 2 de Primera Catalana, 
amb qui va empatar a 2. Després 
d’aquest resultat, les montcaden-
ques, que van guanyar una set-

mana abans el Soses (1-2), conti-
nuen invictes a casa i mantenen, 
amb 46 punts, una interessant 
lluita per la segona posició amb 
el Martinenc i l’ECF Les Garri-
gues, que té encara pendent un 
partit per disputar | RJ 

Les de Moya van remuntar dues vegades contra el Sabadell

Empat de prestigi de 
l’Escola davant del líder

L’equip d’Antonio Moya va ser capaç d’aixecar dues vegades un marcador advers davant del líder
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El CD Montcada B continua amb 
la seva lluita per l’ascens i es man-
té a la segona posició del grup 5 
de Quarta Catalana, que dóna dret 
a jugar la promoció. Amb un par-
tit menys, els montcadencs tenen 
un desavantatge de cinc punts 
respecte al Singuerlín B, ja que a 
l’última jornada van descansar de-
gut a la retirada del que havia de 
ser el seu rival, el Vilassar de Dalt. 
Una setmana abans, l’equip que 

entrena el tàndem format per Jo-
nathan Ávila i Óscar Pérez va su-
perar sense problemes un equip 
de la part mitja de la taula, l’At. 
Besòs (3-0), amb gols de Víctor Al-
calá, Claudio Pérez i Carlos Prieto. 
D’aquí a dos partits –amb una jor-
nada de descans i les vacances de 
Setmana Santa per mig– els verds 
podrien lligar ja la segona posició 
amb l’enfrontament directe contra 
el tercer, l’UD Águila | RJ

El CD Montcada no guanya un 
partit des del 17 de febrer, quan 
va superar el Granollers (2-3). 
Des d’aquell partit, han passat 
quatre jornades, però almenys 
l’equip va recuperar sensacions 
en el seu últim enfrontament a 
casa contra l’Horta (0-0), que va 
servir per trencar una mala ratxa 
de dues derrotes consecutives. El 
partit contra el segon no va pas-
sar d’un empat sense gols, però 
el tècnic verd, Jordi Salvanyà, 
es va mostrar molt satisfet del 
rendiment dels seus jugadors: 
“Hem posat contra les cordes 
un dels millors equips de la ca-

tegoria –explica– i, avui, sí que 
puc dir que els jugadors han 
suat la samarreta, a diferència 
de l’últim partit”. Amb aquestes 
paraules, l’entrenador feia referèn-
cia a la derrota una jornada abans 
al camp del Sant Quirze del Va-
llès (2-0). Dos gols de Murillo, un 
a cada meitat, van ser suficients 
per superar un impotent CD 
Montcada. L’única notícia positi-
va d’aquest partit va ser el debut 
del juvenil Víctor Munuera.
Després de 24 jornades, els verds 
són setens al grup 1 de Primera 
Catalana amb 32 punts, a 9 i a 6 
de la promoció d’ascens i descens 
respectivament.

FUTBOl. PRIMERA cATAlANA

El CD Montcada recupera sensacions 
amb un partit seriós davant del segon
Els verds van oblidar dues derrotes consecutives, traient un empat sense gols a l’estadi de la Ferreria contra l’Horta

Joan Morera, en una acció del partit a l’estadi de la Ferreria contra el Sant Cugat a la 16a jornada

Rafa Jiménez | Redacció

Una irregular UE 
Sant Joan torna 
a mirar a la part 
baixa de la taula

Com si visqués dins d’una mun-
tanya russa, la Unió Esportiva 
Sant Joan, que semblava haver tro-
bat la tranquil·litat, ha de tornar 
a mirar cap a la part baixa de la 
taula després de patir dues derro-
tes seguides contra el Molletense 
(0-1) i la Guineueta (3-1). Aquesta 
última ensopegada fa fer esclatar 
el seu tècnic, José Manuel Martín 
‘Pinti’, que es va mostrar especial-
ment decebut per la falta d’esperit 
competitiu de l’equip que, al minut 
13, ja perdia 2 a 0. “Això no pot 
passar tants partits seguits, per-
què les remuntades són impossi-
bles en aquesta categoria”, va dir 
‘Pinti’. Ara mateix, l’UE Sant Joan 
ocupa la vuitena posició amb 33 
punts, amb cinc de marge amb la 
promoció de descens.

L’UE Sant Joan no troba la regularitat

FUTBOl. 2a cATAlANA

Rafa Jiménez | Redacció
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> El sènior B manté opcions de pujar
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El sènior masculí del Club  
Handbol La Salle va patir una 
contundent derrota a la pista de 
l’Esplugues (37-29), que va posar 
de manifest els seus problemes 
en defensa i a la porteria. “De 
ser el segon equip menys go-
lejat durant la primera part 
de la lliga, hem passat a en-
caixar uns 30 gols per partit”, 
ha senyalat el tècnic Jaume Puig, 
que atribueix aquest fenomen a 
la marxa del porter titular, Ri-
card Presas, el mes de gener. A 
l’anterior jornada, els lassal·lians 
van perdre un altre partit davant 
del Palautordera (26-30).

HANDBOl

El sènior masculí del CH La Salle 
troba a faltar el seu porter titular

Rafa Jiménez | Redacció

Els lassal·lians reben més gols des de la marxa de Ricard Presas el mes de gener

> El Multiópticas Isis reprèn la lliga amb derrotes
Després de l’aturada per la Copa, el Multiópticas Isis ha reprès la competi-
ció a la Lliga Nacional de korfbal amb dues derrotes contra el CK Barcelona 
(13-23) i el Vallparadís (28-10) que l’han fet baixar a la cinquena posició 
amb 8 punts. El segon equip és quart després de guanyar a domicili el CK 
Barcelona B (12-16) i caure a la pista del Vallparadís B (13-4) | RJ 

> Ascens per al segon equip de l’UE Montcada
L’UE Montcada B ha aconseguit l’ascens a Preferent a falta d’una jornada 
després de guanyar a domicili el Catalunya per 2-6, el que el manté líder 
del seu grup amb 8 triomfs en 8 partits. Després de Setmana Santa, el 
segon equip del club jugarà els play-off contra els primers dels altres grups 
per determinar qui és el campió de Catalunya de la categoria. D’altra ban-
da, el primer equip es consolida a la tercera posició a la Divisió d’Honor del 
Campionat de Catalunya per equips amb 6 punts i després de sumar una 
nova victòria contra el Sant Josep de Badalona (7,5-2,5). Els montcadencs 
només es veuen superats pel Sabadell i l’UGA-BCN | RJ 

> Properes competicions per al Lee Young
El club de taekwondo que dirigeix José Santiago afronta unes properes setma-
nes intenses. El 25 de març, alguns membres del club, entre els que hi ha Al-
berto i Soomi Jo-Lee, Diego Carrillo i Yolanda Fidalgo, participaran al Campionat 
de Catalunya que es disputa al pavelló de la Mar Bella de Barcelona. Serà una 
bona preparació per als Campionats d’Espanya i Europa que es faran a partir de 
la segona quinzena d’abril a Oropesa i Benidorm respectivament | RJ 

> Derrota del femení
De moment, el relleu a la ban-
queta de la Salle Iste no ha anat 
acompanyat de victòries. Després 
d’una jornada de descans, Pep 
Vives va dirigir el seu primer partit 
a domicili a la pista de l’Handbol 
Vilanova i l’equip va tornar amb 
una altra derrota (23-17) després 
d’una primera part igualada. Vi-
ves es va mostrar satisfet amb les 
“ganes i il·lusió que hi ha entre 
les noies” i va justificar la derrota 
en la limitació dels canvis, ja que 
només va poder comptar amb 10 
jugadores. Les lassal·lianes se-
gueixen a la cua amb 3 punts | RJ

ExcURsIONIsME. El cIM

El Centre Excursionista de Mont-
cada i Reixac, El Cim, prepara una 
nova edició, la número XXIX, de 
la Marxa a Peu a Montserrat que 
es farà el 4 de maig. Les inscrip-
cions es podran fer entre el 15 i el 
30 d’abril a tres punts: el col·legi La 
Salle, la botiga Vilarrasa Homes 
(carrer Major, 69) i la farmàcia 
Recasens (avinguda Catalunya, 
65, de Mas Rampinyo). Per poder 
paticipar a la Marxa, serà neces-
sària una llicència federativa que 
es podrà obtenir de forma tempo-
ral en el moment de fer la inscrip-
ció. Per a més informació sobre els 
diferents preus es pot consultar la 
pàgina web elcim.montcada.cat. 

Altres activitats. Abans de la Set-
mana Santa, que alguns membres 
de l’entitat aprofitaran per anar 
a esquiar a l’estació Les Arcs del 
Alps francesos, El Cim organitza 
el 23 de març la 20a etapa del GR-
92 que uneix Molins de Rei i Bru-
guers i que serveix per celebrar el 
25è aniversari de l’entitat. Després 
de les vacances, es començaran a 
organitzar les primeres excursions 
preparatòries de la Marxa a Peu 
a Montserrat. La primera es farà 
el 7 d’abril amb una caminada a 
Can Coll. La segona està prevista 
per al dia 14 amb una sortida per 
la Serra de Collserola. Cap de les 
dies excursions no necessita ins-
cripció prèvia. 

A l’abril, comencen les primeres excursions preparatòries

Primers passos de la 
Marxa a Montserrat

Rafa Jiménez | Redacció

L’última edició de la Marxa a Peu a Montserrat va comptar amb la participació de 390 persones

La defensa i els problemes a la porteria estan marcant la recta final de la temporada
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Se celebrarà el 28 d’abril i les inscripcions estaran obertes a partir del dia 4

La JAM organitzarà una cursa de 
muntanya per la Serralada de Marina

La Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) prepara l’organització, amb 
la col·laboració de les regidores 
d’Esports i Medi Ambient, de la 
primera edició de la Montescata-
no, una cursa de muntanya que es 
farà el 28 d’abril per la Serralada 
de Marina amb sortida i arribada 
a la plaça de l’Esglèsia. El recorre-
gut serà de 15,4 quilòmetres amb 
un desnivell acumulat de 684 me-
tres. Les inscripcions, a un preu de 
15 euros, es podran fer entre el 4 
i el 18 d’abril a la pàgina web de 
l’entitat (www.jam.cat). En aquesta 
primera edició, el número de par-
ticipants es limitarà als 400, “ja 
que les curses de muntanya són 
molt exigents i els espais són més 

reduïts”, explica el president de la 
JAM, Ildefons Teruel, que fa una 
crida per animar a la gent a fer de 
voluntari en els diferents punts de 
la cursa. “L’escenari de la Serra-

lada de Marina és magnífic. La 
Montescatano serà molt atrac-
tiva i donarà a conèixer aquest 
entorn tan meravellós”, comenta 
Teruel. 

Rafa Jiménez | Redacció

La JAM té un grup d’atletisme de muntanya que s’entrena habitualment per la Serralada de Marina



292a quinzena | Març 2013 Esports

Després de patir cinc derro-
tes consecutives, el sènior 
masculí del CEB Can Sant 
Joan va trencar la seva mala 
ratxa a la 20a jornada amb 
una victòria davant del CB 
Montmeló B (78-64). Ara 
mateix, el B. Montseny, que 
no ha jugat a les dues últi-
mes jornades, ocupa la ter-
cera posició per la cua amb 
un balanç de 5 victòries i 11 
derrotes.

Femení. Millor balanç acu-
mula el femení que suma set 
victòries i 10 derrotes a la 
Tercera A. Les montcaden-
ques s’han fet fortes com a 
locals i van aconseguir, a la 
22a jornada, la seva tercera 
victòria consecutiva a casa  
davant del CB Masquefa 
(56-33). Ara mateix, i des-
prés de caure fa dues setma-
nes a la pista del CB Torelló 
(58-43), el femení està a la 
part mitja de la taula. 

BÀsqUET. AE ElVIRA-lA sAllE

El sots-21 es manté 
a la segona posició

El CB Vila de Montornès 
va tornar a demostrar a la 
20a jornada que li té presa 
la mesura a l’equip sots-21 
de l’AE Elvira-La Salle. El 
3 de març, al gimnàs muni-
cipal de la Zona Esportiva 
Centre, els nois d’Ignasi de 
la Fuente van patir la seva 
tercera derrota de la tempo-
rada contra un CB Vila de 
Montornès (40-63) que ja 
l’ha guanyat dues vegades. 

Després d’aquesta enso-
pegada, els montcadencs 
van demostrar una bona 
capacitat de reacció amb 
dues victòries contra el CB 
L’Ametlla (36-52) i el CB 
Les Franqueses B (88-44). 
El sots-21 ocupa la segona 
posició del Campionat Te-
rritorial del Nivell B amb 
19 victòries i 3 derrotes, a 
un triomf del líder, el Vi-
latorta, i amb els mateixos 
números que el seu ‘botxí’.

Rafa Jiménez | Redacció
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El sots-21 manté una molt bona segona posició a la taula

El masculí posa fi  a 
cinc derrotes seguides

FUTBOl sAlA

El sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada encara 
veu com el seu gran rival, 
l’EF Barberà-Andalucía, 
continua liderant el grup 
2 de la Segona Catalana 
en una classifi cació total-
ment fi ctícia. Ara mateix, 
els barberencs són primers 
amb 35 punts, quatre 
més que els montcadencs 

que han jugat dos partits 
menys. A l’última jornada, 
l’equip que dirigeix José 
Luis Carrasco va veure 
com es suspenia un altre 
matx a la pista del Caste-
llnou CFS. Una setmana 
abans, els vermells sí van 
poder guanyar a casa el 
tercer per la cua, el Sant 
Joan Club At. (3-2)  | RJ  

L’EF Montcada, a prop 
de tornar a ser líder

El sènior B del Club Handbol
La Salle ja s’havia assegurat 
fa setmanes acabar a la pri-
mera posició al grup C de 
Tercera Catalana. Aquesta 
relaxació va facilitar que 
arribessin les dues úniques 
derrotes de la temporada 
contra l’H. Garbí Palafru-
gell (35-27) i el CH Vilama-
jor B (26-28). El 17 d’abril, 

començarà la segona fase 
amb una lliga entre quatre 
equips i el sènior B lassal·lià 
aconseguirà l’ascens si fi na-
litza entre els dos primers. 
“Les perspectives són bo-
nes, perquè hem fet una 
bona temporada, però 
encara pot passar de tot”, 
comenta el tècnic Óscar San 
Felipe | RJ

El sènior B fi nalitza 
primer la lliga regular

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀsqUET. cEB cAN sANT JOAN

HANDBOl

El sènior de l’EF Montcada encara té dos partits pendents per disputar

L’AE Can Cuiàs continua 
sense poder sortir de la 
penúltima posició al grup 
1 de Preferent. A l’última 
jornada, va perdre un partit 
decisiu a la pista del Futsal 
Polaris (6-5), equip al que 
podria haver avançat a la 
taula si hagués guanyat. 

Una setmana abans, el 
conjunt de Matías Ruiz va 
poder aconseguir un empat 
davant de la Penya Barce-
lonista Johan (4-4). Amb 8 
punts, els montcadencs són 
penúltims i l’11 d’abril juga-
ran a casa el partit ajornat 
contra el Claret FS | RJ  

L’AE Can Cuiàs segueix 
amb una única victòria

El Vilamajor va tenir més intensitat perquè es jugava entrar a les fases d’ascens
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A 8 jornades per al fi nal, 
l’AFS Bosc d’en Vilaró con-
tinua mantenint la tercera 
posició a la Segona B que li 
donaria bitllet per jugar la 
promoció d’ascens. Tot i un 
inesperat empat amb el Gra-
nollers Can Bassa C (3-3), 
els montcadencs continuen 

tercers gràcies a la victòria 
sobre el cuer, el CE Monti-
galà-Badalona B (8-2). Amb 
un partit més que el quart 
i tres punts d’avantatge res-
pecte el cinquè. L’AFS Bosc 
d’en Vilaró  manté totes les 
opcions en una recta fi nal 
de lliga apassionant | RJ

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
somnia amb l’ascens 

FUTBOl sAlA
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cDEM

Rivalitat i bona convivència a les 
lliges de futbol sala de secundària
El Montserrat Miró, La Ribera i La Ferreria competeixen al torneigs del CEVOS i del Consell de Sabadell

Els instituts Montserrat 
Miró, La Ribera i La Ferre-
ria disposen dels seus respec-
tius equips de futbol sala que 
competeixen a la lliga del 
CEVOS (Consell Esportiu 
del Vallès Occidental Sud). 
L’AE INS Montserrat Miró 
mou 35 nois i noies, distri-
buïts en quatre equips: tres 
masculins (un infantil i dos 
cadets) i un femení cadet-
juvenil. Aquests conjunts en-
trenen al Miró, però han de 
jugar a l’Elvira Cuyàs. “La 
construcció del nou institut 
seria molt beneficiós per a 
l’esport perquè molts joves 
es fan enrere quan veuen 
les nostres instal·lacions. 
Tot i això, hem augmentat 
la quantitat d’esportistes 
als últims anys”, comenta 
Roger Estatuet, coordinador 
de futbol sala i ex-alumne 
del centre, que fa una crida 
per mobilitzar a més noies 
que vulguin jugar a futbol 

sala. De fet, el Montserrat 
Miró és l’únic centre públic 
montcadenc de secundària 
amb un equip femení que 
juga la lliga que organitza el 
Consell de Sabadell.
Precisament, una noia for-
ma part del cadet de l’INS 
La Ferreria, un dels dos 
mixtos que hi ha a la lliga 
del CEVOS. Entrenats per 

Pierre Comas, el centre 
disposa de dos equips: un 
infantil i un cadet amb uns 
20 alumnes. Comas valora 
positivament aquesta lliga 
perquè “permet que joves 
de famílies que no poden 
pagar per jugar en un club 
puguin fer esport”, i des-
taca l’atractiu de competir 
contra “amics i veïns”. 

Aquest al·licient no el tenen 
els alumnes de La Ribera, 
que només disposa d’un ju-
venil, l’únic en aquesta cate-
goria d’un centre de secun-
dària montcadenc. “És una 
llàstima perquè l’any pas-
sat teníem un cadet, però 
els més joves no han mos-
trat interès en fer esport”, 
diu el tècnic Joel Barrera.

Rafa Jiménez | Redacció

Pierre Comas, el primer a l’esquerra, és l’entrenador dels dos equips de l’AEE INS La Ferreria: un infantil i un cadet mixt

Aquest curs, l’INS La Ribera només ha pogut fer un equip amb 10 jugadors juvenils
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Primeres tres victòries 
per a l’infantil femení

BÀsqUET. cB MONTcADA

Només una derrota per al 
cadet B a la segona fase
Després de set partits, només ha perdut contra el líder

El cadet B del Club Bàsquet  
Montcada segueix oferint 
un bon rendiment. Després 
de finalitzar la primera fase 
al nivell C a la segona po-
sició amb un balanç de sis 
victòries i dues derrotes, els 
montcadencs ocupen aques-
ta mateixa plaça al grup 4 
del nivell C-1. De moment, 
el cadet B només ha patit 
una derrota en set partits. 
Aquesta es va produir a la 
cinquena jornada, a la pis-
ta del líder invicte, el PME 
Les Franqueses (53-47). 
Els montcadencs, després 
d’una jornada de descans, 
van guanyar el seu últim 

partit contra l’UE Sant Fost 
(82-86). El 27 d’abril, el ca-
det B rebrà la visita de Les 
Franqueses en un partit que 
li podria donar el lideratge 
si tots dos equips continuen 
amb aquesta dinàmica.

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet B, en acció

Després d’un inici amb 
dubtes al nivell D, l’infantil 
femení del CEB Can Sant 
Joan ha agafat una dinà-
mica positiva i ha sumat 
les seves tres primeres 
victòries de forma conse-
cutiva. Les dues últimes, 
contra l’Arenys Bàsquet B 
(25-20) i el Bàsquet Ribes 
(45-40). L’infantil va acabar 
a l’última posició a la prime-
ra fase, al nivell C | RJ L’infantil femení, en ratxa
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L’AE INS Montserrat Miró ha pogut reunir un equip de futbol sala femení
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BÀsqUET. cEB cAN sANT JOAN

D’esquerra a dreta, Ariel Gómez, Sarai Posada i Eva Caballero

El treball amb el planter del 
CEB Can Sant Joan dóna 
uns fruits que es van poder 
veure sobre la pista a l’últim 
partit disputat pel sènior fe-
mení. Per primera vegada a 
la història de l’entitat, tres ju-
gadores cadets, tot i que una 
encara té edat de categoria 
infantil, van debutar amb el 
primer equip. Va ser durant 
el partit disputat el 17 de 
març al gimnàs municipal 

de la Zona Esportiva Cen-
tre contra el CB Masquefa 
i van col·laborar amb els 
seus punts a la contundent 
victòria per un avantatge 
de 23 punts. El debut de les 
tres noies –Ariel, Eva i Sa-
rai– va ser un motiu de festa 
per al club que presideix Jor-
di Álvarez i que valora molt 
positivament la feina feta 
per Mireia Álvarez amb el 
cadet femení | RJ  

Debut de tres jugadores 
cadets amb el sènior

BÀsqUET. AE ElVIRA-lA sAllE

Fi a la mala ratxa de 
resultats del júnior B
Ha oblidat tres derrotes seguides amb dos triomfs

Després de patir tres derro-
tes consecutives, el júnior B 
de l’AE Elvira La Salle es va 
retrobar amb la victòria a la 
21a jornada i ha encadenat 
dues seguides contra el pe-
núltim, el Mare de Deú de 
l’Assumpció (90-21), i el CB 
Vila de Montornès B (43-
61). Ara mateix, els mont-
cadencs ocupen la novena 
posició al grup 3 del nivell 
C amb un balanç de 9 vic-
tòries i 13 derrotes.  

Júnior A. Després de per-
dre el derbi, s’ha recuperat 
amb dos triomfs davant 

del CB L’Ametlla (98-49) 
i del CB Nou Esplugues 
B (30-64). L’equip ocupa 
la cinquena posició del 
nivell B amb 15 victòries 
i 7 derrotes.

Rafa Jiménez | Redacció

Dues victòries seguides del júnior B

pI
LA

R
 A

bI
áN

AR
XI

U
/R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ



312a quinzena | Març 2013 Esports

Continua el creuament de retrets 
entre el CD Montcada i l’Escola

El CD Montcada va voler 
respondre amb un comuni-
cat, emès el 8 de març, la 
valoració que va fer l’EF 
Montcada després de que 
s’anunciés la intenció del 
club verd de recuperar el seu 
futbol base per a la propera 
temporada. Al seu escrit, 
els verds acusen l’EF Mont-
cada de generar el conflicte 
després de les seves decla-
racions a La Veu “plenes de 
vexacions, falsedats i di-
famacions” i defensa el seu 
dret a “intentar millorar 

la formació futbolística 
dels joves de Montcada i 
Reixac”. La junta directi-
va del CD Montcada, que 
nega que hagi contactat ja 
amb jugadors de l’Escola 
per integrar-los al seu pro-
jecte, es posa a disposició 
de la ciutadania per donar 
a conèixer “la realitat i 
únic objectiu” de la uni-
ficació del futbol base que 
es va fer al 2005 i acusa el 
responsables de l’Escola de 
“posar el crit en el cel ara 
que veuen com s’acaba el 
seu monopoli”. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOl DE FORMAcIÓ

La intenció del club verd de recuperar el seu futbol base ha generat malestar entre les dues entitats

El cadet A va caure de forma contundent contra el Granollers a la 16a jornada

HANDBOl. cH lA sAllE

L’infantil A del Club Hand-
bol La Salle ha fet història i 
s’ha convertit, després de 61 
anys d’història, en el primer 
equip del club que es clasifi-
ca per jugar als campionats 
d’Espanya. A manca de tres 

jornades per a la final de la 
segona fase, els nois de Pau 
Maresma es van classificar 
matemàticament per jugar 
el TOP-4 de Lliga Catalana 
després de superar el Sant 
Cugat (40-23) | RJ 

L’infantil A fa història
Primer equip del club que jugarà els campionats d’Espanya

L’infantil A jugarà el TOP-4 de Lliga Catalana que porta als Campionats d’Espanya

TENNIs. cT REIxAc

El Club Tennis Reixac orga-
nitza a les seves instal·lacions 
la segona edició del Torneig 
de pares i fills. És una com-
petició amb partit de dobles 
formats per pares i fills. El 
torneig va començar el 16 

de març i s’allargarà fins el 
27 d’abril. Es juga cada cap 
de setmana i s’han apuntat 
24 parelles que s’han distri-
buït en iniciació, competició 
avançada, amb dos grups, i 
perfeccionament | RJ 

Pares i fills, junts 
Aquest torneig tan peculiar es fa fins el 27 d’abril

Un partit de dobles format per parelles amb pares i fills
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> Campus d’handbol a la Setmana Santa 
El Club Handbol La Salle organitza una nova edició del seu 
Campus de Setmana Santa. Destinat a nenes i nens d’entre 
3 i 14 anys, es farà a les instal·lacions del col·legi entre el 
25 i el 28 de març, ambdós inclosos. Els preus varien dels 
25 als 45 euros. Les inscripcions es poden fer fins al 22 de 
març i la previsió del club es arribar, com l’any passat, a la 
cinquantena de participants | RJ 

EscAcs

Els escaquistes sots-8 Pere 
Grau i Jordi Escolà, de l’UE 
Montcada, van aconseguir 
la primera i segona posició 
respectivament al I Torneig 
d’Escacs Infantil ‘Xocola-

tes  Granollers’ que es va 
disputar el 16 de març. Els 
guanyadors van poder ju-
gar la final amb uns escacs 
de xocolata i van rebre un 
trofeu fet d’aquest dolç | RJ 

Torneig amb xocolata
Bon paper dels sots-8 Pere Grau i Jordi Escolà

El montcadenc Pere Grau, a la dreta, durant la partida final amb xocolata 

FUTBOl sAlA. BRONcEsVAl

El cadet B del Broncesval 
Montcada lidera el grup 
6 de Segona Divisió. Els 
montcadencs només han 
deixat escapar un empat i 
han patit una única derro-

ta, que es va produir l’1 de  
desembre a Corbera (5-2). 
Als seus dos últims partits, 
han derrotat el Molins (8-1) 
i el Cervelló (1-5) i ja acumu-
len cinc triomfs seguits | RJ 

El cadet B, líder
Només ha cedit un empat i una derrota a Segona

L’equip cadet B del Broncesval camina amb pas ferm cap a l’ascens

FUTBOl. EF MONTcADA

El cadet A de l’EF Montca-
da ha pujat fins a la quarta 
posició del grup 7 de Pri-
mera Divisió. Després de la 
derrota a la 16a jornada con-
tra el Granollers (0-5), els 
montcadencs han acumulat  
quatre partits sense per-
dre amb un empat i tres 
victòries. Les dues últimes 
es van produir contra dos 
equips de la part baixa de 
la taula: el Molletense (5-1) 

i l’UE Sabadellenca B (1-4). 
Després de 19 jornades, 
suma 34 punts amb un ba-
lanç de deu victòries, quatre 
empats i cinc derrotes.

Júnior A. Continua a la 
cinquena posició del grup 
7 de Primera, tot i que ha 
patit dues derrotes segui-
des contra la Penya Barce-
lonista Sant Celoni (4-3) i 
el Cardedeu (1-2) | RJ 

El cadet A ja ès quart
Suma tres victòries i un empat a les últimes jornades

> Tres derrotes seguides del juvenil verd
L’equip de Jordi García ha baixat a la novena posició al grup 
7 de Primera després de patir tres derrotes consecutives. 
Les dues últimes van arribar contra el líder, el Granollers 
(1-6), i el quart, el Can Rull Rómulo Tronchoni (5-3) | RJ 
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Toni Sánchez (Yonki Love)
El taxista-cantautor. Quan encara no fa un any de la publicació del seu primer treball disco-
gràfi c, ‘Made in taxi’, Toni Sánchez –de nom artístic Yonki Love–, no s’acaba de creure tot el que 
li ha passat, des de sortir en diferents programes de ràdio i televisió, fi ns actuar a les festes de La 
Mercè davant de 25.000 persones. L’inici d’aquesta aventura es remunta sis anys enrera, quan 
va començar a tocar la guitarra i composar cançons mentre feia de taxista. La discogràfi ca Boom 
Krik-Music, del montcadenc Manel Ortiz, es va mostrar interessada pel seu treball i des d’aleshores 
no ha parat. “Quan en el camí t’acompanya gent gran, només et poden passar coses grans”, diu 
Sánchez, com a explicació de la seva trajectòria fulgurant. El dia 22 presenta a la discoteca Cactus 
el seu tercer videoclip ‘Crash’, gravat amb La Pegatina a escenaris de Montcada i Vallbona.

“Fer el taxi és una font 
d’històries inesgotable” 

-Per què el nom de Yonki Love?
Ni els de la discogràfi ca ho veien 
clar al principi, però jo sabia que 
funcionaria. Té el seu origen en 
una de les primeres cançons 
que vaig composar sobre un 
client que portava amb el taxi a 
comprar drogues i durant el tra-
jecte m’explicava les seves pe-
nes. Un dia li vaig preguntar per 
què no canviava de vida. Ell em va 
respondre, “perquè sóc un ionqui 
de merda”. Em va impactar i li vaig 
dedicar un tema amb aquest títol. 
Els amics em feien broma amb la 
cançó i, com les lletres de la resta 
de temes eren sobre l’amor, va 
sorgir Yonki Love. 
-El taxi ha estat la teva font 
d’inspiració?
El taxi és una font inesgotable 
d’històries. Amb el client es 
crea ràpidament una relació 
de confi ança, potser perquè 
saps que no tornaràs a veure 
aquella persona. La gent aprofi ta 

per desfogar-se amb tu de les 
preocupacions o els disgustos i 
tu també els hi expliques coses 
teves. És un intercanvi interessant. 
De vegades, ho trobo a faltar.
-Quan decideixes provar sort en el 
món de la música? 
No va ser una decisió preme di-
tada, sinó fruit de la ca sua litat. El 
programa ‘Levántate y Cárdenas’, 
d’Europa FM, va convocar un 
concurs de lletres de rap i jo vaig 
enviar unes línies que havia escrit. 
La meva sorpresa va ser que els 
responsables del programa van 
escollir el meu rap com un dels 
que més els havia agradat. Arran 
d’escoltar els seus comentaris, 
vaig començar a creure en mi 
com a músic i vaig decidir gravar 
la primera maqueta amb tots els 
temes que havia escrit les estones 
mortes al taxi i amb l’ajuda del 
meu professor de guitarra, Javier 
Navarro.
-Estàs satisfet del camí recorregut? 

A pesar del mal moment musical, 
ha anat genial. Quan miro enrera i 
veig tot el que m’ha passat durant 
l’últim any, no m’ho acabo de 
creure. La gent em pregunta si vull 
triomfar en el món de la música,  
però amb el que he viscut fi ns ara, 
ja em dono per satisfet. 

-Quin és el secret de Yonki Love?
És una música que s’enganxa 
perquè fusiona fl amenc, amb 
hip-hop i altres estils musicals. 
Una altra aspecte que agrada 
són les lletres, senzilles i directes 
al cor. El mèrit que soni tan bé és 
dels músics que m’acompanyen:  
Navarro,  autor dels arranjaments 

de fl amenc i guitarrista, el teclista 
Edu Fernández, el percusionista 
Sergi Richart ‘Ricki’, el baix ‘Sonny’, 
el bateria Kilian i el guitarrista 
elèctric, Aitor. Tinc molta sort 
de  comptar amb ells. Són bons 
músics i grans amics.
-Ets força conegut pel poc temps 
que portes. 
En això ha estat clau l’ús de les 
xarxes socials, especialment el 
facebook, sense oblidar la difusió 
tradicional per les ràdios nacionals 
i els videoclips –n’hi ha dos a 40TV.  
També m’agrada tocar en escoles 
–fa poc vaig actuar al Font Freda– 
perquè els nens són molt agraïts. 
Precisament les meves fans més 
entusiastes són quatre nenes de 
Font Pudenta, que se saben tots 
els temes de memòria i a les que 
considero les meves nebodes 
–elles em diuen ‘Tito’. 
-Quines són les teves principals 
infl uències musicals?
A casa sempre hem escoltat 

fl amenc, des dels Chichos fi ns a 
Camarón, però a mi m’ha agradat 
escoltar tot tipus de música, des 
de Metallica fi ns a Javier Álvarez 
o Paco de Lucía. Si hagués de 
triar els grups que han marcat la 
meva forma de fer música, serien 
Macaco i Estopa.
-T’agrada viure a Montcada?
M’hi vinculen moltes coses a 
aquesta ciutat. Em vaig criar a 
Mas Rampinyo, on he viscut la 
major part de la meva vida. Vaig 
estudiar primària a l’escola Elvira 
Cuyàs i formació professional a 
l’antic institut 25 de setembre. 
També vaig jugar al Club Bàsquet 
Montcada fi ns als 22 anys. I, des 
de fa 10 anys, visc amb la meva 
parella a Font Pudenta. 
-Quines són les perspectives?
Estic il·lusionat amb la presentació 
del nou videoclip que, a partir del 
25 de març, estarà penjat a les 
xarxes socials. El 19 d’abril actuem 
a la Sala Plataforma de Barcelona.

“Si hagués de triar els 
grups que han marcat 
la meva forma de fer 
música, serien Estopa  
i Macaco”

Músic
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