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L’Ajuntament i la Creu Roja, 
amb la col·laboració econòmica 
de l’Obra Social de ‘la Caixa’, po-
saran en marxa abans de l’estiu 
un menjador social “per donar 
resposta a la difícil situació de 
moltes famílies que no poden 
ni garantir un àpat al dia”, va 
explicar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), durant la roda de 
premsa que es va fer el 10 d’abril 
per presentar el projecte. El con-
sistori ha decidit cedir una part de 
les instal·lacions del Centre Cívic 
l’Alzina de Terra Nostra per dur 
a terme la iniciativa, aprofi tant 
que antigament havia estat una 
residència de gent gran i disposa 
de cuina. 
El menjador donarà servei a un 
màxim de 30 persones, reparti-
des en dos torns, tots els migdies 
de dilluns a dissabte, amb possi-
bilitat d’endur-se menjar per al 
diumenge. 

“S’adreça a famílies que tenen 
difi cultats per fer un menjar 
al dia i també a persones so-
les que no porten una nutrició 
adequada perquè, per exem-
ple, viuen en una habitació 
llogada sense cuina”, va indicar 
durant la presentació la regidora 
de Serveis Socials, Mari Carmen 
González (CiU), qui va remarcar 
que els usuaris seran derivats des 
de la seva regidoria, els treba-
lladors socials del CAP, Cáritas 
Montcada i la Creu Roja. L’ong 
també s’encarregarà de la gestió 

del menjador amb la coordina-
ció del personal, format per un 
educador social, un cuiner i una 
quinzena de voluntaris. “Per a la 
nostra entitat, aquest projecte 
és un gran repte”, va dir a la 
roda de premsa el president de 
l’Assemblea de la Creu Roja de 
Cerdanyola, Montcada i Ripo-
llet, Francesc Roset.

Finançament. El projecte compta 
amb l’aportació econòmica de les 
tres institucions que col·laboren 
en la iniciativa. L’Ajuntament 
destinarà 42.000 euros de la 
partida d’atencions socials de 
Serveis Socials, a més de cobrir 
les despeses del manteniment i 
els subministraments del local. 
Per la seva banda, la Creu Roja 
aportarà 12.000 euros per a la 
compra de menjar i ‘la Caixa’ en 
donarà 7.000, que es destinaran 
bàsicament per a l’adequació de 
la cuina i la modernització dels 
electromèstics. “Estem orgullo-
sos de poder contribuir en la 
iniciativa perquè va en la línia 
de la fi losofi a de l’Obra Social 
que és ajudar els més necessi-
tats”, va manifestar el director de 
l’àrea del Vallès Sud de ‘la Caixa’, 
Manel Trias.   
L’Ajuntament i la Creu Roja han 
fet una crida entre la població 
per col·laborar amb el projecte 
fent aportacions d’aliments o bé 
sent voluntari. Les persones inte-
ressades poden portar el menjar 
els dilluns a la tarda al Kursaal 
i al mateix Centre Cívic quan 
el menjador estigui en funciona-
ment. Els que vulguin ajudar en 
les tasques d’atenció als usuaris es 
poden posar en contacte amb la 
Creu Roja a través del correu in-
formacio.cerdanyola@creuroja.org o el 
telèfon 936 916 161.
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EQUIPAMENT MUNICIPAL
El consistori ha escollit el Centre Cívic 
L’Alzina perquè reuneix les condicions 
per dur a terme el projecte i garanteix 
la privacitat dels futurs usuaris del servei

Aquest nou projecte atendrà un màxim de 30 persones tots els migdies, de dilluns a dissabte, i entrarà en funcionament abans de l’estiu

L’Ajuntament i la Creu Roja posen en marxa 
un menjador social al Centre Cívic l’Alzina

serVeIs socIAls

Sílvia Alquézar | Montcada

Els usuaris seran 
derivats des de Serveis 
Socials, el CAP, Càritas 
Montcada i la Creu Roja
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Les autoritats municipals, amb els representants de la Creu Roja i de ‘la Caixa’ durant la presentació del projecte del menjador social

Més famílies es benefi ciaran de 
l’exempció del pagament de la taxa

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac és un dels consistoris 
metropolitans que ha ampliat 
el conveni subscrit l’any pas-
sat amb Aigües de Barcelona 
(Agbar) per tal que persones 
amb difi cultats econòmiques 
no paguin la taxa de l’aigua, 
en el denominat Fons de Soli-
daritat impulsat per la compa-
nyia. El primer acord, assolit 
al 2012, benefi ciava només les 
persones de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) que 

cobraven la renda mínima d’in-
serció i ara s’ha decidit ampliar 
la bonifi cació a més famílies. 
El departament de Serveis So-
cials serà el que farà la tria de 
les persones que podran cobrar 
l’ajut.

Cal anar a Serveis Socials. El 22 
de març, l’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac, María Elena Pé-
rez (PSC), va signar l’acord en 
un acte celebrat al Museu Ag-
bar de les Aigües, a Cornellà, 
conjuntament amb els alcaldes 

i alcaldesses de l’AMB. “Ini-
ciatives com aquesta, en un 
moment econòmic tan difí-
cil, són molt necessàries per 
afavorir els col·lectius més 
vulnerables de la nostra soci-
etat”, va explicar Pérez. Per be-
nefi ciar-se d’aquesta iniciativa, 
les famílies interessades s’han 
d’adreçar a Serveis Socials de 
l’Ajuntament, on poden recollir 
la sol·licitud i informar-se so-
bre la documentació necessària 
que cal presentar per acollir-se 
a aquesta ajuda.

Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament i Agbar han ampliat l’acord per donar suport les persones més vulnerables

submINIsTrAmeNT de l’AIGuA



4 1a quinzena | Abril 2013Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

CLAVEGUERAM
La neteja de la xarxa a 
càrrec d’Agbar està 
donant bons resultats
Pàg. 7

TURÓ
L’Ajuntament tanca els accessos a 
una part de la muntanya per evitar 
que aquesta es degradi
Pàg. 10

04

La rambla dels Països Catalans va 
ser l’escenari el passat 7 d’abril al 
matí del naixement d’una nova ini-
ciativa que ha posat en marxa un 
grup d’artesans de la ciutat amb el 
suport de la Regidoria de Promo-
ció Econòmica. Dos diumenges 
al mes –el primer, a Montcada 
Nova i el segon, al carrer Reixa-
gó de Can Sant Joan– es farà una 
fi ra amb l’objectiu de promoure 
l’activitat artesanal i, alhora, obrir 
una via  ocupacional, ja que bona 
part dels paradistes participants es 
troba a l’atur. Els promotors del 
projecte s’han constituït en una 
entitat, l’Associació d’Artesans Em-
prenedors de Montcada, que ja té 
una trentena d’associats de sectors 
diversos com bijuteria, ceràmica, 
roba, productes fets amb materials 
reciclats, sabons, llibres, artesania 
infantil, guarniments per a la llar, 
espelmes, quadres, fusta i porcella-
na, entre d’altres. 

“És una manera de dinamitzar 
el comerç artesà perquè a Mont-
cada hi ha molta gent que es de-
dica a aquest sector”, ha indicat 
Laura Leal, secretària de l’entitat, 
qui ha explicat que els interessats 
a instal·lar-hi una parada han de 
parlar amb l’organització anant di-
rectament a la Fira. 
Leal s’ha mostrat molt satisfeta 
de la resposta de la ciutadania en 
l’estrena. “La coincidència amb 
els Tres Tombs i el bon temps 

ens ha ajudat a tenir una gran 
acollida el dia de la presentació 
en societat”, ha manifestat, tot 
agraïnt el suport de l’Ajuntament 
a aquesta nova iniciativa. “És una 
manera de donar resposta a la 
crisi combinant la necessitat de 
trobar feina i la vocació d’un ofi -
ci artesà”, ha indicat el regidor de 
Promoció Econòmica, Joan Carles 
Paredes (CiU), qui ha valorat posi-
tivament el projecte. 

L’oferta. Una trentena d’artesans 
va exposar les seves creacions a 
la rambla dels Països Catalans. 
Hi havia els nervis del primer dia, 
però tots van coincidir a destacar 
que l’experiència pot ser molt posi-
tiva. “Iniciatives com aquesta fan 
poble, perquè oferim un espai 
de trobada i, a la vegada, tam-
bé fomentem l’autoocupació”, 
explica María Luisa Romero, qui 
va participar a la fi ra el dia 7 amb 
una paredeta que comparteix amb 
la seva amiga Cristina García, qui 
també espera que “la gent la faci 
seva i les vendes s’animin”. 
A Loli Águila, una altra de les pa-
radistes, sempre li ha agradat fer 
manualitats. “He treballat a mol-
tes feines però ara, amb la crisi, 
hem d’aguditzar l’enginy per 
tirar endavant”. Aquest també és 
el cas de Mari Luz Beato, que com-
pagina la feina de perruquera amb 
l’scrapbooking, una tècnica molt ex-
tesa als Estats Units que consisteix 
a fer àlbums de fotografi es, punts 
de llire i altres objectes decoratius 
amb nombrosos elements i mate-
rials: “Estem molt contents per-
què és una manera de donar a 
conèixer el que fem”. La Fira es 
traslladarà el 14 d’abril al carrer 
Reixagó de Can Sant Joan. 

La iniciativa neix d’un grup d’artesans de la ciutat i compta 
amb el suport de la Regidoria de Promoció Econòmica

Montcada inaugura 
amb èxit una fi ra 
d’artesania itinerant

NoVeTAT

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

Les paradetes hi seran 
el primer diumenge 
a Montcada Nova i el 
segon, a Can Sant Joan
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La coincidència amb la celebració de la festa dels Tres Tombs va comportar força públic a la primera fi ra de la nova associació d’artesans del municipi

La Regidoria de Comerç ha posat 
en marxa la zona taronja, un nou 
sistema d’aparcament a l’avinguda 
de Catalunya de Mas Rampinyo 
per tal de facilitar que els clients 
puguin anar en cotxe a fer compres 
i gestions que no requereixin molt 
de temps. Hi ha 10 places gratuïtes 
i cada usuari pot aparcar durant 
un màxim de 30 minuts en la fran-
ja horària de 9 a 13h i de 16 a 20h. 
Són els mateixos comerciants els 
que distribueixen entre els clients 
uns rellotges de cartró que s’han 
de deixar visibles al vehicle on es 
pot indicar l’hora d’arribada i on 
consta l’hora de sortida. 

Finalitat. “L’objectiu és que els 
veïns puguin comprar el pa o 
el diari, per exemple, i disposin 
d’un espai per aparcar sense 
haver d’aturar-se en doble fi le-
ra o en la zona de càrrega i des-
càrrega”, va indicar l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), durant 
la presentació del nou sistema 

d’estacionament en un acte fet el 
8 d’abril a Mas Rampinyo al qual 
també van assistir el regidor de 
Comerç, Joan Maresma (CiU), 
i el president de l’Associació de 
Comerciants de Mas Rampinyo, 
Lluís Torrents. “El que volem és 
facilitar a la ciutadania l’accés 
al comerç, perquè som un dels 
municipis metropolitans que 

més utilitza el cotxe per fer des-
plaçaments a la ciutat”, va mani-
festar Maresma. En aquest sentit, 
el representant dels botiguers va 
remarcar que “per a nosaltres és 
important la convivència entre 
el veïnat i el comerç”. La inicia-
tiva, amb el lema ‘Mou-te pel co-
merç’, es podria instaurar també a 
d’altres barris de Montcada.

L’objectiu és facilitar l’accés dels clients als comerços de l’avinguda de Catalunya 

L’Ajuntament posa en funcionament 
la zona taronja a Mas Rampinyo 

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

Joan Maresma, María Elena Pérez i Lluís Torrents, durant la presentació del nou projecte
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Nou sIsTemA d’ApArcAmeNT GrATuÏT
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La directora del sector sanitari 
del Vallès Occidental-Est i Vallès 
Oriental del CatSalut, Aurora 
Dueñas, i el director del Servei 
d’Atenció Primària del Vallès 
Occidental de l’ICS, Òscar So-
lans, van comunicar el 10 d’abril 
al govern municipal i a la Favmir 
que no hi ha intenció de retornar 
les urgències nocturnes al CAP 
de la plaça Lluís Companys, 
amb l’argument que actualment 
el municipi compleix amb les 
ràtios de metges i infermers que 
el Departament de Salut conside-
ra òptims i, per tant, i el servei es 
continuarà donant al CUAP de 
Cerdanyola-Ripollet. 
Segons ha explicat el consistori, 
Dueñas i Solans van insistir en 
què, en l’horari nocturn, els veïns 
han de fer servir el 061 per re-
bre les recomanacions mèdiques 
pertinents, en funció dels seus 
símptomes. La reunió va tenir 
lloc a l’Ajuntament i es produïa 

després que l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), es compro-
metés amb la Favmir a parlar a 
tres bandes de la situació de les 
urgències i també de la gineco-
logia i la pediatria. Sobre aquests 
dos últims serveis, el CatSalut va 
dir que amb els actuals recursos, 
el municipi ja està cobert. 

Retrets locals. “No compartim 
la decisió de la Generalitat i 
no renunciem a que obrin les 
urgències nocturnes”, ha ex-
pressat Pérez, tot recordant que 
fa un any l’Ajuntament va posar 
en marxa el servei de taxi noc-
turn, gratuït per als usuaris, per 
desplaçar les persones que el 
necessitin al CUAP de Ripollet. 
“Lamentem que el CatSalut 
es tanqui en banda i no tingui 
intenció de recuperar un servei 
tan necessari”, ha manifestat el 
president de la Favmir, Antonio 
Cera, qui ha assegurat que el 
col·lectiu que representa conti-

nuarà fent accions de protesta 
pel retorn de les urgències. 

Nou CAP. D’altra banda, Segons 
Cera, els representants del CatSa-
lut van dir a la reunió que no hi 
ha prevista la construcció de cap 
nou ambulatori a Montcada. A 
final del 2011, la Generalitat i 
l’Ajuntament van acordar projec-
tar un centre sanitari que substi-

tuís el de plaça Lluís Companys 
i que el consistori vol que compti 
també amb d’especialistes. Des 
de la Corporació local s’assegura, 
però, que la recerca d’un espai 
adient per a l’equipament conti-
nua en marxa i que es manté el 
compromís assolit amb el Secre-
tari d’Estratègies i Coordinació 
del Departament de Salut, Fran-
cesc Sancho.

El CatSalut es manté en la decisió 
de no reobrir les urgències nocturnes

sANITAT

Després de dos anys i mig, la Favmir continua convocant manifestacions cada dijous

Silvia Díaz | Redacció

“En les pròximes setmanes 
Ciutadans (C’s) presentarà 
una proposta al Parlament 
de Catalunya per reobrir les 
urgències nocturnes a la nos-
tra ciutat”. Aquest és l’anunci 
que la regidora del partit, Car-
men Romero, va fer el 7 d’abril 
a Montcada Nova aprofitant 
la presència de la carpa de la 
formació a la rambla dels Paï-
sos Catalans en el marc de la 
campanya ‘C’s t’escolta’. Per la 
seva banda, el coordinador del 
partit, David Gerbolés, va acusar 
de “passivitat” la resta de partits 
locals i el govern. “Esperem –va 
dir– que siguin capaços de con-
vèncer els seus diputats perquè 
donin suport a aquesta neces-
sària proposta per als ciuta-
dans del nostre municipi”. 

Compromís ètic. Respecte la pro-
posta de promoure un pacte an-
ticorrupció a la localitat, Romero 
va afirmar que “els ciutadans 
ens diuen que no entenen com 
cap partit ha donat suport a 
aquesta iniciativa”. 

Ciutadans 
demanarà al 
Parlament obrir 
el CAP a la nit
Pilar Abián | Redacció
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El govern local i la Favmir lamenten que la Generalitat es tanqui en banda a les reivindicacions locals
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El pressupost del 2012 es tancarà 
amb un romanent de tresoreria 
d’1,6 milions d’euros, segons va 
informar al Ple de març, celebrat 
el dia 21, el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma 
(CiU). L’edil va explicar que 
500.000 euros corresponen a la 
paga extra que no van cobrar al 
Nadal els treballadors del consis-
tori i altres 800.000, als programes 
d’austeritat i control de la despe-
sa ordinària. Tot i que només es 
tractava de donar compte, el punt 
va generar un extens debat en 
què l’oposició va carregar dura-
ment contra la gestió econòmica 
del govern (PSC i CiU).

Debat. ICV-EUiA va criticar 
que la major part de les parti-
des que no es van gastar l’any 
passat fossin de l’Àrea Social i 
que part d’aquests diners, que 
va quantificar en 280.000 euros, 
s’hagin fet servir per abonar 
factures de despesa ordinària i 
d’altres departaments. “No ente-
nem que l’esforç hagi de sortir 
sempre d’aquesta Àrea i que, 
a sobre, el govern digui que té 
sensibilitat social”, va lamentar 
el portaveu de la coalició, Josep 

M. González. El regidor Cristino 
García –qui va actuar com a por-
taveu del PP en absència d’Eva 
García per la seva recent mater-
nitat– també es va sorprendre 
que el govern tanqui l’exercici en 
positiu. “Per què els diners no 
es destinen a pagar interessos 
del deute que té el consistori i 
a polítiques socials?”, es va pre-
guntar l’edil.
La representant de C’s, Carmen 
Romero, va acusar el govern de 
no fer uns pressupostos reals: “No 
són ni transparents ni fiables 
–va indicar– i no prioritzen les 
necessitats de la ciutadania, se’ls 
pot qualificar de qualsevol cosa 
menys de socials”. La portaveu 
d’ERC, Marta Aguilar, també va 
ser molt dura amb el govern i va 
dir sentir “pena i vergonya en 
veure que es tanca el pressupost 
en positiu quan a moltes famí-
lies que han anat a demanar 
ajuda a l’Ajuntament se’ls ha dit 
que no hi havia diners”. 

Resposta del govern. Maresma 
va argumentar que els diners 
que no es van gastar l’any passat 
s’incorporaran a l’actual exercici 
per fer front a polítiques socials 
i a altres necessitats de la corpo-

ració “Això no és una empresa 
privada on es reparteixen els 
beneficis, els diners no es per-
den, els aprofitarem més que 
mai”, va dir. 
L’edil va assegurar que l’Ajuntament 
és un dels menys endeutats de 
Catalunya i, respecte l’augment 
de la pressió fiscal, va rebatre 
l’oposició dient que l’aportació 
que fa cada ciutadà a les arques 
municipals ha anat a la baixa 
en els últims anys: “Al 2009 
–va dir–, de cada 100 euros 
dels ingressos, els ciutadans 
n’aportaven 36; actualment la 
xifra és de 30”.

Els grups en l’oposició critiquen que l’exercici es liquidi amb superàvit donada l’actual conjuntura de crisi econòmica

El govern municipal anuncia que tancarà 
el pressupost de l’any 2012 en positiu 

ple de mArç

El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma (CiU), pren la paraula durant el Ple de març, en presència de la resta de regidors
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El consistori renova un conveni
per estalviar en el consum elèctric

Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament s’ha tornat a adhe-
rir a les condicions de l’acord del 
subministrament d’energia elèc-
trica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya aprovat pel 
Consorci Català pel Desenvolu-
pament Local (CCDL). El consis-
tori es va afegir a aquest protocol 
al juny del 2012 ja que, davant la 
liberalització del mercat d’energia 
elèctrica, permet accedir a unes 
condicions preferencials i garan-
teix uns preus molt competitius. 
“L’acord permet continuar amb 
una regularització més eficient 
del subministrament, el que su-
posarà un important estalvi”, va 
explicar al Ple de març la presiden-
ta de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC), qui va quantificar en 
114.944  euros l’estalvi en consum 
elèctric per a les arques municipals 

en els darrers sis mesos del 2012.  
Malgrat estar d’acord amb que 
cal reduir la despesa energètica, 
tres dels grups de l’oposició –ICV-
EUiA, PP i C’s– es van abstenir 
en la votació argumentant que la 
partida del 2012 destinada a pagar 
la llum va superar amb escreix les 
previsions, motiu pel qual van po-
sar en dubte l’eficàcia de l’acord 

signat. ERC també va coincidir en 
aquest anàlisi, tot i votar a favor. 
El govern va explicar que sí que 
hi hagut un estalvi important en 
nombre de kw –490.000 menys 
que al 2011–, però que les factures 
no han baixat el que s’esperava a 
causa de les pujades imprevistes 
tant de les tarifes decretades pel go-
vern central com de l’IVA. 

Pilar Abián | Montcada

El govern afirma que durant el 2012 es va reduir la despesa de l’enllumenat públic 

Il·luminació de la zona infantil de la plaça Nicaragua, a Can Sant Joan
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El govern s’ofereix a seguir fent de mediador amb la propietat

ICV-EUiA i ERC expressen 
el seu suport a Can Piella

La situació del col·lectiu que ocu-
pa la masia de Can Piella, al Pla 
de Reixac –que data del segle 
XVII i és a tocar de Santa Perpè-
tua i la Llagosta–, va ser motiu de 
debat en el Ple, arran les pregun-
tes formulades per ICV-EUiA i 
ERC, que van proposar que es 
faci una moció en suport al pro-
jecte que està desenvolupant un 
grup de joves a la finca, propietat 
de la constructora Alcaraz, i que 
està pendent de desallotjament. 
El col·lectiu ha reclamat, sense 
èxit, a l’Ajuntament que s’afegeixi 
a l’escrit en defensa de la seva 
activitat, que sí han signat altres 
consistoris. “Estan fent una 
tasca lloable”, va argumentar 
Marta Aguilar (ERC). “Per què 
mentre altres ajuntaments li 
han donat suport i el nostre no 
ho ha fet?”, va preguntar Josep 
M. González (ICV-EUiA). 

Defensa del patrimoni. El regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 

Moly (CiU), va explicar que el 
Catàleg de patrimoni, elaborat 
pel consistori fa més de 10 anys i 
encara pendent d’aprovació, resta 
a l’espera d’una revisió que ha de 
fer la Diputació. “El fet de tenir 
catàleg assegurarà la protec-
ció de l’element patrimonial, 
però no del projecte social”, va 
puntualitzar l’edil. El president 
de l’Àrea Territorial, Juan Parra 
(PSC), va reiterar el compromís 
d’actuar com a intermediari da-
vant d’Alcaraz per intentar que 
el col·lectiu pugui continuar amb 
el seu projecte. “El que fan ens 
sembla fabulós, però hem de 
tenir clar que es tracta d’una 
propietat privada”, va dir.
El debat va acabar amb la inter-
venció d’un membre de Can Pie-
lla, Eloi Jiménez, qui va lamentar 
que l’Ajuntament no signi l’escrit 
de suport. “És un document 
que no compromet a res i que 
traspassa al paper el que aca-
ben d’expressar verbalment”, 
va cloure. 

Pilar Abián | Montcada

 Els Indignats volen que els diners es destinin 
a obrir les urgències nocturnes i a Serveis Socials

El col·lectiu d’Indignats de Mont-
cada i Reixac ha fet un comuni-
cat en què insta el govern local a 
contractar el personal necessari 
per reobrir les urgències noctur-
nes al CAP del municipi que es 
van tancar l’estiu del 2011 i per 
destinar més recursos a Serveis 
Socials. “No tenen l’excusa que 

no hi ha diners després de tan-
car el pressupost del 2012 amb 
un superàvit de 1.600.000 eu-
ros; és una vergonya, el govern 
ha de rectificar d’immediat”, 
diu l’escrit en què el col·lectiu 
també manifesta la seva intenció 
de “seguir lluitant contra les in-
justícies” | PA

sosTeNIbIlITAT
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L’Assemblea de Treballadors i 
Aturats s’ha organitzat en diver-
sos grups. La comissió de treball 
es dedica a contactar amb admi-
nistracions, empreses i fundaci-
ons o bé qualsevol ens que pugui 
col·laborar en l’obtenció de feina. 
A més, dues orientadores labo-
rals donen suport el col·lectiu, 
de forma totalment altruïsta. 
Un altre grup es dedica a be-
nestar social i s’encarrega de 
totes les qüestions relaciona-
des amb prestacions i ajuts. La 
tercera comissió es dedica a la 
difusió de l’Assemblea, ja sigui 
de forma presencial o a tra-
vés d’Internet. El col·lectiu ha 
avançat l’horari de les reunions 
setmanals i ara són els dimarts 
a l’Abi, a les 18h | SD

L’Assemblea 
d’Aturats forma 
tres comissions
Silvia Díaz | Redacció

 

>Can Sant Joan prepara la Fira del Comerç anual
L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan ha obert el ter-
mini perquè els botiguers i ar-
tesans que vulguin participar a 
la Fira d’Artesania i del Comerç 
tramitin la inscripció. L’activitat 
tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny, 
de 10 a 20h el primer dia, i de 
10 a 15h, el segon. La inscrip-
ció es pot fer a través del correu electrònic acomerciantscsj@telefonica.net o 
bé a la botiga Marial (Reixagó, 42). Tindran preferència els socis de l’entitat 
organitzadora o d’altres associacions de botiguers del municipi, seguits de la 
resta d’establiments de la ciutat. Si el nombre de sol·licituds supera els llocs 
disponibles, es farà una llista d’espera. D’altra banda, l’entitat va lliurar el 6 
d’abril el primer val de compra de 300 euros corresponent al sorteig mensual 
que ha posat en marxa. A la imatge, la guanyadora –amb la butlleta premia-
da–, acompanyada dels representants de l’Associació de Comerciants | SD
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> Xerrada sobre els efectes de la incineració
La Plataforma Antiincineració organitza una xerrada el 24 d’abril, a les 19h 
al Kursaal, a la qual ha convidat l’advocat Albert Calduch, que parlarà so-
bre l’última hora respecte la querella presentada per la contaminació a la 
cimentera Lafarge, arxivada pels Jutjats de Cerdanyola. La segona part de 
l’acte anirà a càrrec de Josep Martí, del Centre d’Anàlisi i Programes Sani-
taris (CAPS) qui, segons han explicat des de l’organització, presentarà un 
informe que apunta que incinerar a menys de cinc quilòmetres d’un nucli 
urbà produeix més probabilitat de càncer entre la població. La Plataforma 
lluita fa anys per acabar amb les emissions de Lafarge en considerar que 
són perjudicials per a la salut | SD

L’Ajuntament afi rma que més del 75% 
de la xarxa es troba en bon estat 
La companyia Agbar n’és la concessionària del servei de manteniment i millora

L’informe d’activitat del 2012 
constata que el 77% del clavegue-
ram sobre el qual s’ha efectuat el 
manteniment preventiu es manté 
en bones condicions, segons les 
dades aportades per Serveis Mu-
nicipals de l’Ajuntament. El 23% 
restant correspon a trams de la 
xarxa que encara es troben molt 
bruts. Aquest percentatge s’ha ob-
tingut després de l’adjudicació del 
servei de manteniment a Aigües 
de Barcelona, al 2010.
Enguany, segons ha avançat el con-
sistori, les tasques d’arranjament 
se centraran al centre, Terra Nos-
tra i la Font Pudenta. “Les xifres 
posen de manifest que s’està 
actuant en la bona direcció per 
tenir una xarxa de clavegueram 
en bon estat i, al mateix temps, 
que redueixi el risc d’incidències 
i solucioni els punts amb pro-
blemes recurrents”, ha explicat 
la regidora de Serveis Municipals, 
M. Carmen Porro (PSC). 
Des de la concessió del servei 
s’han netejat els més de 3.000 em-

bornals del municipi i s’ha actuat 
en un 25% de les escomeses mu-
nicipals, situades en equipaments 
públics. Al llarg del 2012, Agbar 
va fer un total de 88 actuacions 
amb caràcter urgent, de les quals 
43 es van resoldre amb un des-
embús i altres 45, amb obra civil. 
Per tal de fer aquestes actuacions, 
l’adjudicatària utilitza tecnologia 
de darrera generació. La xarxa de 
clavegueram de Montcada i Reixac 
té 102 quilòmetres de llarg.

Silvia Díaz | Redacció

clAVeGuerAm

Tasques de manteniment del clavegueram efectuades per personal de l’empresa Agbar
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La Brigada Municipal ha dut a ter-
me noves intervencions a la Font 
Pudenta per millorar l’accessibi-
litat a les voreres del barri per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
Concretament, s’ha fet una actua-
ció a la vorera del costat de la riera 
de Sant Cugat, a l’altura del carrer 
Pere de Montcada, que facilita el 
seu accés fi ns al pas de vianants 
en eliminar els esglaons | SD

Millores a la via pública

L’Adif repara la tanca que 
separa les vies del vial 
L’espai adjacent s’havia convertit en un abocador de deixalles

L’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) havia d’inciar al 
tancament aquesta edició les obres 
de reposició de la tanca metàl·lica 
que separa les vies del tren del ca-
rrer Carril, a Can Sant Joan. Tant 
l’Ajuntament com els veïns havien 
detectat el perill que suposava per 
a la ciutadania conviure amb una 
tanca en mal estat i amb obertures 
cap a les vies. A més, aquest punt 
s’havia convertit darrerament en 
un improvisat abocador de deixa-
lles per part d’alguns ciutadans 
incívics. Les obres han començat 
a la zona més propera a Barcelo-
na i continuaran en sentit al carrer 
Molí. “Amb aquesta intervenció 
acabem les millores que havíem 
plantejat per al carrer Carril i 
que eren molt necessàries”, ha 
dit el president de l’Àrea de Política 

Territorial, Juan Parra (PSC). Per 
la seva banda, l’AV de Can Sant 
Joan agraeix al consistori “que 
hagi sentit els veïns i hagi fet les 
gestions necessàries per arranjar 
aquesta situació”, en paraules del 
president, José Luis Conejero.

Silvia Díaz | Can Sant Joan

cArrer cArrIl

Un cartell a la tanca anuncia les obres
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Me ofrezco. Para labores del hogar, aten-
ción de niños y personas mayores. Con 
experiencia. Precio econòmico. Tel. 618 
573 050.
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 

En venda. Casa amb tres habitatges indi-
viduals i local a planta baixa a La Pobla de 
Lillet, al Berguedà. Preu 150.000 euros. 
Telèfon 93 823 65 30.
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, lli-
cenciat en Ciències. Tel. 629 522 708. 
kopdema@gmail.com
Oferta laboral. Te ofrecemos la oportu-
nidad de un ingreso extra a tiempo parcial 
o completo. No se necesita experiencia. 
Horario fl exible. Tel. 625 596 754 (traba-
japarati@movistar.es).

anuncis gratuïts                                 Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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La diputada de la coalició al Congrés, Laia Ortiz, parla a 
la Casa de la Vila sobre el drama dels desnonaments

ICV explica els entrellats 
de la llei hipotecària 

La diputada al Congrés i vice-
presidenta d’ICV, Laia Ortiz, 
considera que la majoria abso-
luta del PP farà difícil que les 
propostes que recull la Iniciativa 
legislativa Popular (ILP) presen-
tada per la Plataforma d’Afectats 
per les Hipoteques (PAH) tirin 
endavant. Tot i així, Ortiz creu 
que cal seguir pressionant el go-
vern perquè ho faci. La diputada 
d’ICV va parlar el 5 d’abril a la 
Casa de la Vila en el marc de la 
xerrada ‘El problema hipotecari: 
la dimensió política, jurídica i so-
cial de l’estafa’ organitzada per 
l’agrupació local de la coalició. 
L’acte es va fer el mateix dia que 
el PP va presentar a seva pro-
posta de llei hipotecària en què 
descarta la dació en pagament 
en general, tal com demanava 
la PAH. “El text està lluny dels 
objectius de la plataforma”, va 
dir Ortiz qui, no obstant això, va 
expressar la seva confiança en 

què la mobilització ciutadana pu-
gui fer canviar d’opinió el govern. 

Indefensió. De les clàusules abu-
sives que inclouen les hipoteques 
i que el propi Tribunal de Justí-
cia de la UE ha denunciat en va 
parlar l’advocada del col·lectiu 
jurídic Ius Dignum Victoria Suá-
rez. La lletrada va explicar que el 
90% de les hipoteques signades 
des del 2005 n’inclouen tres, com 
a mínim. La primera, referida a 
la situació de desavantatge del 
comprador –que no té els drets de 
qualsevol consumidor; la segona, al 
desequilibri entre l’interès pactat i 
el que es paga en cas de demo-
ra –passant del 4% al 18%– i, en 
tercer lloc que, en cas de judici, 
no es pot al·legar com a defensa 
l’existència de clàusules abusives 
que només es poden denun-
ciar en un altre procés judicial. 
“La majoria dels compradors 
ignoren el que signen i és molt 
important llegir-ho tot” va aler-

tar Suárez. L’advocada es va ofe-
rir a tornar en breu per resoldre 
dubtes de la PAH local.
A la xerrada també van intervenir 
el coordinador de l’àmbit de la mi-
gració i la ciutadania d’ICV, Juan 
Carlos Villamizar, una represen-
tant de la PAH local, Daimí Pérez, 
i la regidora a Montcada i Reixac 
Laura Campos.

Assemblea nacional. L’executiva 
local d’ICV participarà els dies 
19, 20 i 21 d’abril a la 10a Assem-
blea Nacional de la formació. Els 
adherits locals també han pres 
part en l’elecció de Joan Herrera 
i Dolors Camats com a copresi-
dents de la coalició.

Pilar Abián | Redacció

Laia Ortiz, al centre acompanyada d’esquerra a dreta per Daimí Pérez (PAH), l’advocada Victòria Suárez, Juan Carlos Villamizar i Laura Campos

 

La Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques (PAH) de Montca-
da i Reixac atén  tots els dime-
cres, de 18 a 20h, a una sala 
del Kursaal (Masia, 39) que li 
ha cedit l’Ajuntament. El telèfon 
de contacte és el 934 491 888, 
extensió 1688. “Amb el trasllat 

guanyem molt, sobretot perquè 
podem atendre les consultes en 
millors condicions”, ha explicat 
el portaveu de la PAH, Daniel 
Romero, qui està acompanyat 
en la tasca de donar suport els 
afectats per Mayte Sánchez, Da-
vid Ibiza i Daimí Pérez | SD

La PAH estableix la seva oficina al Kursaal

CDC vol incloure el màxim d’inquietuds 
ciutadanes en el programa del 2015
La formació nacionalista crearà cinc taules de treball que arrencaran el pròxim mes de maig

“Hem tocat sostre amb la forma 
tradicional, hem d’innovar i 
canviar la fórmula d’interactuar 
amb la ciutadania, sobretot en 
aquests temps díficils”, va anun-
ciar el president local de CDC, 
Daniel Remesar, durant la presen-
tació de la campanya ‘Montcada 
1.5’, amb la qual la formació ha 
començat a preparar el programa 
electoral del 2015. La iniciativa vol 
recollir el màxim d’aportacions de 
la gent  per tal que les propostes 
electorals s’avinguin amb les in-
quietuds ciutadanes. “Són nous 
temps, hem passat l’etapa de 
la dotació d’infraestructures i 
equipaments i ara la gent vol 
altres respostes, de caire més so-
cial”, va dir Remesar. 
CDC crearà cinc taules de treball 
que està previst que comencin a 
treballar al maig. Els grups seran 
dels àmbits de la sostenibilitat i el 
territori, civisme, desenvolupament 
econòmica, benestar i sobirania. 
Cada taula farà una diagnosi de 
l’àmbit sobre el qual treballarà i 
elaborarà propostes de futur. Totes 

les aportacions es posaran en comú 
en un debat final, denominat àgora 
1.5, “on ens trobarem tots i di-
buixarem la Montcada i Reixac 
que volem”, va explicar Eudald 
Lluís, de CDC, durant la presenta-
ció de la campanya. 

Col·laboració ciutadana. L’acte pú-
blic es va fer el 8 d’abril a la Casa 
de la Vila, en presència d’una 
quarantena de persones, vincula-
des a CDC i també representants 

d’entitats locals. Hi va assistir la 
presidenta comarcal, Núria Colo-
mé. L’organització va fer que els as-
sistents es tapessin els ulls mentre se 
sentia un veu en off que els instava 
a pensar en la Montcada ideal on 
desitjarien viure. També els va lliu-
rar un full en el qual podien deixar 
el seu nom, telèfon i correu electrò-
nic per rebre informació i apuntar 
en quins àmbits voldria col·laborar. 
CDC demana el màxim de suport 
ciutadà amb la campanya.

Silvia Díaz | Montcada

cAmpANYA ‘moNTcAdA 1.5’

La presentació de la campanya ‘Montcada 1.5’ va tenir lloc a la Casa de la Vila
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La recent constituïda Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) a Montcada 
té per davants dos reptes principals: aconseguir una majoria social a favor del 
dret a decidir i liderar el discurs de regeneració del país. Són els deures el 
23 de març, li va encarregar la presidenta nacional de la JNC, Marta Pascal 
–primera per la dreta– en apadrinar la secció local | SD

> Alba de Lamo coordinadora d’EUiA al Vallès
L’Assemblea d’EUiA del Vallès Occidental ha escollit Alba 
de Lamo com a nova coordinadora comarcal. La regidora 
de Montcada i Reixac des de 2007 substitueix en el càrrec 
Marisol Martínez, coordinadora local de Sabadell. Dels 96 
delegats i delegades que van participatr en l’Assemblea 
en van votar 80, 53 a favor de l’única candidata i 27 en 
blanc. En el seu discurs, de Lamo es va mostrar disposa-
da a tirar endavant el projecte d’EUiA al Vallès Occidental. 
La seva intenció és reunir-se amb totes les comissions locals per escoltar les 
seves propostes i conformar una nova direcció d’aquí a un mes | PA
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> Marta Pascal apadrina la JNC local
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El regidor del PP a Montcada i Reixac, Cristino García, ha estat nomenat vi-
cesecretari Electoral del Vallès Occidental. El partit va renovar el 5 d’abril la 
seva Junta Comarcal en un acte celebrat a Terrassa. García és regidor a la 
Corporació local des de l’any 2011 | LR

> Càrrec comarcal per a Cristino García (PP)

08
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Tancament dels accessos al Turó per 
la falda oest per evitar que es degradi
La Generalitat decreta la prohició de fer foc en les franges properes a zones boscoses 

L’Ajuntament ha publicat un ban 
municipal anunciant que els pro-
pers dies té previst, a través del 
Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola, tancar els 
accessos i camins a la falda oest 
del Turó que no formen part de 
les xarxes estipulades per a la pre-
venció d’incendis. L’objectiu del 
tancament és frenar la degradació 

d’aquest espai protegit a causa de 
la proliferació de construccions 
il·legals, abocaments de residus, 
l’existència de pous il·legals i d’ai-
gües residuals i la realització d’ac-
tivitats marginals que han crescut 
força en els darrers mesos. 

Prevenció d’incendis. La Generali-
tat ja ha decretat la prohibició de 
fer foc en terrenys forestals i en 

la franja de 500 metres que els 
envolta, que no s’aixecarà fi ns al 
proper 15 d’octubre. 
Durant aquest temps, no es po-
drà fer cap activitat que impliqui 
cremes així com llençar objectes 
encesos o abocar escombraries 
i restes que puguin ser causa de 
l’inici d’un incendi. També queda 
totalment prohibit llençar cap foc 
d’artifi ci.

Silvia Díaz | Redacció

medI AmbIeNT

La part del Turó de Montcada més degradada és la que es pot veure des del mirador de l’estrella de Can Cuiàs

Neteja d’un abocament 
il·legal a Can Rocamora 
Demanda de col·laboració ciutadana per localitzar els infractors

La Brigada Municipal ha netejat 
un abocament il·legal de runes i 
deixalles situat al camí de Can Ro-
camora (Mas Rampinyo) detectat 
per l’Ajuntament arran diverses  
denúncies veïnals. Els operaris 
han recollit més de 15.000 quilos 
de residus. “Treballem cada dia 
per netejar el municipi però les 
grans dimensions i dispersió de 
la ciutat ens difi culta localitzar 
els infractors, per això necessi-

tem la col·laboració ciutadana, 
per tal d’evitar nous capítols 
com aquest”, ha explicat la re-
gidora de Medi Ambient, Judith 
Mojeda (PSC).
Serveis Municipals té detectat més 
abocaments, que pròximament 
seran retirats, segons ha informat 
l’Ajuntament. Aquests vessaments 
són il·legals i sancionables segons 
les ordenances municipals i po-
den arribar a considerar delicte 
ambiental.

Silvia Díaz | Redacció

AcTuAcIó muNIcIpAl

Els operaris de la Brigada Municipal van recollir més de 15.000 quilos de residus
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TELEASSISTÈNCIA
Una quinzena d’usuaris de 
Montcada es benefi cia de 
nous aparells més sofi sticats

Pàg. 16Pàg. 13

SUPORT A LES DONES
Un grup de montcadenques 
ha creat a Facebook la xarxa 
de col·laboració ‘Claus de dona’ 

El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat obrirà un tercer 
grup de primer d’ESO a l’institut 
La Ribera per absorbir la deman-
da d’inscripcions cara al curs 
2013-2014 a secundària, amb 330 
sol·licituds. Per centres, a l’institut 
Montserrat Miró s’han apuntat 22 
alumnes més de les places ofer-
tades, mentre que a La Ferreria 
l’excedent d’inscrits és de 19 i a La 
Ginesta, de 2. D’altra banda, La 
Salle ha rebut les mateixes reser-
ves que llocs disponibles i l’institut 
La Ribera ha comptat amb 39 ins-
cripcions d’un total de 55 places 
vacants. “Valorem positivament 
que s’hagi obert un nou grup 
a La Ribera perquè això per-
met mantenir les ratios en 30 
alumnes”, ha indicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC).  

Primària. Els centres públics i con-
certats de Montcada han rebut 
enguany un total de 376 inscrip-
cions de P3 per al curs vinent. Els 
col·legis on hi ha un excés de de-
manda són Mitja Costa (8), Mas 
Rampinyo (6), La Salle (5), Font 

Freda (4), Reixac (1) i El Viver (1), 
mentre que han sobrat places a El 
Turó (10), Elvira Cuyàs (10) i Sa-
grat Cor (8). “Hem fet un esforç 
per mantenir tots els grups, tot i 
la davallada de la natalitat”, ha 
comentat Rivas. Segons fonts del 
departament municipal, el nom-
bre d’alumnes per aula podria ser 
inferior al curs actual, tot i que en-
cara és aviat per conèixer la ràtio 
defi nitiva a l’espera que acabi el 
procés de matriculació, que tindrà 
lloc del 10 al 14 de juny. La publi-
cació de la llistes d’admesos es farà 
el 24 de maig.

Sílvia Alquézar | Redacció

La llista d’admesos es 
publicarà el 24 de maig 
i la matriculació serà 
del 10 al 14 de juny 

preINscrIpcIó escolAr

A primària, la majoria de les famílies escolaritzarà els seus fi lls de P3 en la primera opció escollida

La Ribera disposarà d’un tercer grup 
de 1r d’ESO per absorbir la demanda

El departament d’Ensenyament de la Generalitat ha confi rmat que l’Institut de La Ribera tindrà el curs vinent tres grups de primer d’ESO
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Les escoles bressol de Montcada 
i Reixac organitzen durant el mes 
d’abril jornades per mostrar a les 
famílies interessades a portar-hi 
els seus fi lls les seves instal·lacions 
i el projecte pedagògic cara la 
preinscripció per al curs 2013-
2014, que enguany anirà del 6 al 
16 de maig. Pel que fa als centres 
públics, totes les visites tindran 
lloc a les 17.30h; l’EBM Font Fre-
da obre portes el dia 22; la Mitja 
Costa (Terra Nostra), el dia 23; 
Can Casamada (centre), el 24 i 
Camí del Bosc (Can Cuiàs), el 
dia 25. Pel que fa a les escoles 
privades i concertades, el centre 
Disney, del Pla d’en Coll, mos-
trarà les seves instal·lacions el dia 
15 (18h), Les Tres Bessones (Can 
Sant Joan), el 19 (17.30h) i Xics La 
Salle farà dues jornades de portes 
obertes, els dies 30 d’abril i 2 de 
maig, ambdues a les 17.30h. 

Menys oferta pública. La previsió 
de la Regidoria d’Educació és que 
la demanda de places d’escola 
bressol al municipi sigui inferior 
al curs passat, tant pel descens de 
la natalitat com per motius econò-
mics. De fet, l’Ajuntament va 
aprovar al Ple de febrer el plec de 
condicions per adjudicar la gestió 
de tres de les llars públiques, que 
fi xava en 165 les places de titulari-
tat municipal per al pròxim curs, 
en comptes de les 210 ofertades 
fi ns ara.

Les escoles 
bressol fan les 
jornades de 
portes obertes 
el mes d’abril
Silvia Díaz | Redacció

Campanya a La Ferreria pel transport escolar

La direcció i l’Ampa de l’institut La 
Ferreria han iniciat una recollida 
de signatures per demanar solu-
cions a la retirada del servei de 
transport escolar que fi nançava el 
Consell Comarcal  del Vallès Occi-
dental, que utilitza al voltant d’un 
centenar d’alumnes de primer a 
quart d’ESO. Segons els promo-
tors de la iniciativa, l’eliminació 
del servei suposarà un greu pre-
judici per als alumnes que viuen 
lluny –que ara triguen al voltant de 
20 minuts per arribar a l’escola– 

perquè l’autobús de l’empresa 
Transport Metropolitans de Bar-
celona (TMB) que fa el recorregut 
pel municipi no podrà absorbir 
ni per capacitat ni per horari la 
demanda. El centre ha sol·licitat 
a l’Ajuntament que insti TMB a 
donar una solució al problema i 
estudiï la possibilitat de modifi car 
els recorreguts o ampliar el nom-
bre de places d’autobús ofertades 
en les hores d’entrada i sortida a 
l’institut, que té jornada compac-
tada de 8 a 14.30h | SA
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L’Ajuntament ja ha obert el ter-
mini per presentar les sol·licituds 
per als ajuts escolars del curs 
vinent, que acabarà el 10 de 
maig. Les beques de menjador 
s’adrecen als alumnes d’infantil i 
de primària de les escoles públi-
ques, mentre que les ajudes per 
a material i sortides es destinen 
a estudiants d’infantil, primària i 
secundària dels col·legis públics i 
concertats. 
La documentació s’ha de lliu-
rar a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC) i els impresos de 
sol·licitud es poden recollir a 
l’OAC i als centres educatius o 
bé es poden descarregar del web 
municipal www.montcada.cat, on 
també es poden consultar les ba-
ses. No es tramitarà cap ajut als 
alumnes que no constin en el pa-
dró municipal, no s’admetrà cap 
instància fora de termini i caldrà 
aportar les fotocòpies de tota la 
documentació. La quantitat dels 
ajuts dependrà de la partida co-
rresponent dels pressupostos del 
2013 i a la baremació econòmica 
corresponent.   

El termini per 
demanar ajuts 
escolars per 
al curs vinent 
acaba el dia 10
Sílvia Alquézar | Redacció

Millorar l’èxit educatiu a la Unió 
Europea és el principal objectiu del 
projecte de recerca Includ-ed, una 
iniciativa que està finançada amb 
fons europeus que ha comptat 
amb la intervenció de 15 univer-
sitats i 14 països diferents. Un 
dels investigadors participants, 
el catedràtic de la Universitat 
de Barcelona Ramon Flecha, 
va explicar el passat 6 d’abril al 
Kursaal de Can Sant Joan en què 
va consistir l’experiència, en el 
marc d’una jornada convocada 
per la Federació d’Associacions 
de Pares i Mares de Catalunya 
(Fapac), amb el suport de la Fede-
ració d’Ampas (Fampa) de Mont-
cada i Reixac i la col·laboració 
de l’Ajuntament, motiu pel qual 
la presentació de l’acte va anar a 
càrrec de la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), qui va felicitar 
les entitats organitzadores per la 
iniciativa. “L’èxit educatiu és un 
objectiu global que ens inte-
ressa a tots, tant als que tenim 

responsabilitats de govern com 
als mestres i a les famílies”, va 
dir l’edil. 

Investigacions. Durant la seva 
intervenció, Flecha va assegurar 
que tots els grups parlamentaris 
de la Unió Europea estan d’acord 
i disposats a aplicar als seus paï-
sos els resultats del projecte In-
clud-ed. “El que es planteja és 
canviar les actuacions basades 
en ocurrències per d’altres cien-
tíficament contrastades”, va dir 
el catedràtic després de criticar 
obertament com l’actual sistema 
educatiu espanyol es fonamenta 
en decisions polítiques o econò-
miques i no en evidències. “Si 
volem millorar l’èxit educatiu, 
hem d’aplicar les actuacions 
que s’han demostrat que fun-
cionen i que estan avalades per 
la comunitat científica”, va ar-
gumentar Flecha. 
Segons el treball de recerca In-
clud-ed, la clau de l’èxit educa-
tiu passa per organitzar les aules 

en grups interactius i per impli-
car les famílies en pràctiques 
contrastades. “Els alumnes no 
es poden separar per nivells, 
s’han de repartir en grups dins 
de la mateixa classe de manera 
que els més avançats ajudin els 
que tenen més dificultats i tot 
això, sota la direcció del docent 
amb la col·laboració d’altres 
adults –familiars, estudiants, 
voluntaris en general–; així és 
la manera que tots progressin”, 
va explicar el catedràtic durant la 
seva exposició. Flecha també va 
assenyalar que no s’ha de treure 
de l’aula cap estudiant i que, en 
cas de necessitar un reforç espe-
cial, aquest s’ha de fer fora de 
l’horari lectiu.
L’acte, al qual van assistir prop 
d’un centenar de persones, tam-
bé va incloure els testimonis de 
membres d’AMPA de diferents 
centres catalans on ja es practi-
quen algunes de les propostes 
contrastades científicament en el 
programa Includ-ed.

projecTe INclud-ed

‘L’èxit educatiu es pot millorar 
amb actuacions contrastades’
El catedràtic Ramon Flecha va explicar les seves investigacions al Kursaal

El catedràtic Ramon Flecha amb la portaveu de la Fampa, Pepita Matllo

Pilar Abián | Can Sant Joan
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La manera d’organitzar l’aula i 
la posada en marxa d’activitats 
formatives concretes adreçades 
tant als pares com als alumnes 
–tertúlies literàries, classes d’es-
cacs, aprenentatge d’idiomes– 
són, segons els investigadors 
de l’Includ-ed, la clau per l’èxit 
educatiu. Per aquest motiu, la 
FAPAC ha batejat amb el nom 
de ‘Clau’ el projecte destinat a 
implementar aquestes pràcti-
ques a Catalunya. Les AMPA 
que estiguin interessades a 
participar-hi en una de les sis 
Xarxes Clau que es posaran 

en marxa enguany –un màxim 
de vuit per àmbit d’actuació– 
comptaran amb els recursos 
metodològics i organitzatius ne-
cessaris per part de la Federa-
ció. La presidenta Territorial de 
Barcelona de Comarques de la 
Fapac, Teresa Boada, present 
a la jornada feta al Kursaal, va 
animar les famílies a participar-
hi en el projecte. “Fins ara hem 
tingut l’entrada restringida a 
l’àmbit educatiu i aquesta pot 
ser una bona porta d’accés”, 
va dir el catedràtic de l’UB Ra-
mon Flecha | PA

> Com s’articularan les Xarxes Clau

El saló motiva els joves 
per decidir el seu futur
El dia 24 hi haurà una xerrada final adreçada a les famílies

mosTrA d’eNseYAmeNT
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Els alumnes de La Salle van obrir el calendari d’activitats a la Mostra d’enguany, el 10 d’abril

Les xerrades i activitats de la XIII 
Mostra d’Ensenyament, organit-
zada per la Regidoria d’Infància 
i Joventut, posen especial èmfasi 
en què els joves triïn el seu futur 
en funció de la seva vocació, no 
condicionats per les famílies o pel 
context social i econòmic actual. 
Aquest missatge el transmeten els 
orientadors durant les visites que 
ofereixen als alumnes de tercer, 
quart i batxillerat dels instituts del 
municipi al saló, ubicat a l’Espai 
Jove Can Tauler. Les activitats amb 
els centres van començar el dia 10 

i es divideixen en dues parts, la pri-
mera és una xerrada sobre el ven-
tall de possibilitats formatives que 
tenen els joves més enllà de l’ESO 
i la segona, tallers i activitats de 
caire més dinàmic, que tenen com 
objectiu motivar-los i donar-los 
confiança perquè tirin endavant els 
seus objectius. A la tarda, el servei 
és obert a tothom, de dilluns a di-
vendres, de 17.30 a 20.30h.
La Mostra es tancarà el 24 d’abril i 
aquest mateix dia hi haurà una xe-
rrada a la Casa de la Vila (18.30h) 
a càrrec de l’equip d’orientadors 
adreçada a les famílies.

Silvia Díaz | Montcada

Gato persa perdido
Su nombre es Rocko y es de color naranja atigrado. 
Sólo come pienso especial.

Tels. 935 642 885/647 858 554 (Gloria)
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La Diputació de Barcelona ha ini-
ciat una nova etapa en el servei de 
teleassistència, amb el llançament 
de nous dispositius més avançats 
tecnològicament, que complemen-
ten els que es fan servir des de fa 
anys. Els avantatges del nou sis-
tema, presentat a mitjan de març, 
són la detecció d’una fuita de gas 
i l’adaptació a persones amb disca-
pacitat auditiva, pensats per aug-
mentar la seguretat i l’autonomia 
de l’usuari. La Diputació porta al-
guns anys adaptant els dispositius 
a les necessitats de les persones que 
els utilitzen i des del 2009 al muni-
cipi ja hi ha veïns del municipi que 
compten amb sistemes que alerten 
de fuites de gas, fum o foc. 

Nous dispositius. En concret, una 
quinzena d’usuaris de la teleassis-
tència de Montcada fa servir apa-
rells més innovadors tecnològica-
ment. És el coordinador de zona 
de l’empresa que gestiona el servei, 
Televida, o les treballadores socials 

les que detecten si la persona ne-
cessita un dispositiu d’alerta més 
sofisticat. Degut a una degeneració 
macular, Ana Encinas, de 85 anys i 
que viu sola, ha perdut molta vista 
en els darrers anys i, per això, té 
instal·lat a la seva cuina un detector 
de fum. “A la mínima, l’aparell 

comença a sonar i potser només 
és una mica de fum que surt de 
la torradora”, explica aquesta veï-
na de Montcada Nova, que està 
contenta de com funciona el ser-
vei. Encinas és un de les 747 perso-
nes que utilitzen la teleassistència a 
través de Serveis Socials. 

TeleAssIsTÈNcIA

La Diputació promou nous dispositius 
que poden detectar les fuites de gas
Una quinzena d’usuaris locals ja fa servir aparells més moderns i amb les noves prestacions

Ana Encinas, veïna de Montcada Nova, és usuària de la teleassistència des de fa 4 anys
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El Ple engega el procés 
per adjudicar el servei  
L’oposició recela sobre la possibilitat del copagament

L’Ajuntament ha engegat el pro-
cés per adjudicar el transport 
adaptat per a persones amb mo-
bilitat reduïda, un servei que ges-
tiona el consistori per delegació 
del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. El Ple del 22 de març 
va aprovar el plec de condicions 
particulars per a la seva con-
tractació, per un preu de sortida 
proper als 180.000 euros anuals, 
amb els vots favorables de tots els 
grups (PSC, CiU, PP, C’s i ERC) 
menys ICV-EUiA, que es va abs-
tenir. Del total dels diners, 80.000 
euros els aportarà el Consell Co-
marcal; 42.500, Transports Me-
tropolitans de Barcelona (TMB) i 
la resta, l’Ajuntament (un 25% ). 

Copagament. El plec inclou una 
clàusula que obre la possibilitat 
al copagament –en aquests mo-
ments, el servei és gratuït per a 
tots els usuaris. “No és la nostra 
intenció que l’usuari hagi de 
pagar res, però no sabem quina 

serà la situació econòmica en els 
pròxims anys”, va argumentar la 
regidora de Serveis Socials, Mari 
Carmen González (CiU). Tots 
els grups van coincidir a destacar 
la importància que l’Ajuntament 
atorgui aquest servei i van lloar la 
tasca tècnica efectuada per Serveis 
Socials. L’oposició, però, va mos-
trar el seu recel davant la possi-
bilitat que, en un futur, es pugui 
cobrar els usuaris en un futur. 

TrANsporT AdApTAT

Silvia Díaz | Montcada Silvia Díaz | Redacció
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Creu Roja és l’actual gestor del transport adaptat

La junta local de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer 
(AECC) posa a disposició dels 
malalts que reben tractaments 
pal·liatius vehicles per traslladar-
los des del seu domicili fins als 
hospitals. Per demanar el servei, 
els interessats poden trucar direc-
tament a l’AECC de Barcelona 
(932 002 009) o posar-se en con-
tacte amb la junta local, que atén 
els dijous, de 17 a 18h, a la Casa 
de la Vila (935 641 122).

Càncer còlon. L’AECC de Mont-
cada va recollir 140 signatures a 
favor que la Seguretat Social inclo-
gui la detecció precoç del càncer 
de còlon a tot el territori espanyol, 

en una carpa que va instal·lar el 
27 de març davant la Casa de la 
Vila. També es pot signar a tra-
vés d’Internet, a www.change.org. 
Les voluntàries informaven sobre 
aquest tipus de càncer, el primer 

tumor maligne en incidència i el 
segon en mortalitat. Tot i això, el 
càncer de còlon és un tumor que 
es pot evitar en la majoria dels ca-
sos i curar-se en el 90% si es de-
tecta d’hora. 

AssocIAcIó coNTrA el càNcer

L’AECC de Montcada facilita el trasllat 
dels malalts fins als centres sanitaris
L’entitat ha fet campanya per incloure la detecció precoç del càncer de còlon en la SS

Silvia Díaz | Montcada
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Les voluntàries de l’AECC van muntar una carpa pel càncer de còlon el 27 de març al carrer Major
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La processó en honor a la Mare de Déu de Dolors va aplegar una notable quan-
titat de veïns  durant la desena edició de l’activitat, organitzada per la Confraria 
Virgen de los Dolores. El públic, fidel a la tradició i amb una important quantitat 
d’infants que tenien curiositat per veure la imatge de la verge, va esperar fins 
a les 21h per assistir a la sortida dels dos trons que han presidit el recorregut, 
el de la Mare de Déu (imatge) i el de Crist. Una delegació municipal va ser 
present a l’acte | SD

> Molt de públic a la processó de Can Sant Joan
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‘dIàleGs mIGrANTs’

Veïns de la Ribera parlen 
de l’experiència d’emigrar 
El programa vol crear espais de trobada i intercanvi de vivències 

Somnis, esperances, il·lusió, 
però també por, desarrelament i 
misèria, són sentiments i vivèn-
cies comuns a totes les persones 
que prenen la decisió d’emigrar, 
sigui quin sigui el seu origen, edat 
i condició. Aquesta és una de les 
conclusions de la primera sessió 
del taller Diàlegs Migrants, que 
es va fer el 4 d’abril al Centre Cí-
vic La Ribera amb l’assistència 
d’una vintena de persones. La 
Regidoria d’Integració va pro-
moure l’activitat amb el suport 
de la Fundació Mescladís per tal 
de posar en comú les experièn-
cies de les diferents onades mi-
gratòries que ha rebut el barri de 
la Ribera, des dels anys cinquan-
ta fins a l’actualitat. 

L’experiència. La sessió va con-
sistir en el passi d’un documen-
tal enregistrat a Montcada en 
què una usuària del Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina re-
lata les dures condicions de vida 
al seu poble d’origen, a Anda-
lusia, i com va ser l’arribada a 

Catalunya. L’altre testimoni és el 
d’una dona marroquina que va 
arribar a Montcada al 2001 per 
donar un futur millor a les seves 
filles, un cop es va separar del 
seu marit. Aquest va ser el punt 
de partida d’un intens debat so-
bre el procés migratori, conduït 
pel director de Mescladís, Martín 
Habiague. La segona sessió del 
taller ‘Diàlegs migrants’  es va fer 
el 9 d’abril, al Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina. 

Laura Grau | La Ribera

Un grup de dones de Montcada i 
Reixac i de poblacions del voltant 
ha creat un espai a la xarxa social 
Facebook denominat ‘Claus de 
dona’, amb la intenció de construir 
una plataforma de col·laboració. 
El suport en la recerca de feina 
és un dels principals objectius de 
l’espai, en el qual s’informa de tot 
tipus d’accions i notícies vincula-
des amb les dones. “Pretenem 
fer unió entre les dones i crear 
un canal de comunicació, amb 
informació de tota mena, com 
ofertes de treball, cursos, tallers 
o notícies”, ha explicat una de les 
impulsores, Jessica Segovia.

Projectes futurs. El col· lectiu està 
elaborant un bloc i, tot i que la 
seva acció recau principalment a 
Internet, ha previst organitzar al-
guna trobada presencial i muntar 
cursos i tallers. “Tot de forma vo-
luntària, no tenim cap pretensió 
econòmica”, ha explicat Segovia. 
‘Claus de dona’ pretén col·laborar 
amb el col·lectiu femení però donar 
especial suport a les dones que es 

troben en situacions de més vul-
nerabilitat, per fomentar la seva 
independència. Hi ha un nucli im-
pulsor, però la intenció és que el 
grup cada vegada es faci més gran 
per detectar les necessitats actuals 

de les dones i, de manera conjunta, 
poder donar eines per superar els 
problemes. 
‘Claus de dona’ és una pàgina a 
Facebook i qui s’hi vulgui adherir 
només ha de fer click a ‘Me gusta’.

doNes A lA XArXA 

‘Claus de dona’ neix per fomentar la 
col·laboració entre el col·lectiu femení 
Un grup de montcadenques ha impulsat la creació d’aquest espai a la xarxa Facebook

Silvia Díaz | Redacció
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Sessió feta al Centre Cívic La Ribera

L’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD) ofereix una aula informà-
tica per cercar treball, ubicada 
a la Casa de la Vila (Major, 32) 
i oberta tots els dilluns, (10 a 
11h). Les usuàries podran usar 
els ordinadors per buscar feina 
per Internet, consultar el correu 

electrònic, intercanviar informa-
ció i experiències i ampliar amb 
altres dones els coneixements 
informàtics. “El servei pretén fa-
cilitar a dones a l’atur l’accés a 
les noves tecnologies”, ha dit la 
regidora de Dona i Igualtat, Ju-
dith Mojeda (PSC) | PA

> Aula d’informàtica per a dones

> Es necessiten monitors per al Casal d’Estiu
La Regidoria d’Infància i Joventut ha fet una crida perquè totes les persones 
interessades a treballar com a monitors del Casal d’Estiu Municipal, que tindrà 
lloc durant el mes de juliol, presentin el seu currículum a l’Espai Jove Can Tau-
ler (Carrer Balmes,16) o l’enviïn al correu cantauler@montcada.org abans del 
24 de maig. L’empresa adjudicatària, gestora del Casal d’Estiu, s’encarregarà 
de la selecció del personal | SA
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Esdevenir un mitjà de contrain for-
mació i generar un estat d’opinió 
crítica amb els poders establerts 
són els objectius del bloc Les Altres 
Veus, creat ara fa un any per un 
grup de veïns de Montcada vincu-
lat a diferents moviments socials. 
“La majoria no som periodis-
tes, però necessitavem crear un 
espai per expressar opinions, 
reivindicacions i vivències”, 
explica un dels seus components, 
Gonzalo García. La mitjana de vi-
sites és de 400 usuaris mensuals, 
amb tendència a l’alça. L’augment 
de visites i de continguts ha fet ne-
cessari reformar el bloc, que ara 
incorpora seccions noves, com la 
d’entrevistes i la d’història, així 
com un programa de ràdio online 
titulat ‘La guerrilla de la comuni-
cació’, obert a qualsevol persona 
que vulgui fer la seva aportació.

Filosofia. Els referents de Les Al-
tres Veus són mitjans com el set-
manari Directa, L’accent i Kaos en 
la Red. “El voluntarisme limita 

la nostra capacitat per treba-
llar tant com ens agradaria, 
però des de l’assemblearisme 
i l’organització de base prete-
nem fer funcionar un mitjà ri-
gorós,  social i popular”, explica 
García. 
Moviments com els dels Indig-
nats, l’Associació per a la recupe-
ració de Can Piella o la lluita de 
la Favmir reben una atenció espe-
cial al bloc, que no amaga la seva 
vocació de transformació social 

des d’una ideologia d’esquerres. 
El 80% de les consultes es pro-
dueixen des de les xarxes socials, 
bàsicament twitter i Facebook. 
“El pròxim repte és ampliar 
el tipus de públic amb la pu-
blicació d’alguna edició en pa-
per”, diu García. Amb motiu del 
seu primer aniversari, el bloc va 
organitzar unes jornades titulades 
‘La guerrilla de la comunicació’, 
amb tallers d’imatge, vídeo, àudio 
i xarxes socials.

‘Les Altres Veus’ estrena nou bloc 
amb motiu del seu primer aniversari
Amb el títol ‘La guerrilla de la comunicació’, ha fet unes jornades sobre contrainformació

Laura Grau | Montcada

mITjANs de comuNIcAcIó

Els components de ‘Les Altres Veus’ no volen protagonisme individual i defensen l’assemblearisme
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Aquest 2013 és el primer any 
que el complex modernista de 
la Casa de les Aigües acull ceri-
mònies de casaments civils au-
toritzades per una autoritat mu-
nicipal. Fins ara, les parelles que 
optaven per casar-se pel civil a la 
ciutat disposaven de les depen-
dències ubicades a l’edifici de 
l’Ajuntament –situat al número 6 
de l’avinguda de la Unitat– i les 
de la Casa de la Vila –al número 
32 del carrer Major–. Des d’ara, 
a aquests dos espais s’hi afegeix 
la Casa de les Aigües perquè, 
segons l’alcaldessa de Montca-
da i Rexac, María Elena Pérez, 
“la voluntat municipal és poten-
ciar i dotar de nous usos aquest 
emblemàtic espai de la ciutat”.
La celebració de matrimonis civils 
a Montcada i Reixac està subjec-
ta al pagament d’una taxa muni-
cipal per a la prestació d’aquest 

servei, tant a la Sala de Plens de 
la Casa de la Vila com a la Casa 
del Maquinista de la Casa de les 
Aigües. La taxa per a la Casa de 
la Vila és de 100 euros en dies 
laborables i de 150 euros en dis-
sabtes i festius, mentre que per 
a la Casa del Maquinista és de 
150 euros els dies laborables 
i de 200 euros els dissabtes i 
festius. En canvi, els casaments 
civils que se celebren de dilluns 
a divendres –de 9 a 14 hores– a 
l’Ajuntament no estan subjectes 
al pagament de cap taxa.
El procediment que han de se-
guir les parelles que es vulguin 
casar en aquests espais muni-
cipals és, primer de tot, trami-
tar l’expedient al Jutjat de Pau 
de Montcada i Reixac –situat 
al número 15 del carrer Domè-
nec Fins–. Un cop disposin de 
l’autorització del jutjat, s’han 

d’adreçar a l’Ajuntament per 
omplir una instància per fer 
la reserva d’espai, dia i hora, i 
poder fer la tramitació des del 
departament d’Alcaldia. Serà en 
aquest moment quan la parella 
podrà escollir si la celebració la 
presideix l’alcaldessa o un regi-
dor del consistori.

Les cerimònies
es poden organitzar 
els dies laborables, 
dissabtes i festius

La Casa del Maquinista és un 
edifici que testimonia l’arqui-
tectura eclèctica d’estiueig que 
es va escampar pel municipi 
a finals del segle XIX. L’actual 
planta baixa era l’habitatge de 
l’encarregat del complex, men-
tre que el primer pis era la sala 
de reunions.

>monogràfic

uN eNTorN moderNIsTA per A l’eNllAç de pArelles

La Casa de les Aigües acull, des d’aquest 
any, la celebració de casaments civils

àreA de presIdÈNcIA
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

LA CASA DEL MAQUINISTA
La cerimònia se celebra dins de l’edifici
que antigament ocupava l’encarregat
del manteniment mecànic del complex

NOUS USOS
El govern vol potenciar i donar
nous usos al recinte modernista
de l’avinguda de la Ribera

MARIA ELENA PÉREZ
ALCALDESSA

Montcada i Reixac té dins el seu 
terme municipal un espai únic 
que ens permet viatjar en el 
temps fins a finals del segle XIX. 
L’esforç que durant els darrers 
anys han fet diverses administra-
cions per recuperar el recinte de 
la Casa de les Aigües ha permès 
fer-lo visitable a totes aquelles 
persones interessades i acollir 
activitats diverses. I des d’aquest 
2013, les seves portes s’obren 
expressament a aquelles pare-
lles que s’uneixen en cerimònies 
civils a la ciutat. Dir-se el “sí, ho 
vull” en un espai tan emblemàtic 
no és a l’abast de tots els munici-
pis i, per tant, és una oportunitat 
única.

uN emblemàTIc edIFIcI del 1878

Un espai
únic

El complex de la Casa de les 
Aigües és una antiga central 
d’extracció i bombejament d’ai-
gües  del cabdal subterrani del 
riu Besòs construïda com a in-
tervenció d’urgència de l’Ajun-
tament de Barcelona, arran de 
l’extrema sequera que patia la 
Ciutat Comtal el 1878.
El projecte de l’arquitecte de 
l’Ajuntament de Barcelona 
Antoni Rovira i Trias acull un 
valuós conjunt arquitectònic 
–emmurallat i enjardinat– que 
actualment és considerat una 
peça clau del patrimoni indus-
trial català i un punt de referèn-
cia fonamental del modernisme 
local. El maig del 2012, tots els 

grups municipals van declarar 
el recinte com a bé d’interès 
cultural local. Després de molts 
anys treballant en la seva restau-
ració, ara són visitables la Sala 
de Pous –on, dins d’un univers 
modernista, s’hi feia l’extracció 
d’aigua a través de tres pous–; 
la Sala de Màquines –que acull 
dues màquines de vapor verti-
cals úniques al món–; la Sala 
de Control –on es mesurava el 
cabal i la qualitat de l’aigua–, i 
la Casa del Maquinista.
El recinte és visitable al llarg de 
l’any gràcies a les visites dina-
mitzades que s’hi fan i també 
als itineraris Aigües de Montca-
da i Montcada Modernista.

Un recinte ple d’edificacions amb molta història

L’alcaldessa oficiant el primer casament celebrat a la Casa de les Aigües

L’exterior de la Casa del Maquinista

Sala del Maquinista, on tenen lloc els casaments civils Sala de Pous Sala de Calderes
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‘Cerdos y gallinas’
Presentació de l’última novel·la 
del periodista Carlos Quílez

22 d’abril, 19h
biblioteca elisenda de montcada

18 d’abril, 19h
abi (colon, 5)

12 l divendres
Presentació. Del llibre ‘De l’escola Can 
Sant Joan a l’escola El Turó’, d’Esteve 
Recasens. Hora: 20h. Lloc: Abi.

13 l dissabte
Visita. ‘El gòtic menys conegut’. Hora: 
11h. Lloc: Plaça Sant Jaume (Barcelo-
na). Organitza: Fundació Cultural Mont-
cada.

Sortida. Amb bici per Collserola. Hora: 
16.30h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. Organitza: Montcada en bici.

14 l diumenge
Sortida. Caminada per Collserola pre-
paratòria per la de Montserrat. Hora: 
8h. Lloc: Col·legi La Salle. Organitza: El 
Cim.

Visita. Termes romanes a Sant Boi de 
Llobregat. Hora: 10.30h. Lloc: Cantona-
da entre Plaça Espanya i Creu Coberta 
(Barcelona). Organitza: Fundació Cultu-
ral Montcada.

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’. Hora: 12h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Mu-
seu Municipal.

15 l dilluns
Xerrada.  ‘Els carrers de Barcelona’, a 
càrrec de Josep M.Vilarrúbia. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

16 l dimarts
Xerrada. XII Jornada Literària Juan Ra-
món Masoliver, amb Sergio Vila-Sanjuán 
i Juan A. Masoliver Ródenas. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

17 l dimecres
Certamen. Lliurament de premis d’Els 
Contes d’en Sergi. Hora: 18h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Organitza: Grup Juvenil 
La Ballesta.

Presentació. Del número 26 de la revista 
‘Quaderns’. Hora: 20h. Lloc: Local de la 
Fundació Cultural Montcada (Major, 47).

18 l dijous
Certamen. Lliurament de premis del 
‘Guanya’t un punt’. Hora: 17.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

Acte. De constitució de les noves pare-
lles lingüístiques. Hora: 19h. Lloc: Abi

20 l dissabte
Hora del conte. ‘Contes d’aigua’. Hora: 
12h.Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: 
Museu Municipal.

Mercat d’Intercanvi. Hora: 12h. Lloc: Centre 
Cívic Can Cuiàs. Organitza: Xic Can Cuiàs.

21 l diumenge
Teatre familiar. ‘El país del pa amb 
tomàquet’, de Príncep i Totilau. Hora: 
12h. Lloc: Auditori. Preu: 4 euros. 

22 l dilluns
Presentació. Del llibre ‘Cerdos y gallinas’, 
de Carlos Quílez. Lloc: Biblioteca Elisenda. 
Hora: 19h. 

24 l dimecres
Xerrada. Sobre la incineració, amb 
l’advocat Albert Calduch i el metge Josep 
Martí. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Organit-
za: Plataforma Antiincineració.

25 l dijous
Reunió. Del Ple municipal d’abril. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Voluntaris per la llengua
Acte de constitució de noves parelles 
lingüístiques, amb sardanes i cant coral 

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  
Fins al 5 de maig

sala 
principal

EXPOSICIÓ
PINTURA DEL CASAL 
DE GENT GRAN 
DE MONTCADA
Fins al 26 d’abril
Sala Sebastià Heredia

dANsA FAmIlIAr
ELS COLORS DEL TIC-TAC
5 de maig, 12h
Sala Joan Dalmau

EXPOSICIÓ 
GUANYA’T UN PUNT

Del 18 d’abril
al 18 de maig

TeATre FAmIlIAr
EL PAÍS DEL PA 
AMB TOMÀQUET
Cia. del Príncep Totilau
21 d’abril, 12h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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rivas, c. Conca,10
duran, av. Terra Nostra, 37
j.recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
miró, c. Camèlies, 32
j.relat, c. Major, 89
pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
j.Vila, pg. Jaume I, 26
A.pujol, pg Sant Jordi, 5

12 13 14

19 20 2116 17 1815

23 522
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>Editorial
Mesures contra la crisi
Tal com va anunciar el govern local quan va aprovar els pressu-
postos del 2013, al llarg d’aquest exercici es posarien el marxa 
diferents programes d’ajuts socials destinats a les persones més 
directament afectades per la crisi econòmica. Una d’aquestes ac-
tuacions, que tot just s’acaba d’anunciar, serà l’obertura, abans de 
l’estiu, d’un menjador social que atendrà una trentena d’usuaris de 
dilluns a dissabte al Centre Cívic l’Alzina. El projecte compta amb 
el suport de la Creu Roja i de ‘la Caixa’ i requerirà la col·laboració 
de personal voluntari.
La creació d’aquest servei és una clara evidència de la precària situa-
ció en què es troben moltes persones que no tenen garantit ni un àpat 
en condicions en tota la jornada. I no només parlem d’adults, també 
de molts infants, fet que agreuja la problemàtica. Hi ha famílies sen-
ceres en el llindar de la pobresa o en risc d’exclusió social, moltes de 
les quals fins fa ben poc no tenien problemes econòmics ni per man-
tenir el seu habitatge ni, per suposat, per alimentar-se. Ara, mentre 
sobreviuen amb ajuts socials o amb el suport de familiars i amics, no 
deixen de preguntar-se a diari quan veuran el final del túnel.
Obrir un menjador social pot ajudar els que no tenen cap ingrés a 
sobreviure, però malauradament no n’hi haurà prou perquè deixin de 
malviure. La solució més digna passa perquè puguin optar a una feina. 
Si no es fan amb urgències polítiques que incentivin la creació d’ocu-
pació i que garanteixin als ciutadans el seu accés al mercat laboral es 
farà un mal irreparable a milers de ciutadans i a vàries generacions. 
Fins a on hem d’arribar perquè la prioritat siguin les persones?

¿espacio protegido?
Veo atónito, publicidad de un esta-
blecimiento de restauración de este 
municipio en La Veu de la segunda 
quincena de marzo. Ofrece cenar 
“envoltat de natura”, cosa lógica por-
que está situado en el corazón de un 
Espacio Natural Protegido, calificado 
además de zona de “especial aten-
ción” debido a la fuerte degradación 
que sufre. Esas “cenas” suponen: 
espectáculos en vivo, discotecas al 
aire libre, eventos masivos con mú-
sica hacia el exterior a gran volumen, 
gritos y algarabía al intentar cantar a 
coro más de un centenar de personas 
que a altas horas de la madrugada 
suelen estar en su mayoría “eufóri-
cas” después de largas sesiones de 
“fiesta” que comienzan a primera 
hora de la tarde (puedo aportar nu-
merosa documentación gráfica y es-
crita que lo demuestra). 
Estos establecimientos, ¿tienen los 
oportunos permisos para efectuar es-
tas actividades? ¿Respetan la Orde-
nanza de contaminación acústicadel 
Municipio? En este territorio, se vuel-
can importantes cantidades de dine-
ro público para intentar recuperar un 
equilibrio ecológico y medioambien-
tal, incluyendo el Consorcio “Parc de 
la Serralada de Marina” con un pre-
supuesto de 682.475,24 euros en 
2011 (el Bosc de Reixac supone el 
29,9% del Parc). Con esta argumen-
tación, en este mismo espacio, se 
prohiben caminadas nocturnas para 
observar la fauna y paralelamente se 
permiten estas actividades, en una 
especie de “privatización encubier-
ta” del entorno natural. La transfe-
rencia hacia una empresa de restau-
ración ambientalmente respetuosa es 
posible. Otro establecimiento lo está 
consiguiendo con notable éxito, de-
mostrando, a la vez su sensibilidad.

Antonio Álvarez
Vallençana-Reixac

cas lafarge
El govern municipal una vegada més 
dóna suport a la cimentera Lafarge 
aprofitant el sobreseïment provisio-
nal de la jutgessa sobre la denúncia 
presentada pels veïns. Nosaltres te-
nim les coses clares per l’experiència 
de 96 anys de contaminació de la 
cimentera (pols, soroll, NO2, metalls 
pesants, dioxines..) i de l’activitat 
extractiva que continua destruint el 
Turó i hem de continuar lluitant con-
tra les mentides i la corrupció, vin-
guin d’on vinguin. 
Hi ha moltes proves de la il·legalitat 
de Lafarge durant anys i anys expo-
sades a l’Ajuntament per nosaltres i 
altres entitats, denúncies de veïns, i 
de la fiscalia (que durant dos anys in-
vestigant va reunir suficients proves 

de la il·legalitat). I a més hi ha docu-
ments suficients de l’Ajuntament i de 
la mateixa empresa, on es reconeixen 
l’incompliment reiterat dels límits le-
gals acústics. És evident que l’Ajun-
tament permet la il·legalitat any rera 
any, sense obrir expedients ni sanci-
ons, tenint l’obligació de fer-ho. 
És vergonyós que després de 96 
anys, els veïns continuïn patint la 
contaminació acumulativa d’aquesta 
multinacional perjudicant greument 
la salut i el govern municipal, conei-
xedor del perjudici (denunciat reite-
radament per veïns, metges, fisca-
lia...), actuï defensant l’empresa com 
si fos el seu advocat. A més, tampoc 
no fa res pel trasllat de la cimentera 
fora del municipi, al qual es va com-
prometre en el 2008.

Manel Borrell
Grup de Medi Ambient 

can Piella
Malgrat la constant amenaça de de-
sallotjament que pesa sobre la masia 
de Can Piella, des de l’associació per 
la conservació de la Piella seguim 
ferms en la desició de continuar do-

nant vida a la masia.Tant és així, que 
a partir del 26 d’abril, els divendres a 
la tarda i els diumenge matí posarem 
a disposició, a la mateixa masia, ver-
dures d’autoproducció, ecològiques, 
de temporada i de km 0. La intenció és 
apropar a la ciutadania al mateix nucli 
de producció per tal que entenguin i 
valorin el que mengen, teixint així rela-
cions de confiança i suport mutu. 

E. J.
Associació Can Piella 

més forats
Després de llegir a l’últim número de 
La Veu la queixa d’una veïna que es 
queixava de l’existència d’un forat a 
terra a la vorera del carrer Monistrol 
de Terra Nostra m’he animat a fer el 
mateix per denunciar un sot encara 
més espectacular al polígon de la 
Ferreria, a la vorera del carrer del Tre-
ball. Aquest també fa mesos que hi 
és i, fins i tot s’ha arribat a senyalit-
zat amb cintes però, de moment, no 
s’ha tapat i qualsevol dia algú pren-
drà mal. 

M. A.
Montcada

El proper número de ‘La Veu’ sortirà el 26 d’abril
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Portaveus municipals
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

m. carmen Porro, portaveu del PSC Joan maresma, portaveu de CiU

eva García, portaveu del PPC

Josep m. González, portaveu d’ICV-EUiA

carmen romero, portaveu de C’s marta aguilar, portaveu d’ERC

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

Amb els peus a l’aigua
La mort del ciclista montcadenc Miquel Poblet ha esdevingut un 
impacte emocional molt fort per a molts montcadencs i mont-
cadenques. Per a molta gent d’aquella generació que va viure 
i gaudir de les seves gestes, la seva mort els ha fet reviure fets 
molt entranyables. Que si era millor que en Timoner, que si sabia 
llegir millor que ningú les carreres, que si era especialista a les 
arribades a l’esprint... Durant els difícils anys de la dictadura, de 
l’escassa per no dir nul·la informació, Montcada i Reixac apareixia 
als diaris esportius de l’època arran les gestes d’en Miquel, “el 
noi de Montcada”. Tots aquests aspectes que ara recordem en la 
seva mort, l’Ajuntament els va voler explicitar en vida i per això, al 
2001 i en sessió plenària, es va atorgar a Miquel Poblet el títol de 
fi ll predilecte de Montcada i Reixac, en reconeixement de la seva 
trajectòria esportiva i per portar el nom de la ciutat arreu del món. 
Però més enllà dels seus èxits esportius i de que concentrava les 
qualitats del bon esportista, en Miquel va ser un home estimat i 
generós. Mai va tenir un no en tot el que se li va demanar des de 
l’Ajuntament, en suport a la ciutat que el va veure néixer i on va 
passar la major part de la seva vida. 
Aquell mateix 2001, amb l’aleshores alcalde César Arrizabalaga, 
vam coincidir que havíem de fer un reconeixement, en vida, a la 
persona que havia fet per Montcada i va sortir la idea, conjun-
tament amb el Club Ciclista de Montcada, de donar el nom de 
Miquel Poblet al pavelló poliesportiu municipal.
Vull acabar aquest merescut reconeixement públic, amb les pa-
raules d’un altre gran ciclista català, l’Angel Edo, que també faig 
meves : “En Miquel Poblet ha estat un mirall per tots nosaltres i 
espero que les properes generacions mai oblidin qui va ser com a 
persona i ciclista”. Ara, descansa en pau Miquel, no t’oblidarem. 

Gràcies, Miquel
El govern PSC-CiU se sent orgullós de presentar la liquidació del 
pressupost del 2012 amb un superàvit de 2,8 milions. Amb la que 
està caient, amb les vegades que hem sentit dir que no hi havia 
recursos per ajudar al veïns que els necessitaven, després d’haver 
implementat el copagament per la teleassistència a la gent gran i 
de negar la possibilitat de cobrir la pèrdua de les urgències noctur-
nes al ambulatori, des d’ICV-EUiA ho trobem vergonyós. 
Els ciutadans de Montcada hem pagat 2,1 milions més del previst 
per impostos i taxes i les transferències provinents d’altres admi-
nistracions han estat 1,4 milions més del pressupostat. En total, 
s’ha disposat de 3,5 milions d’ingressos més dels previstos. Però, 
lluny d’aplicar els majors ingressos a cobrir les necessitats socials 
de la ciutadania (Serveis Socials, Educació, Cultura o Ciutadania), 
el govern PSC-CiU ha retallat la despesa prevista a l’Àrea Social en 
280.000 euros, en canvi ha pujat la despesa prevista a l’Àrea Terri-
torial en 450.000, a l’Àrea Econòmica en 272.000 euros i a l’Àrea 
de Presidència, en 85.000. Això és vergonyós!!!
Quan el govern PSC-CiU va presentar el pressupost del 2012 li 
va posar un titular: “És un pressupost auster, realista, equilibrat i 
socialment just”. Però en realitat aquest pressupost suposava una 
retallada respecte l’any anterior i l’única àrea que suportava les 
retallades era la Social. El govern PSC-CiU va plantejar uns pressu-
postos insufi cients per donar resposta a les necessitats socials del 
nostre municipi i, per aquest motiu, el grup municipal d’ICV-EUiA 
en va votar en contra.
Ara resulta que la realitat és pitjor que el pressupost. S’ha retallat a 
l’Àrea Social més del pressupostat, a l’hora que s’ha incrementat 
la despesa en electricitat, en interessos i en despeses jurídiques. 
L’autèntic titular seria: “Vergonyós!!!”

Vergonya de govern PSC-CiU

El Gobierno del Partido Popular está tramitando una ley para 
proteger a todas aquellas personas de buena fe a las que la cri-
sis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios 
también en Montcada. Se trata de abrir vías para que no tengan 
que abandonar sus casas o, si tuvieran que hacerlo, moderar la 
carga de la deuda que asumieron en su momento con el banco. 
Éste es el primer Gobierno que afronta este problema y lo hace 
con una normativa ambiciosa, en la que se trata de proteger a los 
más débiles. El proyecto de ley del PP permite paralizar las eje-
cuciones hipotecarias y reduce y limita los intereses de demora, 
al tiempo que amplia de 1 a 3 los meses de impago no consecu-
tivos para que la entidad pueda iniciar el proceso de ejecución 
hipotecaria. El PP ha implicado a las entidades fi nancieras en 
el Código de Buenas Prácticas, de obligado cumplimiento para 
los bancos que lo han suscrito y permite restructurar la deuda, 
negociar una quita con el banco y, en último extremo, la dación 
en pago, aunque ésta no es la panacea para resolver el problema 
porque no hay que olvidar que supone la pérdida de la vivienda. 
Es mejor solución la restructuración de la deuda mediante una 
negociación con el banco para modifi car cuotas o plazos porque 
permite a las familias seguir viviendo en sus casas. Si se llega a la 
dación en pago está previsto un alquiler a precios bajos durante 
dos años antes del desahucio. Éstas son, a grandes rasgos, las 
principales líneas que contiene la ley que el Partido Popular pone 
en marcha para evitar los desahucios. Mientras las izquierdas 
llaman a acosar e intimidar a diputados del PP en sus propios 
domicilios, el gobierno español de Mariano Rajoy aprueba una 
reforma de la ley que permitirá frenar esta lacra que suponen 
los desahucios.

La lacra de los deshaucios
En Ciutadans (C´s) estamos convencidos que gobernar no es 
una tarea fácil, no caeremos en el populismo diciendo que es 
sencillo tomar decisiones, lógicamente cuando uno las toma 
corre el riesgo de equivocarse, somos plenamente conscientes 
de ello. Pero si estamos convencidos de una premisa funda-
mental, gobernar es priorizar, y en política la prioridad deben 
ser los ciudadanos, ellos deben ser el eje sobre el que giren 
todas las decisiones que se tomen y, lamentalbemente, en el 
gobierno de la Generalitat desde hace ya mucho tiempo esa 
premisa que es de sentido común, ha dejado de existir. Desde 
Ciutadans (C’s) entendemos que hay que hacer recortes, pero 
también tenemos muy claro por dónde empezaríamos los mis-
mos, y no es nada más y nada menos que por las estructuras 
políticas, por ejemplo Consejos Comarcales, que nos cuestan 
556 millones de euros cada año.También surpimiríamos las 
subvenciones a medios de comunicación privados, este año la 
Generalitat va a emplear 9,4 millones de euros en estas sub-
venciones, donde no se sorpenderán ustedes si les digo que los 
medios mejor parados son los del grupo Godó (La Vanguardia, 
RAC 1…). Son sólo dos ejemplos (hay muchos más) en los 
que se puede ver con meridiana claridad como en Cataluña, 
gobernar no es priorizar. En Ciutadans (C´s) estamos en contra 
de los recortes en salud y educación, que es donde más esta 
aplicando la Generalitat la tijera. Es por ello que en las próxi-
mas semanas presentaremos en el Parlamento de Cataluña la 
propuesta de reapertura del servicio de urgencias nocturnas en 
Montcada i Reixac, porque este cierre sí que afecta a los ciu-
dadanos y tenemos claro que ellos (nosotros) no tenemos que 
pagar la fi esta de otros. Gobernar es priorizar.

Gobernar es priorizar
En el Ple del mes de febrer, l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
va aprovar una moció per tal de prevenir els desnonaments de la 
residència habitual. El sentiment d’indefensió, d’estrès i d’ansietat  
que suposa la pèrdua d’una vivenda no deixa indiferent ningú. 
Perquè les persones empatitzem les unes amb les altres i qui no 
ho fa és  perquè té una carència emocional o sentiments malalti-
sos. Per tant, jo diria que un percentatge aplastant de la població 
de peu està a favor de la dació de pagament de les hipoteques i 
de trobar una sortida digna per a tots els desnonats. 
Però tal i com diu l’economista Santiago Niño Becerra, en termes 
macroeconòmics que una, deu o dotze famílies es quedin sense 
habitatge no té importància. Sí la té quan són moltes les famílies 
afectades. No pel drama personal i social que això representa sinó 
pel sistema, pel que representa per a les entitats fi nanceres haver 
d’assumir uns immobles que s’aniran devaluant amb el temps 
i que no els hi aportaran diners ni benefi cis, ans el contrari. És 
llavors quan realment es buscarà una solució al problema. Es 
posaran al mercat tots els habitatges, amb lloguers més baixos 
i no amb una fi nalitat social, sinó econòmica de les entitats fi -
nanceres amb l’objectiu de perdre el menys possible, tot i que 
segur que algú mirarà de vendre-ho com la bona gestió d’una 
negociació. I mentrestant, a Madrid, qui en té la competència 
aprovarà una nova llei de dació en pagament de les hipoteques, 
minsa, desvirtuada i molt de cara a l’aparador intentant no fer 
massa mal al sistema. Contràriament al que molts pensen, ara 
sí és hora de la política. De la política valenta, amb compromís 
i amb responsabilitat vers la gent. I Esquerra, ara amb la veu de 
l’Alfred Bosch, del  Joan Tardà  i de la Teresa Jordà, sempre dóna 
la cara.

A títol personal

Si Montcada té un comú denominador del seu territori, aquest és 
l’aigua; com a font de vida i de riquesa, com a força motriu i com 
a element essencial que durant segles ha representat el nostre 
municipi. En aquest marc, el Rec Comtal és un element singular. 
Amb més de mil anys d’antiguitat, aquesta infraestructura que 
pertany a l’Ajuntament de Barcelona encara circula com si res 
hagués passat, per sota de carrers i places. Fa uns mesos que 
alguns veïns de Montcada i de Vallbona han mostrat la seva pre-
ocupació per la conservació de l’espai que l’envolta. No els falta 
raó. Més enllà de la qualitat de l’aigua que hi circula (garantida 
per l’esforç municipal atès que el 2008 es va sanejar completa-
ment), es reivindica la recuperació del seu ús social i dels seus 
valors històrics i naturals, com ara les bases del Rec Comtal que 
tornen a ser des de fa uns anys espais privilegiats de biodiversitat 
a la llera del Besòs. 
El 2008, l’Agència Catalana de l’Aigua va garantir la possibilitat 
de convertir l’aigua del Rec en aigua de boca, mitjançant la pota-
bilitzadora de la Trinitat. Des de l’Ajuntament vetllem per tal que 
cap infraestructura de les que travessen el municipi afecti negati-
vament el Rec. A més, s’han fet diverses neteges de l’entorn. Ara 
però, el repte que hem assumit de ple és un altre: guanyar l’espai 
a l’entorn del Rec Comtal per al gaudi dels ciutadans; recuperar i 
dignifi car aquest antic vial de pas entre Montcada i Vallbona i es-
tablir lligams de cooperació amb la ciutat veïna per preservar-lo. 
Buscant una imatge que representi allò que anhelem, pensem 
en la d’infants xipollejant amb els peus a l’aigua en un entorn 
cuidat i respectat. Però això, per molts esforços tècnics, polítics 
i econòmics que es puguin fer, no serà possible si no s’eradica 
l’incivisme que fa d’aquest espai, massa sovint, un abocador.
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La XXIII Fira del llibre i la rosa, 
que es farà el 23 d’abril amb mo-
tiu de Sant Jordi, comptarà amb 
una quarantena d’entitats, partits 
polítics i comer ços. La intenció de 
l’organització és que la Fira ocupi 
gairebé tot el el carrer Major, des 
de l’alçada de la Torre Vila fins 
a la plaça de l’Església, escenari 
dels actes lúdics i culturals que es 
desenvoluparan al llarg de la jor-
nada –que arrencarà a les 10.30 
i clourà a les 20h.  La Fira tam-
bé comptarà amb les parades de 
les biblioteques –amb el racó de 
contes–, l’Espai Jove Can Tauler 
–que oferirà tallers de manuali-
tats de 17 a 19h–, el Servei Local 
de Català (SLC), –que promourà 
lectures dramatitzades a càrrec 
dels alumnes del programa Vo-
luntaris per la Llengua– i la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni. 

Presentacions. El programa de 
Sant Jordi també inclou altres 
activitats abans i després de la 
Fira del llibre al carrer. El 15 
d’abril, la Biblioteca Elisenda de 
Montcada proposa una xerrada 
sobre els carrers de Barcelona 

i els seus noms a càrrec de Jo-
sep M. Vilarrúbia, que també 
presentarà el llibre La rodalia del 
centre sant Pere Apòstol i els seus car-
rers (19h). Vilarrúbia és un col-
laborador habitual de la Funda-
ció Cultural Montcada, que té 
previst presentar el número 26 
de la seva revista de divulgació 
històrica el dia 17, a les 20h, al 
seu local (Major, 47). D’altra 
banda, el periodista i escriptor 
Carlos Quílez presentarà el 22 
d’abril, també a la Biblioteca 
Elisenda, la seva darrera novel-
la Cerdos y gallinas, sobre els obs-
curs lligams entre jutges, polí-
tics, policies i periodistes (19h). 

Concursos. El dia 17 es fallarà  a 
l’Auditori el XIVè concurs ‘Els 
Contes d’en Sergi’ que convo-
ca el Grup Juvenil La Ballesta 
(18h) i que ha comptat amb la 
participació de 1.045 infants 
i joves. Durant l’acte es pre-
sentarà el catorzè volum de la 
col·lecció, amb una selecció de 
10 relats. L’Auditori serà l’esce-
nari del lliurament de premis 
del concurs de punts de llibre 
‘Guanya’t un punt’, el dia 18 a 
les 19h. Les 2.490 obres partici-
pants s’exposaran a la Casa de 
la Vila fins al 18 de maig. El dia 
27 tindrà lloc a l’Elisenda la V 
Trobada de col·leccionistes de  
punts de llibre, acte que clourà 
el programa (10.30h).

Cultura
laveu.cat/cultura

Pàg. 24

PASSIÓ PER L’HAVANERA 
Una mostra fotogràfica fa un recorregut 
per la història d’aquest cant mariner

dIAdA de sANT jordI

Pàg. 23

NOU DISC D’ITACA BAND
El grup montcadenc prepara una 
gira internacional amb ‘Rema’
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La Fira de Sant Jordi tindrà lloc al carrer Major, des de la Torre Vila fins a la plaça de l’Església, escenari de tallers i activitats per als més menuts

Laura Grau | Redacció

La XII Jornada Literària Juan Ra-
mon Masoliver, que tindrà lloc el 16 
d’abril a l’Auditori (19.30h), comp-
tarà enguany com a autor convidat 
amb Sergio Vila-Sanjuán (Barce-
lona, 1957), una de les veus més 
representatives del periodisme cul-
tural. Coordina el suplement ‘Cultu-
ra’ de La Vanguardia –diari amb el 
qual va coincidir amb l’intel·lectual 
de Vallençana– i ha pu blicat diver-
sos llibres sobre el món editorial 
com Pasando página. Autores y 
editores en la España democrática 
(2003) o El síndrome de Frankfurt 
(2007). També ha publicat les 

novel·les Una heredera de Barce-
lona i Estaba en el aire, guanyado-
ra del darrer Premi Nadal. Sanjuán 
conversarà amb el crític, poeta i 
narrador, Juan Antonio Masoliver 
Ródenas (Barcelona, 1939), nebot 
de l’erudit sobre la  Barcelona del 
periodisme en les seves novel·les. 
Masoliver Ródenas ha estat triat 
per la revista nordamericana Words 
Without Borders, com un dels prin-
cipals poetes espanyols. La publica-
ció ha editat un número especial en 
què es recull el seu treball, conjun-
tament amb el d’autors com Pere 
Gimferrer i Miquel de Palol | Lg  

> Vila-Sanjuán, a les Jornades Masoliver
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La fira del llibre al carrer comptarà amb 
quaranta parades de comerços i entitats
El lliurament de premis d‘Els Contes d’en Sergi’ i el ‘Guanya’t un punt’ tindran lloc a l’Auditori els dies 17 i 18 d’abril respectivament

Quílez presenta a la 
Biblioteca Elisenda  
la seva darrera novel·la 
‘Cerdos y gallinas’
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“Estem contents de com ha 
anat i animats a continuar la 
tradició, tot i que creiem que 
ha de ser una entitat la qui as-
sumeixi la seva organització”, 
ha dit el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
després de la 21a edició de la 
festa d’Els Tres Tombs, que va 
tenir lloc el 7 d’abril. La desfi-
lada va comptar amb una par-
ticipació similar a la d’anteriors 
edicions, tot i que la proporció 
de cavalls va superar la de car-
ruatges. El bon temps va fer que 
la festa atragués públic durant 
la major part del recorregut que 
va recórrer els principals carrers 
de Mas Rampinyo i va acabar al 
centre, passant dues vegades pel 
carrer Major i evitant així creuar 
les vies de la línia de Portbou. 

Benedicció. A l’alçada de l’Esglé-
sia de Santa Engràcia, el mos-

sèn Jaume Cases va beneir els 
animals de la comitiva i també 
les mascotes domèstiques, com 
gossos, gats i, fins i tot, lloros, 
que van portar molts ciutadans. 
La placa de Darrer Carreter va 
ser per a Joan Massagué, qui va 
recuperar la festa fa vint anys i 
n’ha estat el principal promotor. 
Tant Moly com l’alcaldessa, 

María Elena Pérez (PSC), van 
lloar la seva tasca. L’homenatjat, 
acompanyat dels seus familiars 
i visiblement emocionat, va fer 
una crida “perquè la festa no 
es perdi i es mantingui amb 
la col·laboració dels veïns que 
s’hi vulguin sumar”. La Unió i 
l’AV de Font Pudenta també van 
col·laborar en l’organització.

Laura Grau | Redacció
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La passada dels Tres Tombs, en el moment de la benedicció del mossèn Jaume Cases, al seu pas per la plaça de l’Església de Santa Engràcia

Massagué, al centre, amb la placa de Darrer Carreter 2012, acompanyat de família i autoritats 

La primera cita de la programa-
ció d’espectacles de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni per al nou 
trimestre és ‘Sarsuela, t’estimo!’ el 
26 de maig a l’Auditori Municipal, 
a càrrec de la companyia Argos 
Rex (18h). Com és un gènere 
amb molts seguidors entre la gent 
gran, aquest col·lectiu tindrà un 
descompte en el preu de l’entrada 
anticipada –en lloc de 8 euros, 
pagarà 6. L’espectacle es compo-
sa de fragments d’algunes de les 
sarsueles més populars com Luisa 
Fernanda, El duo de la Africana 
o La Rosa del azafrán. Amb mo-
tiu de la revetlla de Sant Pere, el 
29 de juny, la Casa de les Aigües 
tornarà a acollir un concert a l’aire 
lliure amb coca i cava (22h). En 

aquesta ocasió actuarà el grup Jazz 
Machín, que fa versions de temes 
d’Antonio Machín. Entre final de 
maig i principi de juny hi haurà  
una nova edició del Montcada-
sons, amb músics i cantants mont-
cadencs de gèneres molt diversos, 
des de la clàssica contemporània 
fins al pop melòdic. 

Infantils. Pel que fa a l’oferta fami-
liar, el 21 d’abril a l’Auditori (12h) 
es podrà veure ‘El país del pa 
amb tomàquet’, de la companyia 
del Príncep Totilau, una divertida 
visió de tradicions com el Nadal, 
Carnestoltes, Sant Jordi i la nit 
de Sant Joan. L’altra proposta és 
l’espectacle de dansa ‘Els colors 
del tic-tac’, de la companyia NS 
Danza, el 5 de maig al Kursaal. 

especTAcles

Sarsuela, jazz i dansa,
propostes del programa 
de final de temporada
La segona edició del Montcadasons es farà entre maig i juny

Laura Grau | Redacció
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Un centenar de persones vinculades als diferents grups que participen a la 
mostra anual de teatre Montcada a Escena va prendre part a la I Festa del 
Teatre que va tenir lloc el 22 de març a La Unió de Mas Rampinyo amb el 
hippisme com a leiv motiv. L’acte va consistir en un sopar de germanor, la 
lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre –escrit enguany pel drama-
turg Dario Fo– i el reconeixement als diferents col·lectius en clau d’humor, 
amb el lliurament d’una figureta de Sant Pancraci (a la foto, els alumnes 
dels tallers de teatre i el professor d’art dramàtic, Climent Sensada, amb el 
trofeu). La intenció és que l’acte es converteixi en una cita anual per com-
memorar l’efemèride, en la qual participin els grups de la mostra | Lg  

> Èxit de la I Festa del Teatre, a La Unió

Més cavalls i menys carruatges 
en la XXI festa d’Els Tres Tombs
L’Ajuntament homenatja Joan Massagué, que ha mantingut viva la festa durant vint anys
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La Regidoria de Cultura i Patri-
moni, el Museu Municipal i les 
entitats que van participar del 
22 al 24 de març a les primeres 
jornades sobre els paisatges cul-
turals de l’aigua al Pla de Barce-
lona –organitzades pel Museu 
Municipal i l’Associació Comis-
sió per la recerca i divulgació 
de la memòria de Trinitat Ve-
lla –han coincidit a destacar la 
importància de posar en comú 
totes les inquietuds i  el treball 
que s’està efectuant des de di-
ferents vessants per conservar, 
protegir, treballar i divulgar el 
patrimoni hidràulic, a més de 
generar un espai de reflexió 
col·lectiva sobre aquest àmbit. 
“Les jornades ens han per-
mès saber on estem i veure 
què podem fer, com a admi-
nistració, per tirar endavant 
els nostres objectius”, ha ma-
nifestat el regidor de Cultural i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
qui ha destacat que, malgrat 
les dificultats, l’Ajuntament ha 
aconseguit fons per continu-
ar rehabilitant el recinte de la 
Casa de les Aigües.

Objectiu. Les jornades es van 
iniciar al Museu sota la pre-
missa que 2000 anys d’histò-
ria d’aprovisionament d’aigua 

a l’entorn del Besòs són prou 
argument per parlar sobre el 
patrimoni hidràulic a Montca-
da i Reixac. La directora del 
Museu Municipal, Mercedes 
Durán, va indicar que l’objec-
tiu és “conservar-lo, protegir-
lo i difondre’l per gaudir del 
que hem rebut dels nostres 
avantpassats”.
El professor de la UPC Carles 
Llop va obrir el calendari d’ac-
tivitats el dia 22 al Centre Cívic 
de Trinitat Vella (Barcelona), on 
també es va presentar el docu-
mental ‘Memòria de l’aigua’, de 
l’historiador Ignasi Mangue, co-
ordinador del projecte conjunta-
ment amb el Museu Municipal. 
Els altres dos dies, el programa 
es va traslladar a la Casa de les 
Aigües. Una vintena de perso-
nes –representants d’entitats 
que treballen sobre el patrimoni 
de l’aigua, la relació de la natura 
amb l’entorn o de caire cultural 
i de divulgació històrica– van 
participar al taller d’intercanvi 
d’experiències; una cinquante-
na, a la visita teatralitzada a la 
Casa de les Aigües i al recorre-
gut a peu pel Rec Comtal, i una 
vintena més, al taller familiar or-
ganitzat per Acer i a la xerrada 
final sobre educació ambiental, 
a càrrec de Jordi Pou, de l’Àrea 
Metropolitana.

I jorNAdes sobre els pAIsATGes culTurAls de l’AIGuA

Intitucions i entitats treballaran 
en xarxa per potenciar el patrimoni
La Casa de les Aigües acull els actes centrals del programa, que pretén coordinar les accions de divulgació 

La visita teatralitzada a la Casa de les Aigües va ser un dels actes més participatius

Silvia Díaz | Cant Sant Joan/La Ribera
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El Parc de les 
Aigües amplia 
el programa 
d’activitats

Des d’aquesta primavera i fins 
a la tardor, el Parc de les Aigües 
–amb el complex de la Casa de 
les Aigües com a eix central– serà 
l’escenari d’un ampli programa 
d’activitats, que tindran lloc prin-
cipalment els caps de setmana i 
no només estaran vinculades al 
descobriment del patrimoni local, 
sinó també a propostes mediam-
bientals i culturals. El programa 
el promou el Museu Municipal, 
que ha aconseguit implicar enti-
tats i col·lectius vinculats a l’espai, 
com és el cas de l’Associació per 
la Conservació de l’Entorn i la 
Recerca (Acer) o el mateix Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina. 
Tornen les visites teatralitzades 
amb el títol ‘La fàbrica de l’aigua’, 
estrenades l’any passat coincidint 
amb la Festa Major –la nova cita 
és el 14 d’abril (12h). Amb motiu 
de Sant Jordi, el recinte acollirà 
una sessió familiar de contes so-
bre l’aigua (12h). Les persones 
interessades a assistir-hi han de 
trucar al Museu, al 935 648 466. 

Reformes. El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
ha destacat l’increment de les ac-
tivitats i també ha anunciat que es 
millorarà el paviment del pati de 
la Casa de les Aigües i les zones 
de jardí. El Parc, però, no recu-
perarà el seu aspecte original fins 
que l’Adif no restauri l’espai que 
va resultar afectat per les obres 
del pont de ventilació de la LAV. 

Representants de l’AV de Can Sant 
Joan van fer acte de presència du-
rant les jornades, per reclamar la 
dignificació del Rec Comtal, que 
uneix el barri amb Vallbona. L’entitat 
vol que el govern fixi les dates per 
a les intervencions a les que s’ha 
compromès i lamenta que només 
s’hagi fet una neteja “d’urgència”, 
amb motiu de la celebració de les 
activitats. De la conferència inaugu-
ral a càrrec del professor Carles Llop, 
els activistes van extreure les seves 
pròpies conclusions: “Va posar de 
manifest que l’Ajuntament ha de 
netejar i mantenir el Rec Comtal, 

independentment que els ciuta-
dans ho reivindiquin”. En resposta 
als veïns, el regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly (CiU), ha mani-
festat el seu desig que l’AV se sumi 
al treball efectuat pel consistori per 
recuperar el patrimoni. “Mai s’ha 
fet tant com ara en aquest sentit, 
les regidories de Medi Ambient i de 
Cultura i Patrimoni hi estem molt 
implicades”, ha apuntat el regidor. 
Moly ha avançat que hi ha prevista 
una reunió amb el responsable po-
lític del districte barceloní de Sant 
Andreu per consensuar la neteja 
conjunta del Rec Comtal | SD

> L’AV reclama la millora del Rec Comtal

Laura Grau | Redacció
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Entre final d’abril i comença-
ment de maig sortirà al carrer el 
segon treball discogràfic d’Itaca 
Band titulat ‘Rema’. Amb l’ex-
periència que donen set anys to-
cant als escenaris i un primer disc 
força reeixit, ‘La Selva’ (2011), 
el grup montcadenc fa un salt 
endavant en la recerca d’un estil 
propi, que manté el reggaee com 
a base i el mestissatge com a vo-
cació, però d’una manera més 
sòbria i elegant. “Abans en una 
mateixa cançó hi ficàvem dos 
o tres estils diferents, trencant 
la continuïtat, ara tendim a la 
senzillesa, que no vol dir sim-
plesa”, explica el baix Miquel 
Sangüesa. 

Evolució. Les lletres dels 12 te-
mes que integren ‘Rema’, obra 
del vocalista Albert García, tam-
bé han patit una evolució impor-
tant. “Ja no són tan explícites 
com abans, sinó més subtils 

i carregades de significats”, 
explica el cantant. Tot i ser un 
disc autoproduït, Itaca Band ha 
delegat alguns arranjaments en 
altres músics i ha comptat amb 
la col·laboració del montcadenc 
Javier  Navarro.  “A més, estem 
molt satisfet amb el treball 
dels professio nals dels Estudis 
Atlàntida, que ens han assesso-
rat durant la gravació”, explica 
Sangüesa. La presentació oficial 
de ‘Rema’ serà el 29 de maig a 
la Sala Apolo de Barcelona, però 
la gira, que tindrà abast català, 
espanyol i europeu, arrencarà el 
3 de maig a la Fira de Música de 
Vila-seca. 

Novetat. El grup ha fitxat per 
la discogràfica independent 
Pro paganda pel Fet, que repre-
senta bandes com Obrint pas, 
At Versaris i Doctor Kalipso. 
“Aquest canvi ens donarà cer-
ta tranquil·litat pel fa a la dis-
tribució del disc i la gestió dels 

concerts”, diu Francesc Cruz, 
un dels últims fitxatges del grup, 
juntament amb Ulisses Cerdó, 
a la trompeta. Itaca Band man-
té l’aposta per un directe fresc 
i contundent que ja ha comen-
çat a preparar i que acabarà de 
definir amb un stage a les Sales 
Troika de Manresa. Els dies 13 i 
14 d’abril té previst enregistrar 
el videoclip del tema ‘Rema’, 
que dóna títol a l’àlbum, al Port 

de la Selva. “Curiosament 
el mar està molt present en 
aquest disc, sense que hagi es-
tat una decisió premeditada”, 
diu Sangüesa. Amb una mitjana 
d’edat de 20 anys i amb estudis 
universitaris, els set membres de 
la banda “remen” cap endavant 
amb l’objectiu de “sobreviure 
de la música”, tal com li agra-
da dir a García. Tots es mostren 
molt crítics amb la pujada de 

l’IVA cultural, que consideren 
“una barbaritat si el compa-
rem amb països com Alema-
nya, on només s’aplica el 4%”, 
afegeix Cruz. Malgrat tot, la 
banda afronta amb optimisme 
una etapa que pot ser clau en el 
seu camí cap a la professionalit-
zació. “El secret d’un grup és 
la constància, la implicació i 
les ganes de millorar”, conclou 
el cantant. 
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Itaca Band ja té a punt 
el seu segon treball 
discogràfic ‘Rema’

Laura Grau | Redacció

El concert de presentació serà el 29 de maig a la Sala Apolo

Els components d’Itaca Band: Albert García, Miquel Sangüesa, Francesc Cruz, Pol G.Verbon, Pere Mercader, Ulisses Cerdó i Carlos Márquez
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el retro-visor
Laura Grau

Fundació Cultural

Quan encara tenim vives les imat-
ges de l’última edició de la Festa 
d’Els Tres Tombs, fem un salt en-
rera i ens situem a principi dels 
anys quaranta del segle passat 
per recordar com se celebrava 
aleshores aquesta tradició. L’home 
que apareix a la fotografia és Joan 
Feliu que, vestit amb les seves mi-
llors gales, posa davant la càmara 
amb la seva delicada càrrega, un 
grup de nenes i joves amb cares 
somrients,  desitjoses de participar 
en la tradicional desfilada. 

Destaquen els guarniments del 
carruat ge i del cavall, que perta-
nyia a una gran casa de pagès que 
s’aixecava a la cantonada entre el 
carrer Santiago i el passeig Roca-
mora –la porta de ferro que es veu 
a la dreta de la imatge era l’entrada 
principal a la casa, al número 1 del 

carrer Santiago. Ens explica la seva 
filla, Teresa Feliu, de 73 anys, que 
el seu pare treballava de “guàr-
dia urbano” als matins al Parc de 
Montjuïc i, a les tardes, feia de 
pagès per als masovers de la casa 
–Pep Arnau i Pilar Cabrera–, que 
tenia una granja i una vaqueria i 

que tothom coneixia com Ca l’Ar-
nau. Cada any, per Sant Antoni 
Abad, patró dels animals, Joan Fe-
liu demanava prestats el cavall i el 
carruatge per participar a la pas-
sada. Era un dels pocs dies a l’any 
que homes i cavalls descansaven 
de les dures feines del camp. 

Un passeig pels Tres Tombs 
Els carruatges i les bèsties es guarnien per participar en la festa en honor dels animals

Per Sant Antoni, 
homes i cavalls 
descansaven de les 
dures feines del camp

Joan Feliu, amb el carruatge carregat de nenes i joves en una Festa d’Els Tres Tombs dels anys quaranta
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Donar a conèixer l’origen i 
l’evolució de les havaneres és 
l’objectiu de la mostra que es 
podrà veure fins al 5 de maig a 
l’Auditori Municipal. L’exposició, 
que arriba de la mà de L’Espingari 
i la Fundació Ernest Morató, es 
va inaugurar el 9 d’abril amb 
la presència del president de 
l’entitat, Xavier Jonama, a més 
de l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), i el regidor de Cultura 

i Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
Jonama va resumir els continguts 
de la mostra, “que s’emmarca 
en la tasca d’investigació que 
estem fent des del 1994”. Tam-
bé va recordar Ernest Morató, 
“figura clau de la recuperació 
de l’havanera a Catalunya a la 
segona meitat del segle XX”. 
L’acte va cloure amb l’actuació 
de L’Espingari i un tastet de rom 
cremat, com és tradició a les can-
tades d’havaneres.

cANT populAr

L’Espingari apadrina una 
mostra sobre l’havanera

L’Espingari, en un moment de la seva actuació a l’Auditori al final de la inauguració de la mostra

L’exposició es pot visitar a l’Auditori Municipal fins al 5 de maig

Laura Grau | Montcada
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Francesc Soriano, membre de l’Agrupació Fotogrà fica de Montcada i Reixac 
(Afotmir), exposa al celler Montcata Vins de Can Sant Joan una selecció de 
fotografies sobre la ruta dels pobles blancs d’Andalusia, des de Vejer de la 
Frontera fins a Grazalema. La inauguració, feta el 4 d’abril, va comptar amb 
la presència del regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly | Lg

> La ruta dels pobles blancs, en imatges  



251a quinzena | Abril 2013 Esports

Esports
laveu.cat/esports

TAEKWONDO
El club Lee Young obté un total 
de 18 medalles al Campionat de 
Catalunya disputat a Barcelona

Pàg. 27 Pàg. 28 

FUTBOL SALA
El Broncesval no baixa el ritme i està a dues 
victòries d’aconseguir de forma matemàtica 
el títol de campió a la Segona Divisió B

Unes 400 persones van omplir 
el 8 d’abril l’església de Santa 
Engràcia per assistir al funeral de 
Miquel Poblet, que va morir dos 
dies abans, als 85 anys d’edat, 
a conseqüència d’una infecció 
generalitzada. El fèretre amb les 
despulles del que està considerat 
com el millor ciclista català de 
tots els temps va ser carregat per 
amics i coneguts. A les primeres 
fi leres, el seu nebot, Carles Po-
blet, va ser el familiar més pro-
per davant l’absència de la vídua 
per motius de salut. El comiat 
de l’exciclista va comptar amb 
la presència d’una gran quanti-
tat de veïns, que li van voler dir 
l’últim adéu, així com de perso-
nalitats del món del ciclisme com 
Àngel Edo, Pedro Delgado o Ju-
lio Jiménez. Durant el funeral, el 
saxofonista Pep Poblet, nebot del 
ciclista, va interpretar algunes pe-
ces musicals. El respetuós silenci 
es va trencar dues vegades amb 
un sentit aplaudiment de tot el 
públic. 

Personalitats. Tampoc va faltar a 
la cita una delegació del Ajunta-
ment amb l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez i el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, al capdavant, 
tots dos del PSC. Gerard Figue-
ras, director del Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat, i tres 
exdirectors generals de l’Esport, 

Josep Maldonado, Josep Lluís 
Vilaseca i Fidel Sust, també van 
estar presents. “Poblet era una 
fi gura emblemàtica de l’esport 
català, de les que ja queden po-
ques. Va ser un pioner i el seu 
funeral, amb tanta gent, posa 
de manifest l’estimació del seu 
poble”, va dir Vilaseca a la sorti-
da de l’església. Poblet va ser en-
terrat a Reixac i, en homenatge 
a qui fou nomenat fi ll predilecte 
de la ciutat al 2001, les banderes 
de l’Ajuntament van onejar a mig 
pal durant els dos dies posteriors 
a la seva mort. 

Rafa Jiménez | Montcada

comIAT d’uN mITe

Mor Miquel Poblet, l’esportista montcadenc 
més exitós i reconegut a nivell internacional
L’exciclista, que vivia a Mas Rampinyo, va traspassar el 6 d’abril als 85 anys d’edat, a conseqüència d’una infecció generalitzada

El fèretre amb les despulles de Miquel Poblet va ser introduït a l’església per un grup d’amics, davant la mirada de familiars i autoritats
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María Elena Pérez,
alcaldessa
“Sempre ha estat 
un motiu d’orgull i 
satisfacció que el 
nom de la ciutat 
hagi estat relacionat 
i conegut gràcies al 
nostre esportista més 

internacional. És una gran pèrdua 
tant a nivell esportiu com humà”. 

“Gran pèrdua a nivell 
esportiu i humà”

Marc Rodríguez, 
regidor d’Esports
“Com a ciclista va ser 
excepcional, i com 
a persona encara 
ho era més. Fill 
predilecte de Mont-
cada i Reixac, veig 

difícil tornar a tenir 
un esportista de la seva categoria i 
transcendència”.

“Es difícil tornar a tenir 
un esportista així”

 gerard Figueras,
director Consell 
Català de l’Esport
“La presència de 
tanta gent al seu 
funeral ja deixa 
entreveure la seva 
grandesa. Va portar 
el ciclisme més en-

llà del nostre territori i va fer de la 
seva trajectòria personal i esportiva 
un exemple al servei del país”.

“Va portar el ciclisme 
més enllà del territori”

Reaccions

Julio Jiménez, en primer pla, i Pedro Delgado van venir expressament a Montcada per al funeral
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Miquel Poblet va ser un pioner 
del ciclisme espanyol que es va 
guanyar un lloc entre els més 
grans, al costat dels Bahamon-
tes, Ocaña, Delgado o Indurain. 
Nascut a Montcada i Reixac 
al 1928, va créixer a l’ambient 
del taller de bicicletes que tenia el 
seu pare, que li va inculcar l’amor 
per l’esport dels pedals. Va comen-
çar a competir als 16 anys i ho va 
continuar fent durant dues dècades 
fins al 1962. Al 1955, es va conver-
tir en el primer ciclista espanyol 
en lluir el maillot groc del Tour de 
França. Un any després, va ser el 
primer de la història en guanyar 
etapes al Tour, al Giro d’Itàlia i a la 
Vuelta a Espanya en una mateixa 

temporada. Encara cap espanyol 
ha pogut superar les seves 26 vic-
tòries d’etapes a les tres grans, de 
les que també va arribar a ser líder, 
i al seu palmarès també destaquen 
dues Voltes a Catalunya, així com 
tres i set campionats d’Espanya de 
muntanya i velocitat. 
Poblet, un velocista atípic en un ci-
clisme espanyol que destacava pels 
seus escaladors, es va guanyar el re-
coneixement internacional amb el 
seu bon paper a clàssiques com la 
Milan-San Remo, que va guanyar 
en dues ocasions (1957 i 1959). Al 
2001, Montcada i Reixac li va retre 
un homenatge i va batejar amb el 
seu nom el nou pavelló d’esports. 
Un any després, va rebre la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat. 

comIAT d’uN mITe

Rafa Jiménez | Redacció

La seva força a l’esprint li va permetre guanyar 26 etapes de les tres grans proves: el Tour, el Giro i la Vuelta

El braç dret en alt. El seu senyal de la victòria el va acompanyar durant bona part de la seva carrera

Julio Jiménez,
exciclista 1959-69 
“En aquella època, 
era l’únic espanyol 
que podia fer alguna 
cosa en clàssiques 
com la Milan-San 
Remo. Era únic,  
dels més grans.  

Era una persona molt especial que  
sempre em donava bons consells”.

“Miquel era únic,  
dels més grans”

Pedro Delgado, 
exciclista 1982-94 
“Va ser un heroi, un 
ciclista espanyol atí-
pic perquè destaca-
va com a sprinter i a 
les grans clàssiques. 
Si fos d’un altre país, 

seria un mite com 
Merckx o Coppi. Montcada té sort  
que nasqués aquí”.

“Va ser un heroi,  
un ciclista atípic”

Àngel Edo,
exciclista 1992-07
“Tot els ciclistes que 
hem sorgit després 
d’ell ens hem quedat 
petits al seu costat. 
Va ser un referent 
al ciclisme català, 
estatal i mundial. Un 

mirall per a tots nosaltres i espero 
que les properes generacions mai 
oblidin qui va ser com a persona i 
ciclista”.

“Un mirall al que no 
hem d’oblidar”

Reaccions

El millor ciclista català de tots els temps

Jaume Mir,
auxiliar
“Ha estat el 
ciclista més gran 
de Catalunya i 
dels millors del 
món i d’Europa. 
Guanyava de la 
mateixa forma allà 

on anés a competir, 
ja fos a la carretera o a la pista. Va 
ser un gran campió i hem perdut 
una magnífica persona. Sempre 
serà un dels millors de tota la 
història del ciclisme. La llàstima és 
que els més joves han de mirar les 
enciclopèdies per saber qui era”.

“Un dels més grans  
de tota la història”

Al 2001, Miguel Indurain va visitar Montcada per participar a l’homenatge a Miquel Poblet
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Eren uns altres temps. Un Poblet desesperat reclama un cotxe per fer un canvi de roda

El montcadenc va destacar tant a la carretera com a la pista, on va obtenir grans resultats



271a quinzena | Abril 2013 Esports

SI
LV

IA
 D

ÍA
Z

Si tot continua amb aquesta 
dinàmica de bons resultats, el 
Broncesval es podria proclamar 
campió de Segona B el 27 d’abril, 
amb la disputa de la penúltima 
jornada al pavelló Miquel Po-
blet, contra el Bar Mi Casa. Els 
montcadencs segueixen intrac-

tables i mantenen els cinc punts 
d’avantatge amb l’Hospitalet 
després de dues noves victòries 
contra el Sicoris (3-1) i el cuer, la 
Penya Deportiva Santa Eulàlia 
d’Eivissa (2-3). El partit contra el 
Bar Mi Casa és l’unic que li resta 
per jugar a casa ja que el proper 

contra el Centelles no es dispu-
tarà a causa de la retirada del seu 
rival. Amb tres punts més sense 
haver de saltar a la pista, l’equip 
de Jordi Rozas tindrà l’últim gran 
escull d’aquí a dues setmanes a la 
pista de l’Escola Pia, tercer amb 
opcions de ser segon | RJ

FuTbol sAlA. seGoNA b

El Broncesval continua sense fallar
Es podria proclamar campió el 27 d’abril en el partit al Poblet contra el Bar Mi Casa

El CD Montcada, amb la baixa 
del seu golejador Sergi Arranz, 
no va tenir sort el 7 d’abril  
davant del líder, el Cerdanyola, 
que va aprofitar a la perfecció les 
seves ocasions per emportar-se la 
victòria de l’estadi de la Ferreria 
per 0 a 2. “El partit s’ha definit 
per detalls puntuals i no hem 
tingut l’encert o la sort neces-
sària”, va dir en roda de prem-
sa el tècnic Jordi Salvanyà. Una 
jornada abans, els verds havien 
trencat la seva mala ratxa amb 
una treballada victòria al camp 
del Vilassar de Dalt (2-3). Amb 
aquest balanç, els montcadens es 
mantenen setens amb 35 punts.

FuTbol. prImerA cATAlANA

El CD Montcada no pot amb el líder  
en un partit amb poques ocasions
Els verds, que van notar la baixa de Sergi Arranz, es mantenen a la setena posició

Alex González, en una acció de la 22a jornada a l’estadi de la Ferreria contra el Farners

Rafa Jiménez | Redacció

FuTbol. seGoNA cATAlANA

L’UE Sant Joan haurà de seguir 
lluitant les properes jornades 
per garantir la seva permanèn-
cia. Després d’agafar aire guan-
yant el Premià de Dalt (2-1), els 
montcadencs van perdre davant 
l’Equipo Ja (2-0). “Era d’esperar, 
és un camp on l’ambient és 
complicat i nosaltres, tot i com-
petir, hem anat amb el fre de 
mà posat”, va dir el tècnic, José 
Manuel Martín ‘Pinti’ | PA

Va perdre al complicat camp de l’Equipo Ja (2-0)

L’UE Sant Joan, a seguir 
lluitant per la permanència

L’UE Sant Joan lluita per seguir a Segona

> El B segueix segon
El CD Montcada B es manté a la 
segona posició del grup 5 de Quar-
ta Catalana després d’aconseguir 
una treballada victòria al camp de 
La Salut Pere Gol (2-3). La lluita 
per l’ascens continua apassionant. 
Amb 47 punts, i dos partits menys, 
els montcadencs estan a sis del lí-
der, el Singuerlín B, que va perdre 
al camp de l’At. Besòs (1-0). Això 
sí, tenen un escàs marge amb el 
tercer classificat, l’UD Águila (47 
punts i un partit més) | RJ
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L’UD Santa María va assaltar el 
camp del tercer, el Ciutat Meri-
diana, i va aconseguir una espec-
tacular victòria (5-7) en un partit 
que va arribar a guanyar per 0 a 
5. Després d’aquest resultat, i re-
bre els tres punts del partit ajornat 
contra el Catalunya, l’equip de 
Juan Meca ha pujat fins a la sise-
na posició, tot i que, a manca de 
quatre jornades, ja no té opcions 
de lluitar per pujar  | RJ

Els de Meca van guanyar el Ciutat Meridiana amb un 5 a 7

Espectacular triomf a 
domicili del Santa María

L’UD Santa María ha estat massa irregular
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FuTbol FemeNÍ

Tot i que el seu últim partit era, 
a priori, complicat davant d’un 
rival directe, l’EF Montcada 
va guanyar sense problemes 
el Manresa per 4 a 0 gràcies 
als gols de Georgina, de penal, 
Andrea, Roni i Montse. Ana 
Soto, en absència de la portera 
titular per sanció, va defensar 

bé la meta local i Ana Torres, 
exjugadora del Cerdanyola, va 
fer el seu debut a l’EF jugant a la 
segona part. Aquesta important 
victòria confirma la fortalesa de 
les montcadenques com a locals 
i permet oblidar l’última i sor-
prenent derrota al camp de La 
Planada (3-1), en un partit on 

només va poder marcar Nerea 
Talavera.
Amb aquests tres punts, l’equip 
d’Antonio Moya es consolida a 
la quarta plaça de la classificació 
amb 49 punts i manté intacte les 
seves opcions per acabar la lliga 
a la tercera o, fins i tot, a la sego-
na posició | RJ

Les montcadenques augmenten fins als 9 punts la distància respecte les cinquenes 

Les futbolistes montcadenques han gravat el seu particular ‘Har-
lem Shake’, un fenomen a Internet en què els participants  
ballen disfressats. El video de l’EF l’ha dirigit el cineasta montcadenc 
Rubén Vílchez i està protagonitzat per l’actor Luis Suasi i la plantilla de 
l’equip. Es pot veure a l’enllaç www.youtube.com/watch?v=dfvGbn46Rr8.

> L’equip s’apunta al ‘Harlem Shake’

L’EF consolida la quarta posició
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El Broncesval està cada cop més a prop d’aconseguir el segon títol consecutiu de campió
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La bona actuació del porter Al-
berto ‘Turu’ García i la intensitat 
defensiva van permetre al sè-
nior masculí del Club Handbol 
La Salle retrobar-se amb la vic-
tòria davant de l’OAR Gràcia 
de Sabadell (23-21). D’aquesta 
manera, l’equip de Jaume Puig 
va trencar una mala ratxa de 
quatre derrotes consecutives 
que va tenir el seu últim capí-
tol negatiu a la pista del Florida 
Universitària (37-21). A manca 
de tres jornades per al final de 
la lliga, els montcadencs ocupen 
l’onzena posició amb 16 punts.

HANdbol

El masculí del CH La Salle millora en 
defensa i es retroba amb la victòria

Rafa Jiménez | Redacció

En el penúltim partit de la lliga a casa, els lassal·lians van superar l’OAR Gràcia

> Oberta la inscripció per a la Montescatano
Fins al 18 d’abril es poden fer les inscripcions per a la Montescatano, la 
cursa de muntanya que l’IME i la Joventut Atlètica Montcada preparen per 
al 28 d’abril. Els interessats s’han d’apuntar al web de la JAM (www.jam.
cat) i pagar una quota de 15 euros. La JAM farà entrenaments al circuit de 
la Serralada de Marina, de 15 quilòmetres i un desnivell de 684 metres, els 
dies 13 i 20 d’abril amb sortida des de la plaça de l’Església (10h) | RJ 

> El TT La Unió, preparat per iniciar el play-off
El Tennis Taula La Unió no va poder entrar en la lluita per l’ascens després de 
finalitzar quart a la primera fase de la Tercera Provincial i jugarà el play-off per 
determinar la seva classificació global contra tots els equips dels tres grups de 
la categoria. El dia 27, durant la Festa Major de Mas Rampinyo, la secció de La 
Unió organitzarà un torneig per a no federats a les instal·lacions de l’entitat | RJ 

> El femení baixa

La Salle Iste femení tornarà la 
propera temporada a Primera. A 
manca de dues jornades per al 
final de la Lliga Catalana, les mont-
cadenques ja no tenen cap opció 
matemàtica de salvar-se. Després 
de dues derrotes contra l’OAR Grà-
cia (20-26) i l’H. Ascó (35-17), les 
noies de Pep Vives comparteixen, 
amb 3 punts, la cua amb el CH S. 
Esteve Sesrorires | RJ

escAcs

Hipólito Asís, de l’UGA Barcelona, 
ha guanyat el primer torneig tan-
cat internacional organitzat per la 
Unió d’Escacs Montcada (UEM). 
Amb aquest triomf, Asís ha acon-
seguit la norma de gran mestre, 
mentre que el segon classificat, 
José Camacho, de l’UEM, ha  ob-
tingut la de mestre internacional. 
El gran mestre de la UEM Orelvis 
Pérez va ser quart i Willyam Espi-
noza, també del Montcada, va ser 
cinquè, aconseguint la norma de 
mestre internacional. “Els nostres 
tres jugadors han aconseguit els 
objectius esportius”, ha celebrat 

el president de l’UEM, Arturo 
Vidarte. Pel que fa al torneig blitz  
–partides ràpides– que el club va 
fer el 24 de març, Asís també va 
ser el vencedor. 

Copa Catalana. L’UEM es va pro-
clamar subcampió de la Copa 
Catalana, que es va disputar el 7 
d’abril a La Selva del Camp (Ta-
rragona). Els montcadencs van 
sumar 26 punts i es van quedar a 
mig punt del títol, aconseguit per 
l’Escola d’Escacs de Barcelona. A 
la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya per equips, l’UEM 
segueix a la tercera posició.

El primer equip del club, subcampió de la Copa Catalana

Hipólito Asís, campió del 
torneig tancat de l’UEM

Rafa Jiménez | Redacció

Hipólito Asís, al centre de la imatge, amb el trofeu de campió del torneig de partides ràpides

Gràcies a la seva millora en defensa, el sènior masculí va poder guanyar l’OAR Gràcia
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Èxit al Campionat 
de Catalunya

El Club Lee Young va guanyar 6 
medalles d’or, 5 de plata i 7 de bron-
ze al Campionat de Catalunya de 
tècnica i pumse, disputat el 24 de 
març a Barcelona amb la partici-
pació d’uns 450 taekwondistes de 
70 clubs. El proper repte: el Cam-
pionat d’Espanya el 13 d’abril a 
Oropesa del Mar (Castelló) | SA

TAeKWoNdo. lee YouNG

Els medallistes del Lee Young al Campionat de Catalunya amb el cos tècnic i directiu del club

bAll esporTIu

La parella formada pels montca-
dencs Eva Nieto i Carles Cirera, 
del club Endansa/Team Dynamik, 
continuen aconseguint èxits a les 
competicions on participen. Nieto 
i Cirera van guanyar l’Open Na-
cional de Granollers (24 de març) 
i els WDSF Internacional, dispu-
tats a Cambrils, el 31 de març, i 
a Sardenya (Itàlia), el 7 d’abril. El 
17 de març, els montcadencs van 

ser segons al WDSF Internacional  
d’Aswerp (Bèlgica).
 
Fira de l’esport. Una representació 
del club Endansa/Team Dynamik 
formada per Noelia Sanabria, 
Marc Bisbal, Marc Sanz, Elian 
Nieto, Cristina Peraza i Àlex Sán-
chez va participar a la primera 
edició de la Fira de les Federacions 
Catalanes Esportives que es va  
celebrar el 6 i 7 d’abril a Gavà. 

Eva Nieto i Carles Cirera, imparables

Rafa Jiménez | Redacció

Nieto i Cirera, amb el trofeu de Granollers

Han aconseguit tres victòries i una segona posició a les seves darreres competicions
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> Caminades preparatòries de la Marxa a Peu
El CIM organitza durant aquest mes d’abril un conjunt de caminades, per a 
les quals no cal inscripció prèvia, per preparar la Marxa a Peu a Montserrat 
del 4 de maig. El 14 d’abril es farà una Caminada per Collserola i el dia 21, 
una excursió matinal per la Serralada de Marina, totes dues amb sortida a 
les 8h des del col·legi La Salle. El 28 d’abril, es farà la XXVII Caminada de 
Mas Rampinyo amb dos recorreguts, un més exigent de 28 quilòmetres i 
un altre més suau. Tots dos, sortint des de La Unió | RJ 

> Anna Villar aconsegueix la victòria a la Volcat
La ciclista, del Tomàs Bellès-Cannon-
dale, es va emportar la Volcat, prova 
de tres etapes que es va disputar 
entre el 29 i el 31 de març. Villar va 
aconseguir el triomf després de guan-
yar dues etapes | RJ BL
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El sènior B del CH La Sa-
lle inicia el 14 d’abril la fase 
d’ascens a la Tercera Cata-
lana Preferent a la pista de 
l’Handbol Joventut Tibeta-
na, que va finalitzar la pri-
mera part de la competició 
a la quarta posició del grup 
B. L’equip d’Óscar San Fe-
lipe pujarà si finalitza entre 
els dos primers en una lli-
gueta en la que també estan 
l’H. Rubí i l’H. Gavà C. Els 

montcadencs van finalitzar 
la primera fase com a líders 
amb 30 punts i després de 
perdre un intranscendent 
partit a la pista de l’Epic Ca-
sino (38-32). 

Màster femení. Després de 
finalitzar a la segona posició 
a la primera fase de la lliga 
de veteranes, va iniciar la 
segona amb una derrota a 
la pista de l’OAR Gràcia Sa-
badell (24-20). 

bàsQueT. Ae elVIrA-lA sAlle

Fre a una bona ratxa 
de victòries seguides

Al sènior femení de l’AE  
Elvira-La Salle no li ha anat 
bé estar dues setmanes sen-
se jugar. Abans de l’aturada 
per la Setmana Santa, les 
montcadenques van tenir 
jornada de descans i van 
reprendre la competició 
amb una derrota a casa da-
vant del quart, el Vedruna-
Gràcia B (48-58). D’aquesta 
manera, el femení va veure 
frenada la seva millor ratxa 

de la temporada que li havia 
permès guanyar quatre par-
tits de forma consecutiva. 
Amb un balanç de 6 vic-
tòries i 12 derrotes, l’equip 
ocupa la novena posició 
amb 24 punts. 
Manquen sis jornades d’una 
lliga que finalitzarà el 18 de 
maig amb un derbi contra el 
CEB Can Sant Joan. Poste-
riorment, el dia 26, l’AE El-
vira-La Salle jugarà el partit 
ajornat contra el Begues.

Rafa Jiménez | Redacció
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Des de la derrota al derbi, l’AE Elvira La Salle ha sumat 4 victòries en 6 jornades 

El sènior B, preparat 
per lluitar per l’ascens

FuTbol sAlA

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada va confir-
mar a l’última jornada la 
seva gran temporada a la 
Segona Catalana, aconse-
guint la victòria a la pista 
del líder, l’EF Barberà-
Andalucia per un ajustat 
3 a 4. Ara mateix, l’equip 
de José Luis Carrasco, que 
ha jugat dos partits menys 

que els barberencs, ocupa 
la segona posició, a només 
un punt del lideratge. Els 
montcadencs recupera-
ran la primera plaça si  
guanyen els dos propers 
partits: el de la 19a jorna-
da, contra el Champion 
Floresta, i l’ajornat davant 
del Castellnou CFS, que 
es jugarà el 18 d’abril | RJ  

Un gran EF Montcada 
assalta la pista del líder

Rafa Jiménez |  Redacció

HANdbol

La competició a Preferent 
no finalitza fins al 9 de juny 
i, per tant, l’AE Can Cuiàs 
encara té marge de manio-
bra per evitar el descens. A 
manca de 8 jornades oficials 
per al final, els montcadencs 
han de jugar 10 partits ja 

que tenen pendents els en-
frontaments contra el Cla-
ret FS i el Mampar Bruc (11 
i 18 d’abril respectivament). 
Després de perdre contra el 
Sang Culé (5-2), l’AE Can 
Cuiàs ocupa l’última posi-
ció amb 8 punts | RJ  

L’AE Can Cuiàs manté 
les opcions de salvar-se

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
continua sent quart a la Se-
gona B, tot i que a l’última 
jornada va desaprofitar 
l’opció de pujar un lloc a 
la taula. El duel contra el 
tercer, el Plaza Macael, va 
finalitzar amb derrota (4-5) 

i els montcadencs, que una 
jornada abans havien guan-
yat a la pista del CE Casal 
de Sords de Barcelona (2-7), 
tenen un desavantatge de 
quatre punts amb el tercer 
i un avantatge de dos punts 
amb el cinquè | RJ

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
s’allunya del tercer lloc  

FuTbol sAlA

A manca de sis jornades per al final, l’AFS Bosc d’en Vilaró encara pot pujar

bàsQueT. ceb csj

El CEB Can Sant Joan-B. 
Montseny va donar la cara 
davant del segon classificat, 
el CB Tordera, però va aca-
bar perdent a casa amb un 
ajustat 58 a 61. Els montca-
dencs, que ocupen la desena 
posició amb 23 punts, tam-
bé van perdre una jornada 
abans a la pista del Bàsquet 
La Mina B (72-50) | RJ  

Derrotes  
del masculí

El CEB Can Sant Joan, en una imatge de l’últim derbi montcadenc contra el sènior B de l’AE Elvira-La Salle 
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cdem

El col·legi La Salle obre el calendari 
de les festes lúdico-esportives
El dia 20, serà el primer centre educatiu en oferir un programa d’activitats a les seves instal·lacions

Les AMPA de l’escoles de 
Montcada i Reixac comen-
cen a preparar les seves 
festes, on els nens i nenes 
matriculats poden gaudir 
amb activitats esportives i 
lúdiques. El centre educa-
tiu que obrirà el foc és el 
col·legi La Salle que farà la 
seva festa el 20 d’abril. Des 
de les 9h i fins a la nit, hi 
haurà inflables, exhibició 
de multiesport i psicomo-
trocitat, torneig d’escacs, 
playback i la construcció 
d’un robot fet amb peces 
de Lego. Segons l’AMPA, 
tot el que es pugui recap-
tar amb aquesta festa anirà 
destinat a pagar part del 
viatge de fi de curs dels 
alumnes de 4t d’ESO del 
proper any. 
L’escola Reixac serà el se-
güent centre en organitzar 
la seva festa el dia 27. Du-
rant el mes de maig, serà 
el torn del col·legi Sagrat 
Cor, que prepara activi-
tats per als dies 11 i 12 de 
maig. L’últim cap de set-
mana del mes serà el torn 
de l’escoles El Viver (24 
i 25) i Mitja Costa (25). 

Ja a prop de les vacances 
d’estiu, al juny, es podran 
gaudir de les festes que 
prepararen El Turó (7 i 8) i 
l’Elvira Cuyàs (8). L’últim 
centre en organitzar les se-
ves activitats serà el Font 
Freda (15 de juny). 

Jocs Escolars. La cloenda 
es farà el 31 de maig, un 
divendres per la tarda, a 
les rodalies i a l’interior del 
pavelló Miquel Poblet. 

Rafa Jiménez | Redacció

Com l’any passat, el pati del col·legi Reixac es tornarà a omplir amb inflables perquè petits i joves puguin gaudir

La cloenda dels Jocs Escolars no es farà aquest any en cap de setmana
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HANdbol. cH lA sAlle

El cadet femení del CH 
La Salle, que no ha perdut 
cap partit aquesta tempo-
rada a Primera Catalana, 
ja s’ha classificat per segon 
any consecutiu per jugar el 

Top-4 després de superar 
l’Associació Lleidatana (35-
23). A manca de tres jorna-
des per al final de la segona 
fase, les lassal·lianes són lí-
ders amb 8 punts | RJ 

Top-4 del cadet femení
Per segon any, es fica entre els quatre millors equips
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> Una trentena d’infants, al campus
Un total de 31 nens i nenes van participar al Campus de Se-
tmana Santa que el CH La Salle va organitzar entre el 25 i el 
28 de març a les instal·lacions de l’escola. Els participants, 
entre 3 i 13 anys, van dividir el seu temps amb activitats a 
l’aula i esportives, fent handbol i altres disciplines. Quatre 
monitors, coordinats per Pere Arbona, es van encarregar de 
desenvolupar les activitats del campus | SD 

El cadet femení només s’ha deixat un empat en 18 partits a Primera Catalana

bàsQueT. cb moNTcAdA

Tres derrotes seguides 
per al preinfantil
L’equip preinfantil del CB 
Montcada ha patit tres de-
rrotes consecutives al nivell 
A-2 i ocupa la tercera posició 
per la cua amb només dues 
victòries en 10 jornades. Els 
montcadencs estan vivint 
una situació molt diferent a 
la de la primera fase quan, 
al nivell B, van ser els mi-
llors del seu grup amb no-
més una derrota | RJ El preinfantil, amb més problemes
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bàsQueT. Ae elVIrA-lA sAlle

El mini, amb problemes 
per assolir la victòria
El mini masculí de l’AE 
Elvira La Salle, quart per 
la cua amb un 3-8, ha patit 
tres derrotes consecutives al 
nivell B-2. Les dues últimes 
es van produir contra l’UE 
Mataró B (70-20) i l’AEC 
Escola Pia Granollers (43-
65). A la primera fase, al ni-
vell C, l’equip va finalitzar a 
la primera posició amb una 
única derrota | RJ

bàsQueT. ceb cAN sANT joAN

Segon triomf per als 
de Can Sant Joan
El preinfantil del CEB Can 
Sant Joan va aconseguir al 
seu últim partit la segona 
victòria al nivell C-1 des-
prés de superar el CB Llicà 
de Vall (45-27). Els montca-
dencs ocupen la penúltima 
posició amb un balanç de 
dos triomfs i sis derrotes. A 
la primera fase, al nivell C, 
els de Can Sant Joan havien 
acabat segons amb 3-3 | RJEl mini ha patit tres derrotes seguides
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Segon triomf a la segona fase
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Oberta la preinscripció dels equips 
del nou planter del CD Montcada

El CD Montcada obre fins 
al 28 de juny el termini de 
preinscripcions per a la re-
serva de plaça per als equips 
del planter cara la tempo-
rada vinent. L’entitat verda 
ofertarà en futbol 7, amb 
12 jugadors, dos equips de 
barrufets (nascuts el 2008), 
dos prebenjamins (2007 
i 2006), quatre de benja-
mins (2005 i 2004) i quatre 
alevins (2003 i 2002). Per 
la seva banda, en futbol 11, 
el CD Montcada té previst 
crear dos conjunts infantils 

(2001 i 2000), dos cadets 
(1999 i 1998) i dos juvenils 
(1997, 1996 i 1995). Del 17 
al 28 de juny, l’entitat farà 
el període de proves per 
determinar quins jugadors 
passaran a formar part de 
les plantilles del futbol for-
matiu.
Les preinscripcions es po-
den fer dilluns, dimecres i 
dijous, de 18.30 a 20.30h, a 
les oficines del club verd a 
l’estadi de la Ferreria o bé 
a través del correu electrò-
nic futbolbase.cdmontcada@
gmail.com. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FuTbol de FormAcIó

Els interessats ja poden reservar plaça a les oficines del club verd fins al proper 28 de juny

El benjamí D va jugar un amistós contra l’Olímpic Can Fatjó el 23 de març

FuTbol sAlA. broNcesVAl

L’equip aleví A del Bronces-
val Montcada està fent una 
bona temporada i ocupa la 
part mitja-alta de la taula 
al grup únic de la Divisió 
d’Honor. Els montcadenc 
són cinquens amb 40 punts 
i a l’última jornada van 
empatar el primer partit 
d’aquest curs a la pista del 
CN Sabadell (3-3). Abans 

de l’aturada per la Setmana 
Santa, l’aleví A no va tenir 
massa problemes per supe-
rar el cuer, l’Olímpic Flores-
ta, al pavelló Miquel Poblet 
amb un clar 4 a 0. A manca 
de cinc jornades per al final 
de la lliga, els montcadencs 
encara tenen opcions de pu-
jar a la quarta posició, que 
ara ocupa Les Corts | RJ 

L’aleví A és cinquè
Els montcadencs estan fent un bon paper a Divisió d’Honor

L’aleví A del Broncesval va passar per damunt del cuer, l’Ol. Floresta (4-0)

FuTbol. eF moNTcAdA

Bon moment de l’equip 
benjamí D de l’Escola de 
Futbol Montcada que per 
primera vegada aquesta 
temporada ha encadenat 
tres victòries consecutives 
contra l’UE Castellar (0-9), 
l’FC Cerdanyola (1-0) o 
l’EF Sabadell (1-2). Tot 
i aquests bons resultats, 
que van servir per oblidar 
dues derrotes seguides, els 
montcadencs continuen a 
la setena posició del grup 

47 de Tercera Divisió amb 
33 punts i un balanç de 
deu victòries, tres empats i 
set derrotes. 

Juvenil A. Va aprofitar la 
visita del cuer, el Lliçà 
d’Amunt, per sumar els 
tres punts, gràcies al 5 a 3 
final, i oblidar-se de tres de-
rrotes seguides, l’última al 
camp del segon, l’UE Cas-
tellar (3-0). Els vermells 
segueixen a la cinquena 
posició amb 34 punts | RJ 

Tres triomfs seguits del benjamí D

> Èxit de l’EF Montcada a Vilamajor
El benjamí A de l’EF Montcada, reforçat amb jugadors 
del B i el D, va guanyar el II Torneig de futbol base de 
Vilamajor que es va disputar el 29 de març després de 
guanyar a la final la Penya Barcelonista Sant Celoni (3-1). 
Un dels seus futbolistes, Ian Cazorla, va ser escollit com 
el millor del torneig. L’aleví, format per jugadors de l’A i el 
B, va perdre la final davant de la Damm (2-4) | RJ 
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> Balanç positiu del conjunt juvenil
El juvenil del CD Montcada ja ha oblidat les tres derrotes segui-
des i ha encadenat dues jornades sense perdre: va guanyar el 
CE Sabadell (2-1) i va treure un empat del camp del Bellavista 
Milán (3-3). Els verds han pujat, amb 33 punts, a la setena 
posició del grup 7 de Primera Divisió | RJ 

NATAcIó

L’IEM Maria Reverter, 
a la localitat de Barberà 
del Vallès, va acollir el 
16 de març la tercera jor-
nada dels Campionats 
Comarcals on participen 
les escoles de natació de 
Montcada i Reixac, Ripo-
llet, Badia i Barberà, a més 
del CN Guiera de Cer-
danyola. Cal destacar els 
resultats de Nadia Misas 

(guanyadora als 25 metres 
papallona i als 25 m. lliure) 
i Martí Toldos (primer als 
25 m. papallona), en cate-
goria benjamí; Marc Grau 
(guanyador en 25 m. papa-
llona i als 50 m. lliures) i 
Claudia Garrote (primera 
en 25 m. papallona i als 50 
m. lliures), en aleví; Daniel 
Gonzalo (guanyador en 
100 m. papallona i segon 
als 100 m. lliures) i Mar-

ta Mérida (tercer en 100 
m. papallona), en infantil; 
Eva Coy (primera en 100 
m. papallona) i Marc Ribas 
(segon als 100 m. lliures), 
en cadet. L’EN Montcada 
va ser segona en els relleus 
d’estils 4x25 alevins, 4x50 
infantils i 4x50 cadets, i 
tercera als relleus 4x25 es-
tils benjamí. La quarta jor-
nada es disputa el 6 d’abril 
a Ripollet. 

L’EN Montcada manté una 
bona línia als Comarcals
A la tercera jornada, va aconseguir nou primeres posicions, dues segones i una tercera

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada ocupa una 
còmoda vuitena posició, 
amb 20 punts, al grup 2 de 
la Segona Divisió. Abans 
de l’aturada per la Setma-
na Santa, els montcadencs 
van derrotar a domicili el 
penúltim, el Vilassar de 
Mar, amb un ajustat 4 a 5. 
A l’última jornada, els ver-
mells no van jugar ja que 
el seu rival, el CFS Atlètic 
Almendra, s’ha retirat de 
la competició | RJ

El juvenil 
de l’Escola, 
vuitè

FuTbol sAlA

Per primera vegada aquesta temporada, l’equip vermell encadena més de dues victòries seguides

Rafa Jiménez | Redacció

> Mala sort per al cadet del CT Reixac 
Dos dels equips del CT Reixac no van tenir gaire sort a 
l’última jornada del Campionat de Catalunya. L’infantil feme-
ní va caure a casa del CE Valldoreix (3-1) i el cadet masculí 
–equip de dobles a la foto– va encaixar un 5 a 0 per part del 
CT Sabadell. D’altra banda, la infantil Judit González va arri-
bar a les semifinals del Circuit Pere Massip que organitzava 
el TC Badalona. L’infantil Jordi Torruella i l’aleví Joel Mesas 
es van quedar als quarts de final | RJ 
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Rosa Aldave
El poder del moviment social. Rosa Aldave era fa tant sols un any la responsable d’atenció al client 
d’una multinacional. Tenia un bon treball, d’acord amb la seva formació, i molta experiència laboral. Tot 
plegat li havia proporcionat un estatus que, després del seu acomiadament, contrasta amb els ingressos 
que rep ara a través d’un ajut social que amb prou feines li permet pagar les despeses corrents i el menjar. 
Com Rosa, cada cop hi ha més gent. “L’atur –diu– afecta tothom, independentment de l’edat o el currí-
culum”. Aquesta veïna de la Font Pudenta i un grup de persones en situació de desocupació –amb alguns 
dels quals apareix a la fotografi a– han fundat l’Assemblea de Treballadors i Aturats de Montcada i Reixac, 
que es reuneix tots els dimarts, a l’Abi (18h). El col·lectiu és un exemple més de com el moviment ciutadà 
s’ha avançat a les administracions, “a les que demanem deixin ja de mirar cap a una altra banda”, diu. 
L’Assemblea busca solucions per al drama que viuen els gairebé 3.500 aturats que hi ha al municipi.

“És el moment que tothom 
pugi al carro i s’impliqui”

Quin és l’objectiu de l’Assemblea?
Deixar d’existir perquè tota la pobla-
ció hagi trobat feina. Però com sabem 
que això és una utopia, ajudem la gent 
a buscar una ocupació, que avui dia 
és molt dífi cil, sobretot en el cas de 
les persones de més de 40 anys. Mal-
grat això, animo tothom a que vingui 
a l’Assemblea, tant aturats com gent 
que estigui treballant, perquè segur 
que ens aporten noves idees.
Com estan organitzats?
En diversos grups. Hem creat una 
comissió específi ca de treball i ens 
dediquem a contactar amb admi-
nistracions, empreses, fundacions i 
qualsevol ens que pugui atorgar fei-
na. Estem oberts a qualsevol proposta 
i col·laboració. També comptem amb 
la col·laboració de dues orientadores 
laborals que, de forma totalment al-
truïsta, donen suport en la recerca i 
en l’elaboració de currículums. Hi ha 
altres dues comissions, una es dedica 
a benestar social i porta tots els temes 

de prestacions i ajuts i l’altra, a donar 
difusió de la nostra existència, de 
forma presencial o per Internet. Tota 
l’assemblea hi col·labora d’una forma 
o una altra.
Porten una mica més d’un mes 
treballant, què han aconseguit?
El més important és que la gent sur-
ti de casa i que no tingui vergonya 
d’explicar el seu problema, perquè 
veurà que la seva situació no és única 
i que no està sol. A cada reunió ve ja 
una seixantena de persones, però en 
volem més, fem una crida a tothom. 
I també dones. Ara som poques i, de 
mena, som molt lluitadores.
El govern central diu que al 2014 es 
començarà a veure la llum. 
Jo convido al ministre Montoro a que 
vingui a les nostres reunions i que 
conegui les situacions extremes que 
viuen algunes persones que porten 
anys a l’atur i no troben res. Moltes no  
veuen cap sortida i presenten qua-
dres de depressió i angoixa. Es troben 

que, després d’haver lluitat molt per 
tirar endavant les seves famílies ara 
han de demanar aliments a Cáritas. 
Com a exemple, el meu company de 
comissió, Javier Sánchez, qui havent 
tingut una constructora que donava 
feina a cinc persones, sobreviu amb 
un ajut social.

Si no entren diners a casa, com s’ho 
fan les famílies?
A l’Assemblea venen persones que 
esperen el tancament dels super-
mercats per donar de menjar els 
seus fi lls. I estem parlant de Mont-
cada i Reixac, no d’una gran ciutat.  
Famílies de 6 ó 7 membres sobre-

viuen amb la pensió d’una persona 
gran. Existeix una xarxa silenciosa de 
solidaritat formada per veïns, però el 
cert és que s’acabarà esgotant tam-
bé perquè l’atur s’està estenent cada 
cop més.
A l’Assemblea va gent que mai ha-
gués pensat que trepitjaria Serveis 
Socials. Com se supera la vergonya?
Quan no tens per donar de menjar 
els teus fi lls truques totes les portes. 
També és cert que hi ha gent que a 
causa de la crisi ha viscut el drama 
de perdre el seu habitatge i no pot 
suportar haver de viure sota un pont 
a Montcada i marxa fora.
Quina és la solució per tot plegat?
Reactivar l’economia, aquest és el 
punt de partida. El problema és que 
els mandataris continuen mirant cap 
a un altre costat. És hora que tots, 
governs, polítics, sindicats, entitats, 
ciutadans... ens impliquem per donar 
sortida a la crisi. A més, crec que tam-
bé és fonamental acabar amb la co-

rrupció i que tornin tots els diners que 
hi ha dipositats a comptes de Suïssa 
o de les illes Caiman.
Hi ha prou ajuda social per a les per-
sones més afectades per la crisi?
No hi ha gaire fl exibilitat, els impostos 
els has de continuar pagant encara 
que no ingressis res. Les exempcions 
també s’haurien d’aplicar a les em-
preses de servei, perquè la gent pugui 
continuar tenint aigua, llum i gas. Al-
gunes companyies ja han començat a 
aplicar bonifi cacions.
Una solució que s’apunta darrera-
ment és fer-se emprenedor.
Això és una moda que no és aplica-
ble donat el perfi l d’aturats que tenim. 
D’on trec diners per fer la inversió ini-
cial? Què hipoteco si em deixen sense 
casa? Com he de ser emprenedor si 
no tinc ni per comprar llet?
Un apunt optimista?
Estic contenta de com està funcio-
nant l’Assemblea. Donem un suport 
als aturats que fi ns ara no tenien. 

“L’Assemblea és 
un espai obert on  
intentem ajudar les 
persones en situació 
d’atur a sortir del pou”

Assemblea de Treballadors i Aturats de Montcada i Reixac

A títol personal
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