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“Comptar amb mercats setma-
nals de qualitat i que no supo-
sin una competència deslleial al 
comerç tradicional” és l’objectiu 
que ha expressat el regidor de 
Comerç, Joan Maresma (CiU), 
amb motiu de la convocatòria que 
obrirà pròximament l’Ajuntament 
per adjudicar parades a les dues 
activitats ambulants del municipi; 
el mercat del centre, els dimecres, i 
el de Can Sant Joan, el dimarts. Al 
centre, ara amb 96 estands, hi ha 
oferta per a 26 més, preferentment 
d’articles que a hores d’ara no hi 
hagi oferta o n’hi hagi poca, com 
jardineria, productes artesans, 
objectes de regal, forns de pa o 
ferreteria i bricolatge. 
A Can Sant Joan, que té en fun-
cionament 16 parades, s’amplia 
l’oferta fins a una desena més, amb 
prioritat per a parades de plats 
preparats, drogueria i cosmètics, 
creperia o roba per a la llar, entre 
d’altres. Les bases, el termini i la 
instància es podran consultar a 
l’espai ‘Perfil del contractant’, ubi-
cat al web montcada.cat.

“Últimament s’han produït 
baixes, la majoria degut a que 
els comerciants no complien 
amb els requisits respecte els pa-
gaments, la taxa d’autònoms o 
la continuïtat”, ha subratllat Ma-
resma, tot animant veïns del mu-
nicipi a presentar-s’hi. L’edil també 

ha explicat que consultaran com 
funcionen altres mercats setma-
nals de poblacions del voltant per 
recollir noves propostes per tal de 
poder aplicar-les al municipi.

Parlen els paradistes. La crisi afecta 
el poder adquisitiu de la gent i en 
conseqüència, el comerç i la venda 
ambulant no són una excepció.  
“Hi ha venedors que marxen 
perquè, quan descompten de 
la venda el pagament dels mò-
duls d’autònom i les taxes per 
instal·lar-se al mercat, s’adonen 
que estan perdent diners”, ha 
explicat Pere Terés, un dels comer-
ciants de parament de la llar més 
veterans dels mercats de Can Sant 
Joan i del centre. Nicolás Doya té 
parada de roba a Can Sant Joan i 
ha constatat que, amb el pas dels 
anys, la clientela ha baixat. “De-
manaré instal·lar-me al mercat 
del dimecres –diu– perquè aquí 
ja no em surt a compte venir”. 
Enrique Luttich, venedor de roba 
infantil del centre, creu que el tan-
cament del mercat municipal ha 
afectat l’ambulant i també pensa 
que “els ajuntaments han de con-
cebre els mercats setmanals  com 
una part més del seu comerç”. 
Aida Ramos té una botiga de roba 
a Montcada i també una parada al 
mercat dels dimecres.“Haurien de 
donar-nos més facilitats per no 
deixar morir el mercat setma-
nal”, opina.
Entre d’altres accions, els marxants 
proposen que se’ls permeti ocupar 
l’espai de les parades que han que-
dat buides mentre no hi arriben 
altres comerciants, perquè la clien-
tela noti que hi ha una continuïtat, 
o bé que els botiguers locals també 
hi posin una parada.
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pERíodE dE REFLExió
El regidor de Comerç, Joan Maresma (CiU), vol 
que totes les parts afectades analitzin els 
pros i els contres d’obrir el carrer Major 
al trànsit també a la tarda 6 mesos l’any

Els marxants alerten que, a causa de la crisi, cada cop hi 
ha menys punts de venda al centre i a can Sant Joan

L’Ajuntament obrirà 
una nova convocatòria 
per atorgar parades 

MERCATS SETMANALS

Sílvia Díaz | Montcada/Can Sant Joan

El consistori argumenta 
que la majoria dels 
paradistes que han 
plegat no complien amb 
els requisits exigits
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Aquesta imatge del carrer Santiago posa de manifest com ha augmentat la quantitat d’espais buits que abans estaven ocupats per parades

L’estudi de la Cambra de Comerç ja 
és en mans de l’MCC i dels partits

L’Ajuntament ha lliurat als grups 
municipals i a Montcada Centre 
Comerç (MCC) l’estudi sobre el 
comerç local que va encarregar a 
la Cambra de Comerç amb mo-
tiu de la petició de l’MCC d’obrir 
el carrer Major al trànsit de ve-
hicles a la tarda entre els mesos 
d’octubre i març. Segons aquest 
informe, l’accés en cotxe al vial 
serviria per promoure l’activitat 
comercial, una mesura que de-
fensa l’entitat de botiguers. Per 
la seva banda, el regidor de Co-
merç, Joan Maresma (CiU), ha 
comentat que “abans de pren-
dre cap decisió, el govern local 
vol obrir un període de debat 
per tenir el màxim consens”, 
ha indicat l’edil, qui ha afegit 
que l’executiu vol valorar sense 
pressa tots els elements. 

Assemblea MCC. El dijous serà el 
dia dels descomptes als jubilats 
que vagin a comprar als comerços 
associats a MCC. L’associació 

de comerciants està preparant 
una campanya que posarà em 
marxa en breu amb l’objectiu de 
fer ofertes especials i promocions 
per a aquest sector de la pobla-
ció. El president de l’MCC, Ma-
nuel Moreno, va avançar la ini-
ciativa en l’assemblea que es va 
fer el passat 17 d’abril i en què la 
junta directiva va donar compte 
de les activitats fetes al llarg del 
2012 posant especial èmfasi en 
la campanya de Nadal, l’èxit de 
la segona Fira del Comerç i de 

l’Aigua i el concurs per a bars i 
restauradors ‘Tapasión’ que es 
tornarà a fer per segon cop al 
mes de juny.
Els assistents van aprovar per 
unanimitat el pressupost per al 
2013 i la gestió de la junta direc-
tiva i en va ratificar els càrrecs 
actuals –Moreno (president), 
Oliver Pérez (vicepresident 1r), 
Toni Corral (vicepresident 2n), 
Francisco Carrillo (secretari), 
Juan Carlos Rubies(tresorer) i 
Silvia Calvo (vocal). 

Pilar Abián | Redacció

L’associació de comerciants defensa l’obertura del carrer al trànsit d’octubre a març

CARRER MAjoR

Els membres de la junta de l’MCC durant l’assemblea celebrada el 17 d’abril
M

cc
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SAnt JoRdi REiVindiCAtiu
Les demandes d’Estat propi, 
presents enguany a la Fira 
del llibre i la rosa 
pàg. 6

ContACtES EMpRESARiALS
El proper 7 de maig tindrà lloc 
una nova edició del Getting 
Contacts a la Casa de les Aigües
pàg. 8
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L’Ajuntament té previst con-
dicionar els voltants del Rec 
Comtal abans de l’estiu. Així ho 
ha anunciat la regidora de Medi 
Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
qui ha explicat que el departa-
ment està treballant per enllestir 
un projecte “que contempli les 
necessitats que ens han fet arri-
bar els veïns”, ha dit l’edil. El pla 
preveu la col·locació de mobilia-
ri urbà com bancs i papereres, la 
instal·lació d’enllumenat i la pa-
vimentació del camí, a més de la 
senyalització de l’espai. Mojeda 
ha indicat que el consistori està 
en contacte amb l’Ajuntament de 
Barcelona perquè la dignificació 
del Rec Comtal es faci també 
en el tram del municipi colin-
dant. “Quan tinguem redactat 
el projecte, el presentarem als 
veïns”, ha avançat la regidora. 

També l’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias (CiU), es va ma-
nifestar en el mateix sentit el 
passat 20 d’abril quan va ser a 
Montcada per participar en una 
jornada organitzada pel seu grup 
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona. En declaracions a La Veu, 
va dir que “la dignificació del 
Rec Comtal és un dels aspectes 
inclosos en el projecte de re-
disseny de Vallbona com a un 
ecobarri”. Així mateix, Trias va 
reconèixer que hi ha hagut con-
tactes amb el consistori montca-

denc per tirar endavant actua-
cions de millora del camí.

Satisfacció i cautela. Per la seva 
banda, els veïns, malgrat es-
tar satisfets perquè les seves 
reivindicacions han arribat a 
l’administració local, es continuen 
mostrant cautelosos. “No para-
rem fins que tot això sigui una 
realitat”, ha remarcat un dels 
promotors de la campanya ciuta-
dana, Antonio Alcántara, qui ha 
demanat sobretot que no es deixi 
de banda en cap moment la par-
ticipació dels afectats, demanda 
que ha fet expressament l’AV del 
barri. El veïnat reclama mantenir 
el paratge natural i el patrimoni 
cultural del Rec Comtal, a més de 
reivindicar l’ús ciutadà de l’espai, 
una zona de comunicació directa 
entre Can Sant Joan i Nou Barris. 
“A l’estiu, un dia de juliol hi pot 
haver entre 50 i 60 persones 
banyant-se en el rec”, assegura 
Alcántara. 

Ressò mediàtic. Les reinvindi-
cacions veïnals han aparegut a 
diferents mitjans de comunica-
ció i també han comptat amb 
el suport d’algunes forces políti-
ques. El 12 d’abril, les regidores 
d’ICV-EUiA Laura Campos i 
Janet Sanz, de Montcada i Barce-
lona respectivament, van visitar 
l’espai i van reclamar actuacions 
immediates. Campos va denun-
ciar “la manca de lideratge dels 
dos ajuntaments per treballar 
de forma conjunta”. Per la seva 
banda, l’edil barcelonina va ex-
posar el tema a la comissió del 
Plenari d’Hàbitat Urbà i Medi 
Ambient de Barcelona, celebra-
da el 18 d’abril.

L’aV de can Sant Joan reivindica poder participar 
en la redacció del projecte de recuperació

Compromís municipal 
per condicionar l’espai 
abans d’aquest estiu

ENToRN dEL REC CoMTAL

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Els ajuntaments de 
Montcada i Barcelona 
estan en contacte per 
fer accions conjuntes
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El Rec Comtal és un espai poc conegut per a la major part de la població però força concorregut pels veïns de Can Sant Joan i Vallbona

Un grup de veïns amb inquietuds 
sobre el medi ambient –alguns 
d’ells vinculats a entitats i a partits 
polítics locals– vol constituir una 
plataforma que inicialment s’ha 
anomenat ‘Obrim vies’ i que va 
mantenir la seva primera reunió el 
15 d’abril a les immediacions del 
Rec Comtal. L’objectiu d’aquest 
grup és impulsar projectes vincu-
lats amb la conservació, la millora, 
la divulgació i la recuperació dels 
espais naturals i del patrimoni, així 
com fomentar espais de lleure. En 
aquest sentit, un dels projectes pre-
vistos és aconseguir que el solar de 
l’antiga fàbrica de pintures Valenti-
ne, situat entre el centre i la Ribera, 
tingui un ús social. 
En aquest espai, estava prevista la 
construcció de zones residencials 
i equipaments, però el context 
econòmic ha impedit que el projec-
te que tenia l’empresa Reyal Urbis 
–en suspensió de pagaments– tiri 
endavant. Ara, aquesta firma no-
més manté un 5% de la propietat. 
La resta pertany en un 50% a Ani-

da Desarrollos Singulares i en un 
altre 45% a Altamira, les branques 
d’habitatge dels bancs BBVA i 
Santander, respectivament. 
“Estem oberts a conèixer la 
proposta del col·letiu però, per 
tirar endavant qualsevol acció 
hi ha d’haver la conformitat de 
la propietat”, ha dit el president 
de l’Àrea de Política Territorial de 
l’Ajuntament, Juan Parra (PSC).

Altres objectius. ‘Obrim vies’ tam-
bé planteja recuperar el solar de 
l’antiga Intorsa i el foment dels 

horts urbans. Sobre els espais patri-
monials, el grup proposa investigar 
els punts d’interès, la recuperació 
dels entorns de la Torre dels Frares 
i de la vinya per a la producció i el 
consum local, a més de la creació 
d’un centre d’interpretació de la 
natura i de rutes turístiques. 
El col·lectiu posa especial èmfasi 
en què Lafarge obri el Turó a la 
població i, en l’àmbit de conser-
vació de la natura, destaca la lluita 
contra els abocadors il·legals i la 
denúncia de tot allò que implica 
un impacte per al medi ambient. 

El col·lectiu, disposat a liderar projectes de recuperació del medi ambient i del patrimoni

‘obrim vies’ vol que els terrenys de 
l’antiga Valentine tinguin un ús social

MoVIMENT CIUTAdÀ

Els terrenys de l’antiga Valentine ocupen un solar situat entre la zona centre i la Ribera

Silvia Díaz | La Ribera
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El doctor Josep Martí recomana demanar a 
la generalitat un estudi de salut al municipi
El metge va presentar al Kursaal un treball de la Universitat carlos iii sobre la relació que existeix entre la crema de residus i l’increment de malalties greus 

El doctor Josep Martí, del Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanitaris, va 
presentar el 24 d’abril al Kursaal 
un estudi de la Universitat Carlos 
III segons el qual la població que 
viu a prop d’una cimentera pateix 
més malalties greus que la resta. 
Segons el facultatiu, aquesta pro-
blemàtica s’ha incrementat arran 
la crema de residus en aquest 
tipus d’instal·lacions. Martí va 
parlar de la relació que existeix 
entre la incineració i l’augment de 
casos de càncer i va lamentar que 
les administracions “no actuïn 
per prevenció, sinó una vegada 
que s’han demostrat els danys 
dels efectes de la contaminació 
sobre la salut de les persones”. 

Controls. El ponent va posar com 
a exemple que cada any augmen-
ta a Catalunya en un 2% els ca-
sos de càncer de mama a causa 
de la pol·lució. “Es gasten molts 
diners en el programa de de-

tecció precoç, però no hi ha cap 
inversió per eradicar la causa 
de la malaltia”, va criticar. Per 
això el metge va recomanar al 
centenar d’assistents a la con-
ferència  –convocada per la Pla-
taforma Antiincineració– que es 
demani a la Conselleria de Salut 
de la Generalitat un seguiment 
per saber el grau de malalties que 
pateix la població montcadenca 
“com es fa a Mataró i Flix, on 
hi ha plantes contaminants”, 
va dir. Durant la presentació, el 
facultatiu també va remarcar que 
es poden disminuir els riscos per 
a la salut augmentant la distàn-
cia de les cimenteres respecte les 
àrees urbanes.

Accions judicials. L’acte també 
va incloure una primera part 
en què l’advocat de la Platafor-
ma, Albert Calduch, va exposar 
les accions a nivell jurídic que 
ha iniciat l’entitat en els da-
rrers cinc anys contra Lafarge i 

l’Ajuntament relacionades amb 
la contaminació atmosfèrica i so-
nora. “Confiem que les nostres 
actuacions fructifiquin”, va dir 
el lletrat, qui va anunciar que 
el col·lectiu està treballant per 
iniciar nous procediments. “No 
descartem denunciar el cas a 

Europa, si aquí no s’escolten 
les reivindicacions del veïnat”, 
va apuntar Calduch, qui també 
va criticar la Generalitat. “Ens 
deixa veure els informes de 
control que fa l’empresa La-
farge, però no ens deixa opinar 
al respecte”, va lamentar.

PLATAFoRMA ANTIINCINERACIÓ

El doctor Josep Martí (esquerra) i el portaveu de la Plataforma, José Luis Conejero
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Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

 La polèmica sobre l’ús 
del logo de Lafarge

El portaveu de la Platafor-
ma Antiincineració, José Luis 
Conejero, va iniciar l’acte al 
Kursaal llegint el burofax que 
l’empresa Lafarge ha enviat 
a l’entitat en relació a l’ús del 
logo de la cimentera en el car-
tell promocional de la xerrada. 
En el document, la multinaci-
onal demana que no s’utilitzin 
els seus símbols i que, en cas 
contrari, portarà els organitza-
dors als tribunals. “Ens diuen 
que hem vulnerat el dret a 
l’honor de la companyia, i 
ells què estan vulnerant quan 
ens estan matant cada dia 
una mica?”, va lamentar Co-
nejero, qui va assegurar que 
el col·lectiu ja ha retirat de la 
seva pàgina web i dels cartells 
la imatge que ha motivat la po-
lèmica. “El que ja no podem és 
controlar-ne la seva difusió a les 
xarxes socials”, va assenyalar el 
portaveu veïnal | SA
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La JSC i EuiA recuperen l’esperit de la 
ii República en el seu 82è aniversari
Una marxa i una parada informativa al carrer serveixen per commemorar l’efemèride

La Joventut Socialista de 
Catalunya (JSC) va organitzar el 
14 d’abril una marxa per comme-
morar el 82è aniversari de la II 
República que va començar da-
vant de la seu del PSC i va cloure 
davant la Casa de la Vila amb un 
parlament a càrrec de la primera 
secretària de la formació, Laura 
Muñoz, qui va animar la ciutada-
nia a sortir al carrer en resposta a 
“les polítiques d’austeritat dels 
governs rancis de dretes”. 

Estand d’EUiA. Esquerra Unida i 
Alternativa també va commemo-
rar el 82è aniversari de la procla-
mació de la II República amb la 
instal·lació d’un estand al carrer 
Reixagó. La formació va aprofitar 
l’efemèride per reinvindicar l’inici 
d’un procés constituent per instau-
rar de nou aquest model d’estat. 
“S’han de recuperar els valors 
que va representar la II Repú-
blica com l’educació, la cultura 
i la democràcia”, va indicar la 
responsable comarcal d’EUiA i 
regidora, Alba de Lamo.

14 d’ABRIL

Militants de la JSC encapçalant la marxa que el partit va convocar per celebrar l’efemèride
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Representants d’EUiA davant la parada informativa que va instal·lar a Can Sant Joan

Les estelades guanyen 
presència a la Fira
c’s vol que la Diada sigui el 23 d’abril i no l’11 de setembre

Les reivindicacions sobiranis-
tes han estat presents en aquesta 
edició de la Fira de Sant Jordi. 
L’Assemblea Nacional Catalana lo-
cal, que aviat complirà un any, va 
sortir al carrer tres dies abans per 
animar els montcadencs a penjar 
estelades el 23 d’abril als balcons 
i per repartir un full informatiu 
titulat ‘7 dubtes sobre la indepen-
dència’, en el qual es justifica que 
una Catalunya independent és 
viable i es defensa un indepen-
dentisme “plural i integrador”. 
A la Fira, a més de l’ANC, també 
van defensar l’Estat propi ERC i 
les JERC, que van repartir estela-
des entre els passejants, i la CUP 
i Arran –que hi participaven per 
primer cop.
Contràriament, C’s recollia sig-
natures per demanar que Sant 
Jordi sigui la Diada Nacional de 
Catalunya. “Creiem que aquesta 
festa ens uneix a tots els catalans 
i ens dóna a conèixer arreu del 
món mentre que l’11 de setem-
bre té connotacions separatis-

tes”, va dir el líder de la formació, 
Albert Rivera, que va ser present 
a la Fira montcadenca. 

Propostes variades. La resta de 
partits amb representació local 
també va ser a la Fira repartint ro-
ses. El PSC acompanyava la flor 
amb l’última edició de la revista 
del partit Mira! on detalla la seva 
gestió al govern. CDC va impro-
visar un racó de lectura i va re-
galar roses i poemes de Salvador 
Espriu a canvi de llibres usats amb 
la intenció de regalar-los a enti-
tats i a equipaments municipals. 
ICV repartia tomaqueres i, en 
col·laboració amb l’Associació Es-
panyola de Caricaturistes, oferia la 
possibilitat de fer caricatures amb 
finalitats solidàries. El PP regalava 
roses de caramel blaves fetes amb 
el color corporatiu del seu partit. I 
EUiA, per la seva banda, va posar 
a la venda el llibre On són els meus 
diners? de la revista Cafèambllet. 
Albano Dante, un dels autors de la 
publicació, que acaba de sortir al 
carrer, va ser també a la Fira.

SANT joRdI

Sílvia Alquézar | Montcada/Can Sant Joan
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Representants de l’Assemblea Nacional Catalana van repartir el full informatiu titulat ‘7 dubtes sobre la independència’

Pilar Abián | Montcada

El líder de C’s, Albert Rivera, va passejar per la Fira de Montcada acompanyat de la regidora local, Carmen Romero, i altres membres del partit
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PRojECTES SUPRAMUNICIPALS

Alcaldes de Ciu de l’AMB debaten 
a Montcada sobre el futur de l’ens
L’auditori acull l’acte ’36 diàlegs metropolitans’, a càrrec del grup metropolità convergent

“Davant l’actual context econò-
mic i la greu situació d’atur, 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) ha de ser un pol 
d’atracció a nivell internacional 
i també ha de treballar perquè 
la gent de les poblacions me-
tropolitanes visqui millor”, va 
manifestar el president de l’AMB 
i alcalde de Barcelona, Xavier 
Trias (CiU), durant la jornada 
‘36 diàlegs metropolitans’, que el 
grup de CiU a l’ens va organitzar 
el 20 d’abril a l’Auditori. 
Trias va apostar perquè 
l’organisme sigui el motor per 
sortir de la crisi, a la vegada que 
va destacar que els programes 
socials que l’AMB ha engegat 
aquest any i que generen llocs de 
feina pretenen “millorar el dia 
a dia de la població metropo-
litana; és ridícul fer grans in-
versions si no atenem aquestes 
necessitats”. 
A Montcada i Reixac hi ha 32 
persones contractades en aquests 
plans, que es trobaven en situa-
ció d’atur, finançats també per 
l’Ajuntament, que duen a terme 

actuacions de millora urbana i el 
condicionament d’equipaments 
municipals.
Com a amfitrió i president de 
l’acte, el portaveu de CiU a 
l’AMB i a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac, Joan Maresma, va 
indicar que l’Àrea té intenció de 
donar continuïtat als plans so-
cials. “Fruit de l’aprovació de la 
nova llei metropolitana, tenim 
un nou discurs que ha de donar 
resposta a la situació del país, 
des del diàleg i la col·laboració”, 
va expressar el regidor montca-

denc. La jornada va comptar 
amb representants de CiU dels 
36 municipals metropolitans –en 
alguns casos, alcaldes i alcaldes-
ses– per tal de posar en comú les 
seves inquietuds i problemàti-
ques i definir les estratègies a 
seguir. Durant l’acte es van for-
mar quatre comissions de treball 
–territori i sostenibilitat, medi 
ambient, transport i desenvolu-
pament econòmic– que en sis 
mesos es tornaran a reunir en un 
acte a Barcelona per presentar-ne 
les conclusions.  

Sílvia Díaz | Montcada

Trias i Maresma –asseguts, els primers per l’esquerra–, atenent la intervenció de l’alcalde de Cervelló, Jesús Arévalo, durant la jornada
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 Enllestides les obres de dues de les actuacions 
del pla de suport a les polítiques socials

Dues de les actuacions incloses 
en el pla metropolità de suport a 
les polítiques socials ja s’han en-
llestit; la millora del paviment de-
teriorat al pati de la Casa de les 
Aigües i la plantació i instal·lació 
de nou arbrat i bancs a la zona 
verda del parc de les Aigües situ-
ada a tocar amb l’antiga fàbrica 
Intorsa. Recentment també ha 
començat una obra al parterre 
situat a la plaça d’Espanya (Mas 

Rampinyo), entre els carrers An-
selm Clavé i Sant Tomàs, i estan 
en marxa l’ampliació de la vorera 
i la instal·lació de zones verdes 
entre la Font Pudenta i Terra 
Nostra per l’avinguda de la riera 
de Sant Cugat i el manteniment 
del parc de la Llacuna i la via 
pública. Les intervencions les 
financen l’Ajuntament i l’AMB 
amb un total de 424.237 euros 
| SD
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L’Assemblea de Treballadors i 
Aturats, en col·laboració amb la 
Plataforma d’Afectats per les Hi-
poteques (PAH) i la Favmir, va 
aprofitar la Fira del llibre i la rosa 
per recollir signatures en suport 
a la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) a favor de garantir una 
renda mínima per a les famílies 
que no tenen cap ingrés. 
La proposta, que va arrencar al 
mes de maig, la promouen les pla-
taformes d’aturats de Catalunya 
–d’on forma part el col·lectiu local 
‘Los lunes al sol’– organitzadores 
de les mobilitzacions com la Mar-
xa contra l’atur. L’ILP pretén que 
tothom tingui uns ingressos per 
sobre el llindar de la pobresa, 664 
euros mensuals, amb 12 pagues. 
Els promotors de la iniciativa re-
corden que l’Estatut d’Autonomia 
estableix que les persones que es 
troben en situació de pobresa te-
nen dret a accedir a una renda 
garantida de ciutadania que els 
asseguri els mínims d’una vida 
digna. 

08

L’assemblea de Treballadors i aturats, la Favmir i la paH, unides amb el mateix objectiu

Entitats de Montcada recullen firmes 
a favor de l’iLp per la renda mínima

MoVIMENT CIUTAdÀ

Bona part de les firmes recollides fins ara es van obtenir durant la Fira de Sant Jordi

Pilar Abián | Montcada
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> una dona, ferida en intentar fugir d’un incendi
Una veïna del primer pis del número 80 del carrer Bateria, a Can Sant Joan, 
va resultar ferida el 20 d’abril en fugir del foc que havia provocat l’incendi 
del seu aparell de televisió. Segons els Bombers de la Generalitat, que hi van 
desplaçar nou dotacions, la dona va saltar per la finestra per evitar les flames 
i a causa de la caiguda, es va trencar una cama, es va torçar un turmell i va 
rebre cops a la regió lumbar | SD
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> Standard Hidráulica obre un outlet temporal
Standard Hidráulica ha obert a les seves instal·lacions, situades al polígon 
de la Ferreria, una botiga outlet per donar sortida a l’estoc dels seus pro-
ductes –aixetes, bidets, dutxes i altres elements de lavabo de col·leccions 
anteriors–, que romandrà oberta fins al 15 de maig, amb descomptes fins al 
70%. La venda s’adreça al públic en general i obrirà de 9 a 17h, de dilluns 
a dijous, i de 9 a 14h, els divendres. L’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i 
el regidor de Promoció Econòmica, Joan Carles Paredes (CiU), van visitar la 
fàbrica el 18 d’abril, amb motiu de la posada en marxa de l’outlet, i van ser 
atesos pel director general adjunt, Jaume Guerrero | SD

L’ajuntament recupera els programes de joves i ocupació

El getting Contacts vol 
atraure nous empresaris

PRoMoCIÓ ECoNÒMICA

Un equips d’emprenedors for-
mat per veïns de Montcada, 
Sabadell i Castellar ha creat a la 
plataforma Google Play una apli-
cació per a mòbils, batejada amb 
el nom de Citypromos, que té 
per objeciu impulsar i promoure 
l’activitat econòmica del petit 
comerç amb l’ajuda de les TIC. 
Els establiments poden enviar 
ofertes de la seva botiga de for-
ma àgil i directa als clients, qui 
tindran en el seu telèfon les pro-
mocions dels comerços inscrits a 
Citypromos i podran configurar 
a quina distància són. 
“Si l’usuari és a Montcada, rebrà 
les ofertes del municipi i en un 
radi de 10 quilòmetres, el servei 
està destinat als comerços que 
no poden sortir a la televisió per 
anunciar-se”, explica el director 
comercial del projecte, el montca-
denc Xavier Expósito, qui afegeix 
que el comerciant disposa d’un 
formulari on ha de posar l’oferta, 
la data de caducitat, una breu des-
cripció de la promoció, una foto (si 
vol) i enviar-lo al sistema. 

Preus assequibles. Com a ofer-
ta de llançament, els comerços 
no pagaran cap quota durant el 
2013, mentre que l’any següent 
abonaran una tarifa plana de 
100 euros a l’any, sense pagar 
cap percentatge per la venda “a 
diferència d’altres serveis que  
sí l’exigeixen”, indica la directo-
ra de màrqueting i comunicació 
de Citypromos, Raquel Colo-
mina, qui matisa que per evitar 

que els missatges siguin com un 
spam “cada botiga disposa d’un 
màxim de 200 ofertes l’any”. 
Cara l’usuari, l’aplicació permet 
segmentar les ofertes que rep, 
evitant així la publicitat no desi-
tjada. Només en el primer dia 
en funcionament, Citypromos 
va arribar a fer 280 usuaris i va 
comptar amb la implicació d’una 
trentena de comerços de la loca-
litat. 

L’aplicació rep el nom de citypromos i es troba ubicada a la plataforma Google play

un grup d’emprenedors promou la 
publicitat del petit comerç als mòbils

NoVETAT TECNoLÒgICA

Tres dels promotors de la iniciativa comercial són veïns de Montcada i Reixac

La sisena edició del Getting Con-
tacts a Montcada i Reixac tornarà al 
lloc que el va veure néixer al 2008, 
la Casa de les Aigües. La trobada, 
organitzada per Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament, tindrà lloc el 
7 de maig, de 9.30 a 14h, i el termi-
ni d’inscripció ja està en marxa, a 
través del portal www.gettingcontacts.
com o bé contactant amb Promoció 
Econòmica (Alt de Sant Pere, 73; 
935 648 505). Per als empresaris 
de Montcada i Reixac, l’activitat 
és gratuïta i per als de fora també 
si s’hi apunten abans del 26 d’abril 
–després d’aquest dia, la inscripció 
per als professionals d’altres po-
blacions costarà 50 euros. L’acte 
s’adreça a empreses i professionals 
de tots els sectors. Cada partici-
pant s’entrevista amb altres 15 
–l’agenda de contactes l’elabora 
Promoció Econòmica– per tal de 
posar en comú els projectes i crear 
una xarxa de col·laboració entre 
empresaris i possibles clients, ges-
tors o entitats financeres. 

Nous participants. El Getting 
Contacts també pretén que els 
empresaris del municipi coneguin 
tot l’abast de productes i serveis 
que hi ha a Montcada i Reixac.  

“Esperem que en aquesta edició 
s’inscriguin nous empresaris i 
donem l’oportunitat de formar 
part d’aquesta xarxa a la gent 
que encara no s’ha beneficiat de 
la jornada”, ha manifestat el regi-
dor de Promoció Econòmica, Joan 
Carles Paredes (CiU). 

Joves i ocupació. Després d’un 
parèntesi d’un any, Promoció 
Econòmica ha posat en marxa un 
projecte per donar suport el jovent 
en la recerca de feina a través de 
la formació. Durant l’abril, el de-
partament ha iniciat dos cursos 
subvencionats íntegrament per 
la Generalitat (157.000 euros), un 
d’auxiliar de comerç i un altre, 
d’empleat d’oficina, amb 15 alum-
nes per curs. La formació teòrica 
es combina amb les pràctiques a 
empreses relacionades amb el que 
estan estudiant i Promoció Econò-
mica ha adaptat els cursos als joves 
i a les necessitats de les empreses 
locals. “Volem donar suport en 
la inserció laboral a tots els joves 
que no han continuat els seus 
estudis després de l’ESO o que 
no tenen el graduat, mitjançant 
coneixements bàsics d’un ofici 
i de recursos per a la recerca 
de feina”, ha explicat Paredes.

Silvia Díaz | Redacció

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Federació d’Associacions 
de Veïns de Montcada i Reixac 
(Favmir) vol que representants 
de tots els grups municipals de 
l’Ajuntament s’involucrin directa-
ment en la recuperació del servei 
d’urgències nocturnes al CAP de 
Montcada i ha instat l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), a ex-
plicar què farà el govern després 
que en l’última reunió amb repre-
sentants de CatSalut, el passat 10 
d’abril, aquests ratifiquessin la 
intenció de no tornar a obrir-lo.
El col·lectiu veïnal, que fa prop 
de dos anys que lidera cada di-
jous una acció de protesta recla-
mant l’obertura del servei, fona-
menta la seva demanda en el fet 
que totes les formacions repre-
sentades al Ple van aprovar du-
rant la sessió del  juny del 2012 
una moció que instava el govern 
de la Generalitat a restaurar el 
servei d’urgències al municipi. 

Estratègia a seguir. “Si el govern 
no dóna per tancades les nego-

ciacions amb CatSalut, volem 
que, a partir d’ara, represen-
tants de tots els grups plenaris 
s’incorporin també a l’equip 
negociador i participin a les 
reunions que s’hi facin”, ha ma-
nifestat el president de la plata-
forma veïnal, Antonio Cera. A 
diferència del govern, el col·lectiu 
veïnal considera que la negativa 
de CatSalut a recuperar les ur-
gències i en vista que, en opinió 
de la Favmir, no es construirà 

l’Hospital Ernest Lluch ni a hi 
haurà un CUAP a Montcada, 
s’hauria de plantejar un canvi 
d’estratègia cara a aconseguir la 
recuperació de les urgències.
L’alcaldessa, però, vol continuar 
amb la via de la negociació i con-
fia plenament en el compromís 
adquirit pel secretari d’Estratègies 
i Coordinació del Departament 
de Salut, Francesc Sancho, fa més 
d’un any respecte la construcció 
d’un nou ambulatori.

El col·lectiu veïnal demana a l’alcaldessa que expliqui quina estratègia seguirà el govern

La Favmir vol la implicació de tots 
els grups per recuperar les urgències

SANITAT

La Favmir va iniciar les protestes setmanals al juliol del 2011, quan es va tancar el servei

Pilar Abián | Redacció
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El pla d’estalvi energètic en l’en-
llumenat públic, els semàfors i 
els edificis municipals de Mont-
cada i Reixac ha permès que 
durant el 2012 s’hagi reduït el 
consum de kWh i, malgrat l’in-
crement de les tarifes, també el 
cost econòmic. Durant el 2011, 
el consum elèctric de l’enllu-
menat públic, els semàfors i els 
edificis de titularitat municipal 
va ser de 5.791.870 kWh, una 
xifra que el 2012 es va reduir 
fins als 5.276.893 kWh, cosa 
que representa un 8,9% menys. 
Pel que fa a la despesa econò-
mica, els consums del 2011 van 
suposar un cost de 1.295.606 
euros, una quantitat que l’any 
passat va ser d’1.159.747 euros. 
En paràmetres mediambientals, 
tot plegat ha suposat la no emis-
sió de 240 tones de CO2 a l’at-
mosfera durant el 2012.

L’any passat es van 
canviar les bombetes 
de tots els semàfors de 
la ciutat per llums LED 
i ara consumeixen un 
66% menys

Els motius pels quals s’ha acon-
seguit una reducció del consum 
energètic és la instal·lació pro-

gressiva de reactàncies electrò-
niques als fanals de l’enllumenat 
públic i també per la substitució 
de totes les antigues làmpades 
de vapor de mercuri per unes 
altres de vapor de sodi i llums 
de LED. Actualment, el 20% 
dels fanals de la ciutat ja té re-
actàncies electròniques i la pre-
visió de l’Ajuntament és que tots 
els fanals en tinguin a finals del 
2017. El descens del consum 
elèctric també s’ha aconseguit 
amb una gestió centralitzada 
dels fanals i regulant el flux de 
llum a les nits. Paral·lelament a 
aquestes mesures, durant l’any 
passat es van substiuir totes les 
bombetes dels semàfors de la 
ciutat per llums LED i això va 
fer reduir el consum elèctric 
d’aquests elements un 66%. El 
consum dels edificis municipals 
s’ha reduït lleugerament. La 
previsió municipal és reduir-lo 
encara més gràcies al sistema 
d’informació i gestió energètica 
que es va implantar fa dos anys. 
Ara s’està fent la monitorització 
de l’edifici de l’Ajuntament i la 
Biblioteca Elisenda de Montca-
da. I durant aquest any és pre-
vist implantar-la a l’Espai Cultu-
ral Kursaal i a la Casa de la Vila,  
entre d’altres equipaments.

La regidora de Serveis Munici-
pals, M. Carmen Porro, es mos-
tra convençuda que “l’aposta 
del govern per l’eficiència i l’es-
talvi energètic es tradueix en una 
millor eficàcia en l’ús diari de 
les instal·lacions municipals”. I 
remarca “la total convicció i im-
plicació del personal municipal 
per treballar en la línia de fer un 
ús més eficient de l’energia”.  

Al marge de les mesures d’estal-
vi energètic, des de l’any passat  
l’Ajuntament de Moncada i Rei-
xac s’ha adherit a l’acord marc 
del subministrament d’energia 
elèctrica aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Lo-
cal per beneficiar-se de les tari-
fes del mercat lliure.
Les mesures que s’estan impul-
sant des de l’Ajuntament tenen 

l’origen en el Pla d’acció per a 
l’energia sostenible, aprovat el 
desembre del 2010. El document 
inclou una trentena d’accions per 
reduir les emissions de CO2 un 
mínim del 20% abans del 2020. 
Aquest és un compromís del Pac-
te d’Alcaldes/esses Contra el Can-
vi Climàtic, una iniciativa europea  
a la qual Montcada i Reixac s’hi 
va adherir el març del 2009.

>monogràfic

MÉS EFICIENTS EN L’ENLLUMENTAT PÚBLIC, ELS SEMÀFoRS I ELS EdIFICIS

El pla d’estalvi energètic redueix la despesa 
elèctrica municipal un 8,9% l’últim any

ÀREA INTERNA
Coordinació i redacció: gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

ELECtRiCitAt
La instal·lació de reactàncies electròniques, 
làmpades de vapor de sodi i llums LED 
afavoreix la reducció del consum

AiguA i gAS
L’augment de zones verdes i unes 
temperatures més baixes fan pujar 
lleugerament l’ús d’aquests recursos

M. CARMEN pORRO
REGIDORA DE SERVEIS MUNICIPALS

La utilització de recursos ener-
gètics com l’electricitat, el gas i 
l’aigua per al funcionament de 
la ciutat és inevitable. Però el 
nostre objectiu, com a gestors 
del dia a dia, és aconseguir la 
màxima eficiència en el seu 
ús. L’Ajuntament és plenament 
conscient que cal ser eficients 
energèticament i per això ens 
vam dotar el 2010 del Pla d’ac-
ció per a l’energia sostenible, un 
pas més en el nostre compromís 
per reduir les emissions de CO2 
a l’atmosfera. La tecnologia ens 
ajudarà en aquest camí cap a 
l’eficiència, però cal que tots 
nosaltres interioritzem també 
aquesta necessitat.

ELS CoNSUMS d’AIgUA I gAS

Conscienciats
amb l’eficiència

L’Ajuntament aplica des del 
2010 els criteris d’estalvi d’aigua 
que va fixar en el seu moment 
el decret contra la sequera de 
la Generalitat. Això va permetre 
que al 2010 el consum d’aigua 
d’ús municipal es reduís un 25 
i el 2011, un 11%. Malgrat que 
durant els últims anys s’hagi cre-
at noves zones verdes a la ciutat 
–com el cobriment de la C-17 
o el Parc de la Llacuna– i que 
actualment hi hagi un centenar 
de zones de reg, el consum del 
2012 només s’ha incrementat 
un 2%. 
El consum d’aigua de reg i per 
a edificis municipals el 2011 va 
ser de 96.945 m3 i l’any passat 

de 101.224 m3. Això ha fet que 
la despesa passés de 158.399 
euros a 178.471 euros. Des del 
2011, el Departament de Parcs 
i Jardins està implementant un 
sistema de telegestió del reg mu-
nicipal per millorar-ne l’eficiència. 
Actualment el 30% dels punts 
de reg tenen telegestió i es tre-
balla amb l’objectiu d’implantar 
la telegestió a tota la xarxa el 
2015. Els criteris del decret de 
sequera se segueixen aplicant a 
Montcada i Reixac i juntament 
amb l’ús de plantes amb poc 
requeriment hídric i la telegestió 
del reg es preveu continuar amb 
el pla d’eficiència sent eficient 
en els consums d’aigua.

Pel que fa al consum de gas 
en els edificis de titularitat mu-
nicipal les dades del 2012 su-
posen un increment respecte a 
l’any anterior de 667.876 kWh, 
cosa que comporta una despe-
sa addicional de 63.738 euros. 
Segons els tècnics municipals, 
l’increment s’ha donat per dos 
factors: d’una banda el 2012 ha 
tingut més mesos de fred que 
l’any anterior; i de l’altra, cal fer 
un ús racional de la calefacció 
en els edificis. En aquest sen-
tit, amb una millora de la gestió 
energètica en les dependències 
municipals s’aconseguiria reduir 
el consum de gas al voltant d’un 
10%.

La ciutat té un centenar de zones de rec

El Parc de la Llacuna

Els fanals i els semàfors de Montcada i Reixac ara consumeixen menys energia elèctrica.
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L’Ajuntament ha anunciat que 
l’empresa Reyal Urbis –propie-
tària també del solar que ocu-
pava l’antiga Valentine– ha de 
condicionar en breu l’espai buit 
del carrer dels Horts, a la Ribe-
ra –que a hores d’ara es troba 
ple d’herbes i amb brutícia– i 
reparar la tanca que envolta el 
solar, caiguda en alguns trams. 
“L’empresa s’ha compromès a 
netejar i condicionar l’espai”, 
ha manifestat el president de 
l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC). 
El consistori i la firma han de 
signar pròximament un conveni 
a través del qual Reyal Urbis ce-
deix l’espai per ubicar-hi un apar-
cament provisional per a vehicles. 
La destinació definitiva d’aquest 
solar serà un bloc de pisos pro-
tegits en règim especial que ha 
de construir l’Ajuntament. “Es 
tracta d’un projecte que, donat 
l’actual context econòmic, no 
veurà la llum a curt termini”, 
ha indicat Parra. 

Pla Integral de la Ribera. El solar 
del carrer dels Horts, comprès 
entre els carrers de la Conca i de 
les Aigües, estava fins a final del 
2011 ocupat per cases de planta 
baixa que trencaven la conti-

nuïtat del vial. En el marc del Pla 
Integral de la Ribera –subven-
cionat amb la Llei de barris– es 
va decidir enderrocar les edifica-
cions per ampliar i anivellar tot 
el carrer.

continuen les converses amb Reyal Urbis per destinar provisionalment l’espai a fer un pàrquing

L’Ajuntament insta la propietat a 
netejar el solar del carrer dels Horts

LA RIBERA

Silvia Díaz | La Ribera

Els establiments de restauració de 
la ciutat presenten un bon grau 
de compliment de la normativa 
del sector. Així es desprèn de 
la campanya d’inspecció infor-
mativa als bars i restaurants del 
municipi que va fer l’Ajuntament 
amb el suport de la Diputació 
durant el gener del 2013, en què 
es va visitar un total de 134 lo-
cals. Segons l’estudi, el 44% dels 
establiments tenen exposat l’ho-
rari d’obertura al públic; el 84% 
disposa dels fulls oficials de recla-
mació i denúncia; el 73% té els 
preus amb informació suficient i 
visible; el 96% està en disposició 
de fer un tiquet o una factura i el 
78% té la senyalització d’informa-
ció general i de l’oferta de serveis 
almenys en català. 
D’altra banda, també es va re-
collir informació sobre altres pa-
ràmetres com l’accés a persones 
discapacitades (un 57% estan 
adaptats), cap restaurant i bar 
està adherit a la Junta Arbitral 
de Consum i només el 33% dels 
locals anuncien la possibilitat de 
pagament a través de la targeta 
de crèdit.

Els bars i 
restaurants 
locals, en regla
Sílvia Alquézar | Redacció

El termini per pagar l’impost 
sobre béns immobles urbans i 
rústics, l’Ibi, començarà el 3 de 
maig i s’allargarà fins al 5 de 
juliol. El calendari fiscal es pot 
consultar al web de l’Ajunta-
ment, www.montcada.cat. Els con-
tribuents que han de tenir en 
compte aquestes dates són tots 
aquells que no tenen domiciliat 
el pagament de les contribucions 
municipals. L’Ajuntament ofe-
reix cada any la possibilitat de 
domiciliar tots els rebuts, amb 
una bonificació del 5%. Els pa-
gaments es fan de manera frag-
mentada cada trimestre, directa-
ment del compte bancari. 

Pujada del 2,5%. Al Ple d’octu-
bre del 2012, el consistori va 
aprovar l’augment d’un 2,5% 
d’aquest impost, per adequar-
lo l’increment del valor cadas-
tral. L’executiu local va aplicar 
una reducció del tipus imposi-
tiu en tres dècimes –del 0,43 al 
0,40– amb l’objectiu d’evitar 
un augment més elevat.

L’ibi s’haurà 
de pagar entre 
el 3 de maig 
i el 5 de juliol

Silvia Díaz | Redacció
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En el futur, la intenció de l’Ajuntament és que el solar pugui acollir pisos protegits en règim especial



12 2a quinzena | Abril 2012Societat

Societat
laveu.cat/societat

ESCoLES BRESSoL
La preinscripció s’ha de tramitar 
del 6 al 16 d’abril, al centre 
que es vol en primera opció

pàg. 15pàg. 14

AJutS A LES EntitAtS
L’Àrea Social donarà 160.000 
euros a les associacions que 
han demanat la subvenció

Les Xarxes d’Intercanvi de Co-
neixements (Xic) de la Ribera i 
de Can Cuiàs estan posant el seu 
granet de sorra per inculcar entre 
la població de Montcada i Reixac 
la filosofia de bescanviar productes 
i serveis sense necessitat de diners. 
A Can Cuiàs, la Xic fa intercanvi 
de béns i de coneixements. Sobre el 
primer  àmbit, el 20 d’abril va tenir 
lloc el setè mercat al barri, dedicat 
a Sant Jordi. “Ens ha costat una 
mica d’engegar però crec que 
l’activitat ja s’ha consolidat”, ha 
explicat Jessica Celdà, coordina-
dora de la Xic. La crisi ha fet re-
plantejar molta gent com adquirir 
productes d’una forma diferent al 
mercat tradicional, però en opinió 
de Celdà, l’intercanvi hauria de su-
posar “una alternativa al consum 
capitalista”. 

Les normes bàsiques del mercat 
són que estan prohibits els diners 
i no es canvien coses en funció del 
seu valor al mercat sinó per la seva 
utilitat. “Jo puc necessitar unes 
sabates i disposar d’uns plats, si 
algú els vol, ens intercanviem les 

coses, encara que una sigui més 
cara que l’altra”, ha explicat Mer-
cedes Fernández, veïna de Can 
Cuiàs que fa dos anys que partici-
pa en mercats d’intercanvi. La Xic 
també té un espai per bescanviar 
objectes a través d’Internet, deno-
minat Trocuiàs. 
L’altra línia de treball és l’intercanvi 
de coneixements, que consisteix a 
què persones interessades a formar-
se en algun àmbit reben classes sen-
se pagar, a canvi d’oferir algun altre 
coneixement o de col·laborar en les 
activitats del barri. “El més impor-
tant és que tothom prengui cons-
ciència que és capaç d’oferir al-
guna cosa”, ha explicat Celdà, qui 
ha deixat clar que cap de les classes 
que fa la Xic –polseres amb fil, re-
paracions de la llar, costura, punt 
de creu...– entra en competència 
amb l’oferta del Centre Cívic.

La Ribera. La primera Xic que es 
va posar en marxa a Montcada va 
ser la de la Ribera, que en aquests 
moments ha iniciat una nova 
etapa, amb Rosa Aldave com a 
coordinadora. El col·lectiu ofereix 
classes al Centre Cívic La Ribera 
d’informàtica, castellà, ganxet, cos-
tura, patronatge i dansa. També té 
previst muntar un grup de teatre 
social i oferir activitats relaciona-
des amb la integració cultural. “A 
més de rebre i oferir coneixe-
ments, les nostres activitats per-

meten que la gent surti de casa 
i conegui altres persones, volem 
recuperar les relacions veïnals”, 
ha explicat Aldave, qui creu que 
les Xic no treuen llocs de feina ja 
que “el que ensenyem són coses 
senzilles, nocions bàsiques d’un 
tema i, qui vol aprofundir en un 
àmbit, es busca un especialista”.
Per participar a les activitats que 
ofereixen les Xic, les persones inte-
ressades poden adreçar-se als cen-
tres cívics de Can Cuiàs i LaRibera 
i omplir una fitxa, tant si volen ser 
alumnes com professors, indicant 
què els agradaria aprendre o bé, 
quins coneixements poden oferir.

Silvia Díaz | Can Cuiàs/La Ribera

Les Xic locals fan les 
seves activitats als 
centres cívics de Can 
Cuiàs i La Ribera

VoLUNTARIAT

Els col·lectius organitzen activitats com mercats on no es poden fer servir diners i cursos on els alumnes també són professors

Les xic de Can Cuiàs i de la Ribera promouen 
l’intercanvi com a alternativa de consum

Els mercats d’intercanvi de Can Cuiàs coincideixen amb dates senyalades; el del 20 d’abril es va dedicar especialment a Sant Jordi
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L’Ana, dempeus, és professora de castellà del curs que organitza la Xic La Ribera



132a quinzena | Abril 2012 Societat

La Plataforma per l’Escola Pú-
blica –formada per associacions 
de pares, mares, alumnes i sindi-
cats– tornen a cridar a la vaga a 
tot el sector educatiu, com ja va 
succeir fa poc menys d’un any, 
contra les retallades pressupos-
tàries a l’educació. Els convo-
cants titllen d’inconstitucional 
la Llei Orgànica per a la Millora 
de la Qualitat Educativa (LOM-
CE), del Ministeri d’Educació, i 
destaquen que, per primera ve-
gada, pares, professors i sindicats 
coincideixen en la convocatòria 
d’aturada al sector. 
D’altra banda, el Marc Unita-
ri de la Comunitat Educativa 
(MUCE) ha organitzat diversos 
actes de protesta que culminaran 
el 28 d’abril amb una manifesta-
ció a Barcelona. Els convocants 
fan coindidir les reivindicacions 
davant la propera aprovació dels 
nous pressupostos de la Genera-
litat per al 2013 que, segons el 
MUCE, preveuen més retalla-
des en educació. 

La plataforma 
per l’Escola 
pública convoca 
una jornada de 
vaga el dia 9
Sílvia Alquézar | Redacció

El Tribunal Constitucional (TC) ha 
admès a tràmit el recurs d’empara 
i la demanda presentats al març 
del 2012 per la Federació de Pa-
res i Mares de Catalunya (Fapac) 
contra el bloqueig del Parlament 
de Catalunya a la Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) ‘Per la igualtat 
d’oportunitats en el sistema educa-
tiu català. 6a hora per a tothom’. 
En un comunicat, la Fapac mostra 
la seva satisfacció amb la decisió 
judicial ja que “el Constitucional 
acostuma a acceptar només un 
1% dels recursos presentats”. 

Suport de la Fampa. En el moment 
que la Cambra catalana va decidir 
paralitzar el procés, la Fapac comp-
tava amb 70.000 signatures que va 
registrar al Parlament en un acte 
simbòlic fet al juny –mesos després 
del bloqueig–, algunes de les quals 
es van obtenir a Montcada i Reixac 
a través de la campanya que va dur 
a terme la Federació d’Ampa (Fam-
pa), que dóna suport a la iniciativa 
promoguda per la Fapac. Per trami-

tar una ILP es necessiten un mínim 
de 50.000 firmes.
L’objectiu de la iniciativa és recla-
mar que la sisena hora es torni a 
implantar de forma generalitzada 
i gratuïta a totes les escoles cata-
lanes amb l’objectiu, diu la Fapac, 
de “garantir que tots els alumnes 
tinguin les mateixes oportunitats 
independentment del centre on 

estudiïn i aconseguir una millo-
ra en l’equitat del sistema esco-
lar”. Segons la Fapac, la supressió 
de la sisena hora ha suposat a cada 
alumne la pèrdua d’un curs sencer 
en acabar l’etapa de primària i “un 
ERO camuflat al Departament 
d’Ensenyament, amb la supres-
sió de més 3.500 llocs de treball”, 
apunta la plataforma d’Ampa.

SISENA HoRA

El tC admet a tràmit el recurs de la 
Fapac contra el bloqueig de l’iLp
La Fampa va participar en la recollida de firmes per demanar la seva continuïtat

La Fampa va recollir signatures per a l’ILP de la sisena hora que va promoure la Fapac 

Silvia Díaz | Redacció
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L’Institut La Ferreria participa 
aquest curs per primera vegada 
en el Projecte Coach de la Funda-
ció Èxit, una iniciativa adreçada 
a alumnes de 16 a 21 anys amb 
un nivell educatiu baix que tenen 
l’oportunitat de veure com fun-
ciona una gran empresa i, alhora, 
facilitar la seva inserció laboral 
en un futur.  “Estic molt content 
perquè ha estat una experiència 
enriquidora”, ha indicat Gabriel 
Martínez, estudiant del PQPI 
d’Auxiliar de muntatge i manteni-
ment d’equipaments microinfor-
màtics del centre montcadenc, qui 
ha fet el programa a l’empresa Ge-
neral Electric. El projecte consta de 
cinc sessions de treball.

Cicles formatius i batxillerat. D’altra 
banda, l’INS La Ferreria farà el 13 
de maig, a les 18h, la jornada de 
portes obertes de batxillerat i ci-
cles formatius. D’aquests, el centre 
n’oferta de grau mitjà i superior en 
les braques de sanitat, serveis a la 
comunitat i informàtica.

L’inS La Ferreria 
participa al 
projecte Coach 
per a alumnes 
del pQpi
Sílvia Alquézar | Redacció
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Esteve Recasens presenta el seu llibre 
en un acte emotiu i de retrobaments
‘De l’escola de can Sant Joan a l’escola El Turó’ es complementa amb un dvd amb testimonis

“Quan en un projecte social i 
educatiu els actors posen el cor 
i l’esperit, hi ha una energia 
que supera les dificultats”. Amb 
aquestes paraules, el montcadenc 
Esteve Recasens va cloure la pre-
sentació del seu llibre ‘De l’escola 
de Can Sant Joan a l’escola El 
Turó’, en un acte molt emotiu i 
de retrobaments fet el 12 d’abril 
a la sala gran de l’Abi, amb molt 
de públic.
El volum fa un repassada per la 
història d’aquest centre, creat el 
1966 en un barri obrer, en època 
franquista i amb mitjans precaris, 
en què es va aplicar el mètode 
d’escola activa. “Aquest tipus de 
centres va ser l’origen del mo-
del actual de l’escola pública ca-
talana”, va dir Recasens, qui va 
destacar la figura de les dues per-
sones que van fundar el col·legi, 
les farmacèutiques Eulàlia Relat 
i Montserrat Martorell, que van 
rebre durant l’acte un exemplar 
relligat a mà per l’exalumna 
Conxita Folch. També hi va haver 
paraules de reconeixement per als 
mestres, entre els quals va recor-

dar especialment Teresa Membri-
lla, desapareguda recentment. 

Recull documental. El llibre recull 
nombroses fotografies i testimonis 
d’exalumnes, a més de diverses 
anècdotes com la que van esceni-
ficar durant la presentació tres an-
tics estudiants de l’escola sobre un 
treball de camp al riu Besòs. Per a 
Recasens, hi ha tres aspectes fona-
mentals que expliquen la impor-
tància del col·legi Can Sant Joan: 
l’actitud dels mestres, l’aplicació 

del mètode d’escola activa i el 
compromís vers el país. 
La presentació del volum es va 
complementar amb la projecció 
del dvd ‘L’escola d’ahir i d’avui’, 
que recull els testimonis de diver-
ses persones relacionades amb la 
història del centre. La publicació 
es pot adquirir al preu de 10 euros 
a la llibreria Papers de Mas Ram-
pinyo i el vídeo, que val 7 euros, 
es pot encarregar al mateix esta-
bliment. El llibre i el dvd costen 
15 euros.

MEMÒRIA CoL·LECTIVA

Sílvia Alquézar | Montcada
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La presentació del llibre també va comptar amb l’escenificació d’un record de Recasens sobre l’escola

La preinscripció es farà 
entre el 6 i 16 de maig
Les famílies han d’anar al centre que volen en primera opció

Les famílies que vulguin matricu-
lar els seus fills a la xarxa d’escoles 
bressol públiques i concertades de 
Montcada i Reixac hauran de tra-
mitar la preinscripció del 6 al 16 
de maig, al centre que volen com 
a primera opció. La llista provisio-
nal d’admesos i d’aquells inscrits 
que hagin d’anar al sorteig del 30 
de maig (Casa de la Vila, 10h) es 
farà pública el dia 27. Les reclama-
cions s’han de fer entre els dies 28 
i 30 de maig i la matriculació, del 
10 al 14 de juny. 

Les places. Als centres de titulari-
tat municipal –Mitja Costa, Can 
Casamada, Font Freda i Camí del 
Bosc– hi ha un total de 140 places 
disponibles. A l’escola concertada 
Les Tres Bessones (Can Sant Joan) 
queden 19 vacants; a Xics La Salle, 
36; mentre que a la privada Disney 
(Pla d’en Coll) n’hi ha 40. Des de 
l’any passat, l’Ajuntament té les 
competències relacionades amb la 

preinscripció escolar. L’existència 
de germans al centre, que el pare o 
la mare treballi a la localitat o que 
hi visqui són els criteris que més 
punts donen –les escoles bressol a 
Montcada i Reixac estan conside-
rades com a zona única. 
Els centres han fet jornades de por-
tes obertes durant aquest mes i fal-
ta les de Xics, que seran els dies 30 
d’abril i 2 de maig (17.30h).

ESCoLES BRESSoL

Silvia Díaz | Redacció
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Famílies durant la visita a l’EMB Font Freda

Maheso va lliurar el 22 d’abril a infants de l’entitat Adimir els premis del 
primer concurs de dibuix convocat per l’empresa d’alimentació, situa-
da al polígon de la Ferreria. L’acte va tenir lloc a la Casa de la Vila i va 
comptar amb representants de l’Ajuntament, de l’entitat i de la factoria. 
El primer premi va ser per a la creació de Pau Zamora (a la imatge, amb 
samarreta verda). Tots els participants van rebre un trofeu i un obsequi 
de Maheso i el guanyador, a més, un regal | SD

> Maheso lliura premis de dibuix a Adimir
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prop de 700 alumnes de secundària  
s’informen dels possibles itineraris
Els tècnics aconsellen que els pares respectin l’opció acadèmica dels fills i els donin suport

XIII MoSTRA d’ENSENyAMENT

Gairebé 700 alumnes han visitat 
la XIII Mostra d’Ensenyament 
que va acollir l’Espai Jove Can 
Tauler entre els dies 10 i 24 d’abril 
per cerca informació i assessorar-
se sobre els diferents itineraris a 
seguir després de fer secundària. 
Enguany el servei d’orientació a 
l’estudiant s’ha anomenat Asses-
soria vocacional per remarcar la 
importància que siguin els joves 
els que triïn l’opció formativa 
que més atractiva els resulti. 
“En aquest sentit recomanem 
als pares que respectin la deci-
sió dels fills i els donin suport 
en el camí escollit”, va dir la tèc-
nica d’Infància i Joventut, Mòni-
ca Piñuelo, durant la xerrada de 
cloenda que va fer a la Casa de la 
Vila davant d’un grup de pares 
amb un altre membre de l’equip 
d’orientadors, Ismael Ávalos, 
qui va afegir que “els joves han 
de decidir el seu futur forma-
tiu en funció del que els agradi 
i no condicionats per les famí-

lies o l’entorn social i econòmic 
actual”.

Recursos. Al saló es dóna infor-
mació sobre els estudis reglats 
(batxillerats, cicles formatius i 
màsters), i altres opcions com 
idiomes o l’oferta de l’Escola 
d’Adults, un recurs que cada 
vegada utilitzen més joves per 
reincorporar-se als estudis. Les 
activitats amb els centres es divi-
deixen en dues parts, la primera 

és una xerrada sobre el ventall 
de possibilitats formatives que 
tenen els alumnes més enllà de 
l’ESO i la segona, tallers i acti-
vitats de caire més dinàmic, que 
tenen com objectiu motivar-los i 
perquè tirin endavant els seus ob-
jectius. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), present a l’acte, 
va destacar que “l’orientació 
educativa ha de ser una tasca 
compartida entre professors, 
famílies i estudiants”. 

Laura Grau | Montcada

pr
EM

Sa
 a

Ju
N

ta
M

EN
t

D’esquerra a dreta, Mònica Piñuelo, María Elena Pérez i Ismael Ávalos, durant l’acte de cloenda
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Una setantena d’entitats de 
diferents àmbits de Montca-
da i Reixac es beneficiarà de la 
convocatòria de subvencions 
d’aquest any, que compta amb 
una partida de gairebé 160.000 
euros a l’Àrea Social. Així ho va 
aprovar la Junta de Govern Lo-
cal de l’Ajuntament en la reunió 
que va mantenir el 16 d’abril. 
D’altra banda, l’Institut Munici-
pal d’Esports (IME) adjudicarà 
en breu els seus ajuts, que pugen 
a uns 145.000 euros.
Enguany, el procés de subven-
cions a les associacions montca-
denques ha introduït algunes no-
vetats, relacionades sobretot amb 
la tramitació i la justificació de les 
aportacions econòmiques rebudes 
per part de l’administració local. 
A partir d’aquest any, el consisto-
ri només admetrà com a vàlides 
les factures i els tiquets de compra 
que compleixin amb la normativa 
vigent en matèria fiscal, tant pel 
que fa a l’IRPF i l’IVA.

Ajuts indirectes. En els conve-
nis que subscriuen les associa-
cions amb l’Ajuntament també 
s’inclouran les subvencions indi-
rectes, que corresponen a la cessió 
d’ús d’equipaments municipals i 
el suport logístic en l’organització 
de les activitats. En l’acord que se 
signarà entre el consistori i cada 
associació beneficiària quedarà 
reflectida la quantitat econòmi-
ca que suposa la utilització d’un 

espai municipal i del material di-
vers com cadires, tarimes i taules, 
a més de la despesa en personal. 
D’altra banda, cada entitat que 
rebi un ajut haurà de signar una 
declaració en la qual accepta la 
dotació econòmica i es compro-
met a utilitzar-la en el projecte 
per al qual l’ha demanada. La 
convocatòria de subvencions es 
gestiona des de diverses regido-
ries de l’Ajuntament.

PARTICIPACIÓ CIUTAdANA

unes 70 entitats es beneficiaran 
de les subvencions de l’Ajuntament
La convocatòria presenta canvis en la justificació dels ajuts, que pugen a 160.000 euros  

El dia de Águilas tindrà 
lloc el pròxim 5 de maig
El centro aguileño recupera la missa ‘huertana’ 

El Centro Aguileño celebrarà el 
pròxim 5 de maig l’onzena edició 
del Dia d’Águilas a Montcada i 
Reixac, per recordar els lligams 
entre ambdues ciutats agermana-
des des del 2002. Per segon any 
consecutiu, la festa es farà a la 
pista esportiva de l’escola El Vi-
ver, a Can Sant Joan, espai cobert 
que permet organitzar l’activitat 
en cas de pluja. A les 12h co-
mençaran els parlaments oficials 
a càrrec de les autoritats muni-
cipal i, a continuació, hi haurà 
l’actuació de ‘Los inolvidables 
70’s’, una banda de l’Hospitalet 
de Llobregat en què la majoria 
dels seus membres provenen de 
la ciutat murciana. Fins a les 15h 
hi haurà el dinar popular a base 
de migues, elaborades pels mem-
bres de l’organització.

Missa ‘huertana’. Coincidint amb 
la Festa Major de Montcada i 
Reixac, l’església de Santa Engrà-
cia acollirà el proper 19 de maig 

una missa ‘huertana’ organitzada 
pel Centro Aguileño, a càrrec de 
la rondalla de la Casa de Múrcia 
de Sabadell. “El primer cop que 
vam fer aquesta missa va ser 
al 2011 i va tenir molt d’èxit i 
per això volem tornar a oferir-
la”, ha explicat el president de 
l’entitat, José Mª Hernández, qui 
ha fet una crida entre la ciutada-
nia a participar en els actes que 
organitza la seva entitat.

AgERMANAMENT

Sílvia Alquézar | Redacció Silvia Díaz | Redacció
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Mai falten les migues al Dia d’Águilas

> ‘Sin tetas hay paraíso’ es constitueix en entitat
L’associació ‘Sin tetas hay pa-
raíso’ s’ha constituït oficialment 
com a entitat, amb l’objectiu 
d’ajudar i assessorar les dones 
afectades per càncer de pit. El 
col·lectiu ja ha participat en al-
gunes activitats coincidint amb 
el Dia Internacional contra 
aquesta malaltia i, el passat 23 
d’abril, es va donar a conèixer 
entre la ciutadania amb una paradeta a la Fira del Llibre. A la foto, tres de 
les fundadores repartint roses durant la Diada de Sant Jordi  | SA

> Material ortopèdic amb la donació d’Els titelles
La Regidoria de Serveis Socials 
ha destinat la recaptació de l’obra 
de teatre que el grup Els Titelles 
va fer el 9 de març al Kursaal, 
427 euros, a benefici dels casals 
de la gent gran a la compra de 
material ortopèdic –5 cadires de 
bany adaptades i dos matalassos 
especials– que es destinaran als 
usuaris que ho requereixin. El 
lliurament del lot, el 12 d’abril, va comptar amb la presència de la regidora 
de Serveis Socials, M. Carmen González (CiU), de Josep Suñé en repre-
sentació del grup Els Titelles i d’Àngel Romero, de l’empresa Via Libre del 
grup Fundosa, distribuïdora del material –a la imatge | PA

El portal d’entitats de Montcada i 
Reixac (entitats.montcada.cat), 
allotjat al web municipal, deixarà 
de funcionar a final de juny a tra-
vés de l’eina Clicportal, que depe-
nia d’una subvenció que atorga-
va la Diputació de Barcelona als 
ajuntaments de la seva demarca-
ció. En aquests moments, un total 
de 66 entitats tenen el seu web 
allotjat al portal, 29 de les quals 
el mantenen i actualitzen regu-

larment. Per informar amb més 
detall dels canvis, la Regidoria de 
Participació Ciutadana ha con-
vocat una reunió el 2 de maig, a 
la Casa de la Vila (18.30h) on es 
donarà a les entitats alternatives 
gratuïtes que hi ha a Internet per 
continuar mantenint el seu espai 
a la xarxa. El consistori demana 
confirmar assistència a la reunió 
contactant amb el departament 
organitzador  | SD

> Canvis informàtics al portal d’entitats
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El Centre Cívic Can Cuiàs va celebrar el 20 d’abril el primer festival ‘Cancuiera’ per commemorar la Fira d’Abril 
i per mostrar al veïnat del barri el ventall de grups i cursos de flamenc i sevillanes que hi ha a l’equipament 
del carrer Geranis, que es va omplir a vessar de públic. Hi van actuar Azalea, Naima, Lunares, Abril i el grup 
d’aprenentatge d’adults, que per primer cop ballava davant del públic –a la imatge. També hi van actuar la can-
taora del barri Carmen Lorenzo, el professor de guitarra Carlos Díaz, Grazing Art i Loyal Dance. D’altra banda, 
el 26 d’abril, el Casal de la Gent Gran Casa de la Mina celebra la Fira d’Abril, amb música flamenca i l’actuació 
dels grups de sevillanes del Casal, a partir de les 18h  | SD

> primer festival ‘Cancuiera’ per commemorar la Fira d’Abril 

> projecte Home corre contra les addiccions
Amb el nom ‘Corro per les addiccions’, Projecte Home Catalunya –orga-
nització que té un centre d’atenció a Vallençana– ha posat en marxa una 
campanya de sensibilització perquè la ciutadania prengui consciència 
davant dels riscos de l’abús de les drogues i altres addiccions. Es tracta 
d’una iniciativa esportiva amb la qual l’entitat demana que els participants 
de curses populars es posin una samarreta blanca amb aquest lema | SD
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El grup ‘Va per tu’, amb represen-
tants de Montcada i Reixac, va 
arribar en la posició 60 a la cursa 
solidària Trailwalker d’Intermón 
Oxfam, que va tenir lloc els dies 
20 i 21 d’abril. El conjunt ha mi-
llorat el temps de l’any passat i ha 
fet els 100 quilòmetres del recorre-
gut, per poblacions gironines de la 
denominada Via Verda, en 21 ho-
res i 45 minuts, gairebé tres hores 
menys que al 2012. “Destaquem 
la solidaritat i el suport entre els 
grups, la majoria sense ambició 
competitiva, i li posem un 10 a 
l’organització a càrrec dels volun-
taris d’Intermón”, ha explicat un 
dels integrants de ‘Va per tu’, Jau-
me Aregall, qui ara es reunirà amb 
la resta de membres del grup per 
valorar què fer cara l’any vinent, 
en el cas que l’ong torni a convocar 
la Trailwalker. Dels 260 equips que 
van prendre part a la cursa hi van 
arribar 187 a la meta. 

Projectes al Sahara. A banda de 
l’aspecte esportiu, el principal ob-

jectiu de la Trailwalker era recollir 
diners per destinar-los a la cons-
trucció de fons d’aigua per abastir 
la població del Sahel –zona situa-
da al desert del Sahara, al sud del 
Marroc i d’Algèria–, que viu en 
situacions extremes. 
Per optar a la cursa, els grups ha-
vien de recaptar prèviament un 
mínim de 1.500 euros i ‘Va per tu’ 
en va obtenir 2.821 amb diferents 

actes, com un sopar, un concert i 
una caminada popular. Entre tots 
els participants s’ha obtingut un 
total de 621.000 euros. “Esperem 
que tots aquests diners serveixin 
per pal·liar la situació extrema 
que viu molta població tot  i que 
són els governs els que realment 
poden fer polítiques actives per 
posar punt i final a aquesta ver-
gonya”, ha expressat Aregall. 

‘Va per tu’ rebaixa en tres hores el 
temps de l’any passat a la cursa
El grup va arribar a la meta de la competició en la posició 60, sobre 260 conjunts

Silvia Díaz | Redacció

TRAILWALKER

Els integrants de ‘Va per tu’, després d’haver assolit els seus objectius
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> Càritas Montcada, ‘Somriure de l’any’ 2013
Càritas Montcada ha guanyat el segon premi ‘Somriure de l’any’, atorgat per 
la clínica dental de Montcada i Reixac Doctora Minerva i valorat en 1.000 
euros. El reconeixement pretén destacar la tasca de les entitats que treballen 
en l’àmbit social. “Càritas fa una gran feina en aquests moments de dificul-
tats econòmiques per a tantes famílies intentant cobrir les seves necessitats 
bàsiques”, ha explicat la responsable de la clínica. El lliurament del guardó va 
tenir lloc el 23 d’abril al centre mèdic i el mossèn Jaume Casas va recollir-lo, en 
nom de l’entitat, en presència de les autoritats municipals, encapçalades per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC) –tots tres, a la imatge | SD

> taller de qualitat de vida al Casal de la Mina
El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina organitza al maig un taller sobre 
qualitat de vida adreçat als majors de 60 anys, amb l’objectiu de fomentar 
les actituds positives envers a la vellesa i les seves capacitats, desenvolupant 
el coneixement de si mateix i els aspectes positius de l’autoestima, a més de 
potenciar el sentiment de valor personal en diferents entorns com els amics i 
la família. El curs també pretén propiciar activitats que augmentin la qualitat 
de vida dels participants tants en els aspectes físics, psicològics com socials, 
fomentar la capacitat autoreflexiva i iniciar en la pràctica de tècniques de 
relaxació, entre d’altres aspectes. L’activitat consisteix en tres sessions de 
hora i mitja cadascuna, amb contingut teòric i pràctic, i es faran els dies 13, 
20 i 27 de maig | SA
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Se ofrece. Sra para tareas del hogar 
atención de niños y personas mayores. 
Tel. 618 573 050.
Se vende. Máquina de coser industrial 
Yuki DDL 5530 en perfecto estado. Tel. 
647 506 934.
ocasió. Es lloga plaça d’aparcament 
àmplia al c. Balmes, amb porta automàti-
ca. 70 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Es lloga. Es lloga plaça de parking gran, 
per un cotxe+dues motos= 55 euros Alt 
de Sant Pere, 3. Tel: 616 798 781.
Es venen. Aparells d’estètica: alta fre-
qüència, cadira de maquillatge de pell i 
aparell parafina. Tel. 629 64 59 46.
Se ofrece. Sra boliviana con buenas 
referencias para el cuidado de personas 
mayores y tareas de limpieza a domici-
lio. Teléfono: 600 743 561.
Se vende. Casa de planta baja en el 
centro de Montcada i Reixac. 85m2, 
cocina americana, patio, pozo de agua 
potable y trastero. Preguntar por Fran-
cisco. Tel. 678 88 64 29.
Se vende. Piso en Montcada i Reixac. 
65 m2, sin ascensor, 3 habitaciones, para 
entrar a vivir. Precio 80.000 euros. Pre-
guntar por Francisco. Tel. 678 88 64 29.
Se ofrece. Sra para cuidar personas 
mayores de noche o para limpieza del 
hogar. Tel. 628 22 78 63.
Se ofrece. Chico como soldador, con 
experiencia. Teléfono: 628 22 78 63.
grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols pas-
sar bé i tens entre 45 i 60 anys, truca al 
tel. 677 394 239. 
En venda. Casa amb tres habitatges 
individuals i local a planta baixa a La Po-
bla 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 qual-
sevol edat. Tel. 673 894 869.

anuncis gratuïts                                 
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat
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Camí de la insubmissió
Coneixia que els polítics es considera-
ven per sobre del bé i del mal, el que 
desconeixia és que ens estan portant a 
uns nivells d’educació molt pitjor que 
el franquisme, ja que no volen tenir 
nens preparats i motivats a l’escola. 
Sinó, com s’entén que a Montcada i 
Reixac només s’obri un nou grup de 
primer d’ESO, justament al institut on 
sobren places i no es plantegin fer-ho 
on manca’n? Entenc que alguns cen-
tres, per motius físics, no poden am-
pliar el nombre de grups, encara que a 
algun altre crec que si es podria, però 
també entenc que la llei permet que el 
ratio sigui de 35 alumnes per classe i 
no només de 30, la xifra que els nos-
tres polítics volen mantenir per afavorir 
la seva imatge.
És més, o al menys en el meu cas, en-
cara no sabem com es farà la tria final 
de places ni quines prioritats sobre els 
barems es tindran en compte (llista 
d’espera, proximitat, puntuació inicial 
del barem.., ni quin tipus de recurs es 
podrà fer quan surtin les llistes defi-
nitives, si els pares no estem d’acord 
(uns 15 dies avanç de començar el 
període de matriculació, gairebe sense 
temps de res). 
No podem oblidar que el principi de tot 
és la no construcció del nou Institut tal 
i com estava prevista i pressupostada. 
Ara resulta que nens de 12 anys han 
de pagar la nefasta gestió de polítics 
que a sobre imposen a quin institut 
han d’estudiar un munt d’alumnes 
només perquè ells així ho han deci-
dit per motius no educacionals sinó 
merament polítics i d’imatge. Bé, ens 
demanen paciència i, fins que surtin 
les llistes definitives, la tindrem. Això 
no vol dir que acceptem la seva deci-
sió que ens està portant a una sèrie de 
pares a buscar totes les solucions pos-

sibles, incloent-hi la insubmissió i no 
matricular als nens al centre designat 
fins que els jutges així ho dictaminin 
amb la seva força. També, perquè no?, 
assumint les conseqüències que tingui 
la seva decisió.

José Juan Otegui
Pla d’en Coll

No a castillos en el aire
Hace casi un año el gobierno muni-
cipal (PSC-CiU) dijo que se abriría 
un Centro de Urgencias de Atenci-
ón Primaria (CUAP) en Montcada y 
que destinaría una ambulancia en el 
ambulatorio para atender posibles 
urgencias nocturnas. Este anuncio 
lo hizo para que viéramos que ellos 
conseguirían por la vía de la negoci-
ación que se abrieran las urgencias 
y que las movilizaciones no servían 
para nada. Que ellos sí que estaban 
trabajando por el beneficio del pue-
blo y no la Favmir, que a lo único a 
lo que se dedicaba era a “berrear” 
en la calle. 
El pasado 10 de abril durante una 
reunión entre el Catsalut, repre-
sentantes del gobierno local y de la 
Favmir, la representante del CatSa-
lut, Aurora Dueñas, dijo que no te-
nía constancia de la petición de un 
CUAP por parte del Ayuntamiento de 
Montcada y que no estaba dentro de 
sus planes abrir ninguno en nuestro 
municipio. El anuncio se públicó 
en La Veu 393 de diciembre del 
2011, por lo que constatamos que 
las declaraciones de aquel momento 
no fueron más que una publicación 
panfletaria por parte del equipo de 
gobierno municipal para desmovili-
zar las acciones de protesta que se 
estaban llevando a cabo desde julio 
del 2011. Desde la Favmir seguimos 
pidiendo que la alcaldesa (PSC) se 

ponga al frente de las movilizaciones 
por las urgencias nocturnas. Conta-
mos con más de 2.000 reclamacio-
nes particulares y 37 entidades del 
municipio. Señora alcaldesa, ¡únase 
a nosotros! ¡Urgencias sí, castillos 
en el aire. no!

R. H.
FAVMiR

Agradecimiento
Nuestra asociación de mujeres afecta-
das de cáncer de mama ‘Sin teta hay 
paraíso’ pudo celebrar con los ciuda-
danos de Montcada i Reixac el dia de 
Sant Jordi, su primer evento oficial. 
Queremos agradecer a todos los co-
merciantes que hicieron posible este 
día su ayuda y colaboración ya que 
fue la que nos permitió participar en 
la Fira del Llibre. En  breve le hare-
mos llegar a cada uno de ellos el cartel 
de colaboradores de nuestra entidad. 
También queremos agradecer a la Ofi-
cina de Atencion a la Dona su asesora-
miento y colaboración.
Nuestra asociacion nace este año 
para dar apoyo moral y ayuda emo-
cional a aquellas personas que 
han padecido o padecen cáncer de 
mama, también estamos para tender 
una mano a los familiares y amigos. 
Recordad que estamos en Facebook 
con el nombre ‘Sin teta hay paraíso’ 
y desde allí os iremos informando 
de nuestras actividades. ¡Muchas 
gracias de nuevo a todos nuestros 
colaboradores!

Manuela Muñoz
Sin teta hay paraíso

In memoriam
Raúl Palomeque Suárez, montcaden-
se desde 1950, nos deja el 17 de abril 
de 2013, a la edad de 76 años. La 
familia de Raúl quiere agradecer las 

muestras de condolencia y el cariño 
recibido en estos momentos difíciles 
compartiendo con vosotros este pe-
queño homenaje en su memoria.
“De un lugar de La Mancha, este 
manchego de nacimiento emigra de 
la comarca de La Sagra aún siendo 
niño, no en busca de aventuras ni  
conquistas, sino más bien obligado 
por la circunstancia y la necesidad. 
Se hace hombre de golpe, son mo-
mentos difíciles y la infancia casi 
no existe, por supuesto que en su 
camino ha de luchar contra gigan-
tes y molinos, quizás más duros de 
derrotar que los del propio hidalgo. 
Gracias a su genio, a veces a su tozu-
dez pero sobre todo a su constancia 
y espíritu luchador consigue abrirse 
camino, en una tierra en la cual lle-
ga a sentirse acogido, querido, orgu-
lloso y, por supuesto, identificado. 
También encuentra su Dulcinea con 
la que forja su familia y por fin con-
sigue sentirse caballero. Un pasaje 
del Quijote nos cuenta, que tras una 
dura batalla el hidalgo llega herido  
a la venta de Juan Palomeque y es 
curado. Él también, después de las 
batallas, curaba sus heridas y conti-
nuaba dignamente su camino”.

Familia Palomeque Soriano
Montcada Nova

Fe d’errates
Per un error tipogràfic a l’hora de fer la 
maquetació de l’últim número de La Veu, 
al titular de l’escrit de portaveus del PPC 
es va escriure erròniament deshaucios en 
comptes de desahucios.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

La propera edició 
sortirà el dia 
10 de maig

>Editorial
El Rec Comtal
Les reivindicacions veïnals per la 
neteja del Rec Comtal entre Can 
Sant Joan i Vallbona han servit 
per alertar sobre la necessària 
protecció de l’espai i, alhora, per 
donar-lo a conèixer a bona part 
de la població. La proximitat del 
canal a la línia ferroviària de 
Portbou –una barrera artificial 
gens agradable– segurament 
ha contribuït a que sigui més 
un lloc de pas per als veïns que 
no un paratge a visitar, tal com 
realment es mereix. 
Mentre a l’altra banda de la 
llera del Besòs el camí cap al 
parc fluvial es manté en bon 
estat i es té cura del seu man-
teniment, el que passa a tocar 
del Rec no comptava fins ara 
amb cap mena de vigilància i 
això ha afavorit que l’espai hagi 
estat objecte d’abocaments 
incontrolats i d’actuacions in-
cíviques. Arran les denúncies 
veïnals, els ajuntaments de 
Montcada i Reixac i Barcelona 
ha decidit posar fil a l’agulla i 
s’han compromès a fer un pro-
jecte per dignificar l’entorn del 
canal. De moment, tot sembla 
anar en bona línia. Els col·lectius 
que lideren la queixa, entre els 
quals hi ha l’AV Can Sant Joan, 
reclamen que les actuacions que 
es facin siguin consensuades 
i aquesta també és, a priori, la 
voluntat municipal. 
El que està clar és que cal que 
el Rec Comtal sigui protegit com 
un bé comú de la ciutat i poten-
ciat com a un espai a conèixer i 
gaudir. Molts veïns ignoren que 
aquest antic canal data del se-
gle X i va subministrar aigua del 
Besòs a Barcelona fins al segle 
XX. Malgrat que no hi ha cons-
tància arqueològica, tot fa indi-
car que es va fer aprofitant l’es-
tructura d’un antic aqueducte 
romà. És, sens dubte, una part 
de la nostra història a recuperar 
i conservar.
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diA MundiAL dE LA dAnSA 
Es programen diversos actes abans 
del festival de grups i escoles locals

Força públic, però poques ven-
des. Aquest ha estat el comentari 
de la majoria dels comerciants, 
–cinc llibreries i tres floristeries–  
participants a la 23a Fira del Lli-
bre al carrer que va organitzar 
l’Ajuntament el 23 d’abril amb 
motiu de la Diada de Sant Jordi. 
La majoria reconeix l’impacte ne-
gatiu de la crisi en una cita que 
tradicionalment era de les que 
generava més ingressos al llarg 
de l’any. “Es nota que la gent té 
altres prio ritats més urgents”, 
ha explicat Toni Corral, de la 
llibreria Cabraboc. Montserrat 
Maresma, de la botiga Papers, 
també ha constatat que “una 
davallada de les vendes en les 
darreres edicions”. 

Més participació. Per contra, ha 
estat una de les edicions més par-
ticipatives tant pel que fa al nom-
bre de parades, una cinquante-
na –una dotzena més que l’any 
passat–, com de públic visitant, 
especialment a la tarda, on hi 
havia moments en què el carrer 
Major anava ple des de la plaça 
de l’Església, on es van centralit-

zar les activitats infantils, fins a la 
confluència amb el carrer Gene-
ralitat. El Racó de Contes de les 
biblioteques al matí i els tallers 
de manualitats de l’Espai Jove 
Can Tauler a la tarda –de cavalls, 
dracs i xapes– van atraure força 
públic infantil. Una de les nove-
tat de la Fira va ser la presència 
d’una peculiar princesa de Sant 
Jordi, que va recòrrer el carrer 
de punta a punta durant la tarda 
intercanviant bromes amb els pa-
radistes i visitants. L’actriu tam-
bé va protagonitzar una sessió de 
contes per a nens. Els alumnes 
del Servei Local de Català (SLC) 
van contribuir a la celebració 
amb la lectura dramatitzada de 
diferents textos literaris.

Nou espai. La disposició de to-
tes les parades en un sol costat 
del carrer, decisió adoptada per 
raons d’espai i seguretat, ha estat 
valorada com un encert per part 
del regidor de Cultura i Patrimo-
ni, Daniel Moly (CiU), que ha 
manifestat la seva satisfacció pel 
bon ambient viscut aquest Sant 
Jordi. “Fa goig veure el carrer 
ple de gent i gaudint de la 
Fira”. L’edil reconeix que la fes-
ta ha tingut major presència de 
plataformes i entitats ciutadanes 
que en edicions anteriors, “fet 
comprensible tenint en compte 
l’actual conjuntura econòmica 
i política”. 

L.Grau/Pilar Abián | Montcada

Augmenta el nombre de parades i visitants, 
però baixen les vendes de llibres i roses
La nova disposició de les parades en un sol costat del carrer, des de la plaça de l’Església fins al c. Generalitat, obté una bona resposta

En alguns moments de la tarda, la Fira de llibre al carrer presentava aquest aspecte, amb multitud de persones passejant amb roses i llibres
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Els tallers de Can Tauler van registrar prop de 400 nens i nenes a la plaça de l’Església

FIRA dE SANT joRdI 2013

Una peculiar princesa de Sant Jordi va amenitzar la Fira 

pàg. 23

MAS RAMpinyo, dE FEStA
Les activitats es desenvoluparan 
entre el 26 d’abril i l’1 de maig

Els tallers de Can 
Tauler van atraure 
prop de 400 infants a 
la plaça de l’Església
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gUANyA’T UN PUNT

Ja es poden contemplar a la 
Casa de la Vila els 2.580 punts 
de llibre que s’han presentat a 
la 22a edició del concurs ‘Gua-
nya’t un punt’, fallat el 18 d’abril 
a l’Auditori Municipal. En la ca-
tegoria A, els guanyadors van 
ser Joan Rueda, de 6 anys i Ge-
rard Mesas, de 4. Els accèssits 
van ser per a Candela Carmo-
na, José Miguel Sánchez, Raúl 
Marín, Laura Arcos i Leyre 
González. 
En la categoria B, Jan Duró, de 
7 anys, i Víctor Talavera, de 6, 
van ser els guardonats. També 

es van repartir accèssits entre 
Sofía Ordóñez, Mar Ventura, 
Mario Rebollo, Paula Delgado 
i Anna M. Antag. En la catego-
ria C, els premiats van ser Laia 
García, de 10 anys, i Àlex Gon-
zález, de 8. Els accèssits van ser 
per a Laura Vilaltella, Adrià 
Gil, Frank Ruiz, Kevin Ortega 
i Laura Mañan. En la categoria 
D, Irene Calzada, de 10 anys, 
i Olga Pérez, d’11, van ser les 
guanyadores, i Luryn Rome-
ro, Enric Espel, Eva Romero, 
Adrián Tirado i Anna Gimé-
nez es van endur els accèssits. 
I en la categoria E, els premis 

van ser per  Paula Edo, de 12 
anys, i Lorena Fernández, de 
15. Els accèssits van correspon-
dre a Carles Urpí, Judit Lópz i 
Paula Sofia. L’alcaldessa María 
Elena Pérez (PSC), el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), i la directora de la 
Biblio teca Elisenda de Mont-
cada, Sílvia Redondo, van ser 
els encarregats de repartir els 
premis, consistens en llibres 
i material de dibuix i pintura. 
Els treballs premiats van ser 
impresos com a punts de llibre 
commemoratius de la Diada de 
Sant Jordi. 

Laura Grau | Montcada

Els autors dels punts de llibre premiats posen amb les autoritats a l’escenari de l’Auditori Municipal al final de l’acte de lliurament de guardons
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La catorzena edició del concurs 
‘Els Contes d’en Sergi’, fallat el 
17 d’abril a l’Auditori Municipal, 
ha premiat una desena de relats 
escrits per nens i nenes. Els par-
ticipants, un total de 1018, prove-
nen de set escoles de Montcada: 
el Sagrat Cor, amb 244 alumnes; 
el Reixac, amb 243; El Viver, amb 
188; El Turó, amb 157; el Mitja 
Costa, amb 91; el Font Freda, 
amb 80 i La Salle, amb 15. En la 
categoria de 6 a 9 anys, van obte-
nir reconeixements Anna Mérida, 
Dídac Jiménez, Itziar Ruiz, Martí 
Fonollet i Estela Berlanga. En la 
categoria de 10 a 12 anys, els pre-
miats van ser Unai Ruiz, Nacho 
Vidal, Adrià Sesma, Valentín Cár-

denas i Lucas Avileo. L’acte va 
comptar amb l’actuació de l’actriu 
Rosa Fité, que va amenitzar l’acte 
amb la narració de contes i llegen-
des.

Nou llibre. Els contes premiats for-
men part del catorzè volum de la 
col·lecció, que ha prologat Albert 
Duarte, membre del Centre Juve-
nil La Ballesta, fundat per amics 
i familiars de Sergi Gómez, jove 
montcadenc vinculat al lleure in-
fantil que va morir al 1998 a l’edat 
de 25 anys i en memòria del qual 
es va fa el concurs, que compta 
amb el suport de l’Ajuntament. El 
volum es va posar a la venda a la 
paradeta que l’entitat va posar a la 
Fira del llibre al carrer. 

gRUP jUVENIL LA BALLESTA

‘Els Contes d’en Sergi’ 
premia una desena de 
relats escrits per infants
Els 1018 contes rebuts provenen de set escoles de Montcada

Els guanyadors del concurs posen amb les autoritats i els membres del Centre Juvenil La Ballesta
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Laura Grau | Montcada

Els 2.580 punts de llibre presentats 
s’exposen a la Casa de la Vila
El jurat va repartir una trentena de premis i accèsits en les diferents categories d’edat
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El ballarí montcadenc de hip-hop Hèctor Muñoz i el seu grup Dark Ru-
les van guanyar el campionat nacional d’aquesta modalitat que es va 
celebrar els dies 29 i 30 de març a Cambrils (Tarragona). Aquest triomf 
permet al conjunt participar al mundial que se celebrarà a Las Vegas del 
6 a l’11 d’agost. Muñoz està vinculat a l’escola Cirqs Studio de Montcada 
i Quality Dance Studio de Sant Adrià del Besòs. Muñoz va ser el primer 
classificat en categoria de parelles al Campionat d’Espanya de hip-hop 
de l’any passat | Lg

> Els carrers de Barcelona, segons Vilarrúbias
L’historiador i escriptor Josep M. Vi-
larrúbias va fer una xerrada a la Bi-
blioteca Elisenda el 15 d’abril sobre 
els noms dels carrers de Barcelona 
i com han canviat en funció del rè-
gim polític i l’annexió de territoris. 
Vilarrúbias, col·laborador habitual 
de la Fundació Cultural Montcada, 
és autor de prop d’una trentena de 
volums sobre la ciutat comtal. El 
seu darrer llibre parla sobre el Cen-
tre Sant Pere Apòstol, amb motiu 
dels 120 anys de fundació d’aques-
ta entitat | SD

> Hèctor Muñoz anirà al Mundial de hip-hop

Si
lV

ia
 D

Ía
Z

XII joRNAdA jUAN RAMÓN MASoLIVER

L’escriptor i periodista cultural 
Sergio Vila-Sanjuán va ser el 
protagonista de la XII Jornada 
Literària Juan Ramon Masoliver 
que va tenir el 16 d’abril a l’Au-
ditori Municipal, en el marc del 
programa de Sant Jordi. L’autor 
va conversar amb el nebot de 
l’erudit de Vallençana, el crític i 
escriptor, Juan Antonio Masoli-
ver Ródenas, sobre periodisme 
cultural i literatura. 
Com a responsable actual del 
suplement ‘Cultura’ de La Van-
guardia, Vila-Sanjuán es con-
sidera un “successor directe” 
de Masoliver que, als anys cin-

quanta, es va fer càrrec de les 
pàgines culturals del dia ri, tasca 
que coordinava des de la seva 
residència de Vallençana. Als 
anys vuitanta va ser relevat per 
Robert Saladrigas, però va con-
tinuar publicant articles que el 
mateix Vila-Sanjuán editava al 
suplement. “La seva escriptu-
ra era molt barroca i, com a 
bon periodista cultural, les se-
ves opinions eren contudents i 
apassionades”, va destacar. 

Novel·les. L’autor també va par-
lar sobre sobre les seves dues 
novel·les Una heredera de Barcelona 
(2010), amb la què va debutar 

com a escriptor, i Estaba en el 
aire, que el va fer mereixedor del 
Premi Nadal 2013. La primera, 
inspirada en l’arxiu familiar, re-
trata la Barcelona dels anys vint, 
“on comença el fenomen de 
la vio lència política i alhora 
es couen  iniciatives culturals 
molts potents”, va explicar. La 
segona recrea l’alta classe barce-
lonina dels anys seixanta, amb el 
teló de fons de les noves oportu-
nitats de negoci i amb elements 
de la memòria històrica. Vila-
sanjuán va anunciar la intenció 
d’escriure una tercera novel·la 
que tanqui el cicle obert al 1975 
amb la mort de Franco.

Laura Grau | Montcada

Sergio Vila-Sanjuán i Juan Antonio Masoliver Ródenas, durant la conversa que van mantenir el 16 d’abril a l’Auditori Municipal
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Sergio Vila-Sanjuán: ‘Em considero 
un successor directe de Masoliver’
El periodista i escriptor barceloní coordina el suplement cultural de ‘La Vanguardia’ 

> Mostres de pintura al Kursaal i a l’Auditori
El Kursaal acollirà a partir del 30 d’abril l’exposició de pintura dels alumnes 
de l’Escola d’Art La Taca, que han treballat amb diferents tècniques i for-
mats un mateix tema, els camins. D’altra banda, el 7 de maig s’inaugurarà 
a l’Auditori Municipal la mostra de les obres participants al concurs de pin-
tura de festa major (19h). L’acte també servirà per fer públic el veredicte. 
El primer premi està dotat amb 600 euros i el segon, amb 300. Les obres 
premiades passaran a formar part del fons d’art local | Lg
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> La Fundació Capella fa una mostra a València
El 30 d’abril s’inaugura al centre Ca Revolta de València l’exposició ‘Ra-
cons d’enyor’, amb poemes d’Elisa Riera i il·lustracions de Joan Capella. 
‘Racons d’enyor’ és el títol del llibre que van fer conjuntament el pintor i 
la poetessa montcadencs l’any 1988 i que la Fundació Joan Capella vol 
donar conèixer mitjançant aquesta exposició | Lg

En el marc del programa d’activitats del Parc de les Aigües, l’Associació 
per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca (Acer) proposa una pas-
sejada matinal el 27 d’abril que sortirà del Parc, resseguirà el riu Besòs 
i arribarà fins a la serralada de la Marina. El 5 de maig s’ha programat 
l’itinerari pel Rec Comtal, amb la visita de les infraestructures per a l’apro-
visionament d’aigua a la ciutat de Barcelona des de Montcada i el dia 
11, una descoberta de fauna i flora del riu Besòs de la mà del Centre 
d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. Per més informació es pot 
trucar al Museu Municipal (935 648 466). Amb motiu de Sant Jordi, la 
Casa de les Aigües va acollir el 20 d’abril una sessió de contes especial 
sobre l’aigua (a la foto) | Lg

> pròximes activitats al parc de les Aigües
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NoVEL·LA NEgRA

Carlos Quílez: “Amb la corrupció no
hi ha d’haver cap tipus d’impunitat”

El periodista i escriptor Carlos 
Quílez va dir durant la presen-
tació del seu llibre ‘Cerdos y ga-
llinas’ –el 22 d’abril a la Biblio-
teca Elisenda– que ningú no ha 
de ser còmplice de la corrupció, 
“una xacra transversal que 
taca polítics, jutges, fiscals, 
cossos de seguretat, empreses 
i mitjans de comunicació”, va 
apuntar l’autor, qui considera 
que “la gran majoria de polí-
tics són honestos, però els cor-
ruptes fan molt de mal”. 
Les relaciones obscures entre 
aquests estaments són el tema 
de la seva novel·la, que segons 
va explicar Quílez –actualment, 
director d’anàlisi de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya– va es-
criure en un moment personal 
difícil i per això “la història 
està feta més amb les entra-
nyes que amb el cervell, per-
què hi vaig abocar tot el que 
portava dins”. Patricia Bucana, 
l’alter ego de l’autor, passa du-
rant la novel·la per situacions 

similars a les que vivia alesho-
res Quílez, amb la diferència 
que al llibre les resol amb el 
final que li hagués agradat que 
passés de veritat. L’autor va es-
tar acompanyat de l’alcaldessa, 
Maria Elena Pérez (PSC), i la 
directora de la Biblioteca, Sílvia 
Redondo, i va parlar amb el pú-
blic de temes d’actualitat com 
els casos Urdangarin i Millet. 

Premi. Quílez ha estat nomenat 
finalista del Premi Hammett 
2013 per ‘Cerdos y gallinas’, un 
guardó que atorga anualment 
l’associació internacional d’es-
criptors policíacs des del 1987 
per distingir les millors novel·les 
d’aquest gènere. El reconeixe-
ment es lliurarà durant la Set-
mana Negra de Gijón, que tin-
drà lloc al juliol.

L’escriptor i periodista montcadenc és finalista del premi Hammett per ‘cerdos y gallinas’

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Quílez, amb exemplars del seu llibre, presenta la novel·la en presència de l’alcaldessa
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La Fundació Cultural Montcada 
va presentar el 17 d’abril el nú-
mero 26 de la revista ‘Quaderns’, 
que inclou com a tema destacat 
el naixement i l’evolució del 
Quadre Escènic Arturo Calvo 
a l’Abi entre els anys cinquanta 
i seixanta. L’acte també va ser-
vir per explicar als socis la tasca 
de digitalització dels arxius que 
s’està duent duent a terme des 
de fa dos anys. Un dels seus 
responsables, Ricard Ramos, va 

mostrar com funcionarà el web 
on s’allotjaran els més de 10.000 
documents –entre fotografies i fi-
txes– de què disposa la Fundació. 
La presidenta, Núria Cervera, va 
destacar que tot aquest material 
es posarà a disposició dels estu-
diosos un cop finalitzi el procés 
de digitalització “que va per bon 
camí, però no avança tan rà-
pid com voldríem perquè ens 
fan falta voluntaris”.  En aquest 
sentit va fer una crida entre estu-
diants i investigadors.

FUNdACIÓ CULTURAL MoNTCAdA

Surt al carrer el número 
26 de la revista ‘Quaderns’
L’entitat busca voluntaris per agilitar la digitalització dels arxius

Ricard Ramos va mostrar el funcionament del web on es podran trobar el fons documental
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Laura Grau | Montcada
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Amb motiu del Dia Internacio-
nal de la Dansa, que se celebra 
arreu del món el 29 d’abril, la 
Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha organitzat diversos 
actes commemoratius. La lec-
tura del manifest es realitzarà a 
la Biblio teca Elisenda el mateix 
dia en el marc d’una exposició 
divulgativa (19h). L’1 de maig 
s’ha programat una ballada de 
sardanes amb la Cobla Nova 
Vallès al carrer del Sol de Mas 
Rampinyo, dintre de la seva 
festa major i amb la participa-
ció de l’Agrupació Sardanista 
de Terra Nostra. El 5 de maig 
el Kursaal acollirà ‘Els colors 
del Tic-tac’, de la companyia 
de Núria Serra (12h), una obra 
que combina la dansa i el teatre 
gestual per explicar la història 
de quatre amics que, en una fes-
ta d’aniversari, es queden sense 
corrent elèctric i han de renun-
ciar a les noves tecnologies. 
“Aquesta circumstància acti-
va la seva imaginació i fa que 
recorrin als jocs de sempre 
per passar la tarda”, explica 
la directora del grup i ballarina, 
Núria Serra. 

Sèrie de ball. Una de les nove-
tats del programa és la projec-
ció a l’Auditori Municipal el 10 
de maig (22h) dels 8 capítols de 
la sèrie ‘Difficult existence’ que 

va rodar fa dos anys el mont-
cadenc Carlos Andreu Rodrí-
guez, més conegut com ‘Duke’. 
Es tracta de la primera sèrie 
catalana online que té la dansa 
com a gran protagonista i part 
de la qual va ser filmada a la 
Casa de les Aigües. El jove re-
alitzador va viure a Montcada 
fins als 18 anys i, després d’una 

llarga estada a Berlín, va tornar 
per abordar l’aventura de pro-
duir i dirigir amb altres socis 
aquesta innovadora sèrie. El 
programa clourà l’11 de maig 
amb el festival de la dansa, en 
què participarà la majoria de 
grups i escoles de ball del mu-
nicipi, que actuaran a la plaça 
Joanot Martorell (17h).

Laura Grau | Redacció

La companyia de núria Serra porta 
al Kursaal ‘Els colors del tic-tac’  
El 10 de maig es projectarà la sèrie ‘Difficult existence’ i l’11 tindrà lloc el festival de grups
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ACTES dEL dIA MUNdIAL dE LA dANSA

Un dels moments de l’espectacle ‘Els colors del Tic-Tac’ de la companyia de Núria Serra

L’Abi va acollir el 18 d’abril l’acte 
de constitució de les 26 noves pa-
relles lingüístiques del programa 
Voluntariat per la Llengua que 
promou a Montcada el Servei Lo-
cal de Català (SLC). Aprenents 
i voluntaris es comprometen a 
quedar una hora a la setmana du-
rant 10 setmanes per conversar 
en català. “És una fórmula que 
funciona molt bé perquè sovint 
els alumnes dels cursos tenen 
poques ocasions de practicar 
la llengua en el seu entorn”, va 
explicar la coordinadora del pro-
grama, Lídia Ponsatí. És el que 
li passa a una de les aprenents, 
Rosmery Villalta, de 32 anys. 
“Entenc perfectament el català 
i el parlo una mica, però em 
falta adquirir fluïdesa”, va ex-
plicar aquesta infermera d’origen 

peruà que va arribar a Catalunya 
fa 13 anys i en porta 3 a Montca-
da. Reconeix que li agrada apren-
dre idiomes i que també li serà 
molt útil per als estudis universi-
taris que vol emprendre.

Falten voluntaris. Una de les res-
ponsables del SLC, Marta Lluís, 
va aprofitar l’acte per fer una 
crida entre els ciutadans que vul-
guin fer de voluntaris, ja que no 
n’hi suficients. Els participants en 
el programa, que enguany com-
pleix 10 anys de vida a nivell ca-
talà, també reben un carnet que 
els permet obtenir descomptes en 
espectacles i activitats que es fan 
a Montcada. L’acte va cloure amb 
un taller de sardanes a càrrec de 
l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra, entitat col·laboradora del 
programa. 

VoLUNTARIS PER LA LLENgUA

Constituïdes 26 noves 
parelles lingüístiques
El SLc fa una crida per atraure més voluntaris a Montcada
Laura Grau | Redacció

Rosmery Villalta, la tercera per la dreta, amb el seu voluntari i dos aprenents més del programa
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FESTA MAjoR dE MAS RAMPINyo

El programa proposa dues obres de teatre 
de grups locals i un homenatge a Espriu
El grup Tea345 de La Unió estrena ‘La jaula de las locas’ i Els Titelles tornen a representar la revista ‘Regiones y provincias’

Mas Rampinyo viurà la seva 
festa major del 26 a l’1 de maig 
amb un ampli programa d’ac-
tivitats on destaquen la parti-
cipació de dos grups de teatre 
locals, Els Titelles i Tea345, i 
un homenatge a Salvador Es-
priu amb motiu del centenari 
del seu naixement. El progra-
ma arrencarà el 26 a La Unió 
amb la inauguració de diverses 
exposicions, el pregó –a càrrec 
d’Els Titelles– i la presentació 
d’un documental sobre Mas 
Rampinyo (19.30h). 

Propostes. Els aficio nats al ten-
nis taula tindran l’oportunitat 
de participar en el 1r Open Po-
pular el dia 27 (9h). El mateix 
dia hi haurà la volta popular 
en bici a Mas Rampinyo (10h); 
la XIV Mostra i degustació de 
cuina a la pista de l’escola El-
vira Cuyàs (13h), el concert de 
Festa Major, a càrrec del Cafè 

Trio (19h i el ball de nit, amb 
la mateixa orquestra (23h). El 
diumenge 28, el Cim proposa 
una caminada fins a Gallecs per 
als més entrenats i una passe-
jada suau pels camps i masies 
del nord-oest del barri (8h). 
Durant tot el matí la plaça Sal-
vador Espriu acollirà activitats 
infantils a càrrec de l’esplai Sesa 
i del grup Pentina El Gat. A les 
13h la poetessa Elisa Riera lle-
girà poemes d’Espriu a la plaça 
que porta el seu nom, acompa-
nyada de La Harpo’s Band. La 
jornada clourà amb un concert 
de música simfònica a càrrec de 
l’Agrupació Musical Senienca, 
en el marc de la programació 
de l’Espai A(19h). El grup to-
carà obres de compositors de 
diferents llocs del món.

De revista. El 30 d’abril La Unió 
es vestirà de revista per acollir 
l’obra ‘Regio nes y Provincias’, 
d’Els Titelles (21.30h). L’úl-

tim dia de la festa, l’1 de maig, 
tindrà com a escenari central 
l’avinguda Catalunya, on hi 
haurà la botifarra popular que 
fa l’Associació de Botiguers del 
barri, la XIII Trobada de Pun-
taires i la X Trobada de Plaques 
de Cava. Al carrer del Sol es 
farà l’exhibició del Club Gim-
nàstic i el grup de ballet-jazz de 
La Unió i també una ballada de 
sardanes, amb la cobla Nova 
Vallès. La festa clourà amb l’es-
trena de ‘La jaula de las locas’, 
un nou repte de Tea345 (18h),  
després de l’exit del vodevil 
‘Políticament incorrecte’.Les 
entrades es van exhaurir a les 
tres hores de sortir a la venda.  
El president de La Unió, Jordi 
Escrigas, confia “que la gent 
participi massivament al pro-
grama, que manté la mateixa 
estructura de l’anterior edi-
ció, consolidant la implicació 
d’entitats del barri i de la res-
ta del municipi”.

Laura Grau | Redacció
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Mas Rampinyo inaugura la col·lecció de documentals sobre història i evo-
lució dels barris que ha engegat el departament de Montcada Comunicació   
amb l’objectiu de contribuir al millor coneixement i divulgació dels diferents 
nuclis de població que configuren el municipi. El reportatge, titulat ‘Mas 
Rampinyo, sentiment de poble’ i de mitja hora de durada, repassa els orí-
gens del barri –vinculats a l’antiga carretera de Ribes– i la seva evolució, 
tant des del punt de vista urbanístic com social i cultural, amb la inclusió 
d’una gran quantitat de material fotogràfic i audiovisual i testimonis de veïns 
que han viscut la seva transformació. La presentació oficial del documental 
serà el 26 d’abril a La Unió (20.30h) | LR  

> un documental repassa la història del barri 
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el retro-visor Laura grau
Fundació Cultural

La plaça que porta el nom del poeta es va dir fins al 1985 plaça del General Mola
El 26 d’abril de 1985 la plaça del 
General Mola de Mas Rampinyo va 
canviar de nom definitivament per 
passar a anomenar-se plaça Sal-
vador Espriu, el gran poeta català 
que havia mort dos mesos abans 
i del qual es compleix el centena-
ri del seu naixement. La proposta 
de posar el seu nom a la plaça va 
sorgir des del Consell de Cultura 
que presidia l’aleshores regidora 
de Cultura i Joventut, Elisa Riera, 
i que estava format per represen-
tants veïnals dels diferents barris 
de Montcada i Reixac. 

Monolit. L’acte de rebatejar la pla-
ça va consistir en la substitució de 
l’antiga placa franquista i la col-
locació d’un monolit de pedra amb 
un fragment de ‘La pell de brau’: 
“Ens mantindrem fidels per sem-
pre més al servei d’aquest poble”. 
L’acte va tenir lloc dintre del pro-

grama de la festa major del barri i 
va comptar amb la presència d’un 
dels germans d’Espriu i la seva 
dona, que va ser rebut per una 
delegació municipal formada per 
Riera i l’alcalde d’aquell moment, 
Josep Maria Campos, a més del 
president de La Unió, Salvador Be-
llavista. En el torn de parlaments, 
Riera va fer un emocionat discurs. 
“Amb Espriu vaig començar a 

estimar la nostra terra, la nostra 
llengua i a treure les fronteres de 
terra i llengua entre els homes”, 
va dir. Amb el pas del temps el mo-
nolit original amb els versos d’Es-
priu va ser malmès a conseqüèn-
cia de diversos actes vandàlics. 
En la darrera reforma de la plaça, 
feta al 2006, es va col·locar un nou 
monolit, aquesta vegada metàl·lic, 
amb la inscripció original.

En memòria de Salvador Espriu
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L’estudiant de Belles Arts Mari-
na Riera, de 19 anys i veïna de 
Pla d’en Coll, exposa dos pro-
jectes artístics al Casal Popular 
El Brot, a Carretera Vella. Un 
d’ells reflexiona sobre la imatge 
de la dona a les revistes de moda 
a partir d’una selecció de fotogra-
fies retocades manualment. “Tro-
bem una dona cosificada, amb 
interessos banals que només 
passen pel culte al cos”, va ex-
plica Riera, durant la inauguració 
feta el 19 d’abril. L’altre projecte, 
també basat en imatges, aborda 
la possible cartografia de fronte-
res que existeixen a Montcada i 
Reixac, “un territori essencial-
ment fragmentat on conviuen 
límits reals i simbòlics”. 

Instantànies. Les fotografies 
que exposa les han fet amics i 
col·laboradors seus amb una cà-
mara d’un sol ús en un exercici 
de creació promogut per l’autora 
que encara continua en procés. 
“El resultat és molt interessant 

perquè neix de la confluència 
de les mirades de persones di-
ferents”, va dir Riera. Els seus 
treballs es poden visitar al bloc 
marinariera.blogspot.com. L’artista 
es tà  interessada en el tema de la 
imatge “perquè està molt pre-
sent en la societat en què estem 
i determina models i formes de 
conducta”. Creu que la funció de 
l’art és obrir processos de reflexió 
sobre el món que ens envolta i 
qüestionar la realitat.

EXPoSICIÓ

Marina Riera reflexiona 
sobre la imatge de la dona
Estudiant de Belles arts, exposa dos projectes al casal El Brot

Marina Riera Retamero, davant l’exposició
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Laura Grau | Montcada

El germà de Salvador Espriu i la seva dona saluden l’alcalde i la regidora de Cultura al 1985

La proposta va 
sorgir des del 
Consell de Cultura 
que presidia Riera
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Itinerari pel Rec Comtal
El paisatge de l’aigua, 
de Montcada a Barcelona

5 de mAIg, 10h
CAsA de lA mINA del pArC de les AIgües

1 de mAIg, 12h
C. del sOl (mAs rAmpINyO)

26 l divendres
Visita.  ‘Una lògia masònica a l’Eixample’. 
Hora: 16.30. Reserves al telèfon 692 
158 444. Organitza: Fundació Cultural.

Hora del conte. ‘Atzars, contes per vo-
lar’, a càrrec de Sherezade. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Xerrada. Sobre la banca ètica. Hora: 
20h. Lloc: Espai Tai-txí. Organitza: Fiare 
i Coop57.

Inauguració. De la festa major de Mas 
Rampinyo. Hora: 20h. Lloc: La Unió 
(veure pàgina 21).

27 l dissabte
Jornades. ‘Trenquem murs’, sobre mi-
gració, internacionalisme i diversitat. 
Lloc: Can Piella.

Visita. ‘L’entorn natural del Parc de les 
Aigües, el riu Besòs i la serralada de 
Marina’. Lloc: Casa de les Aigües. Orga-
nitza: Acer.

Trobada. De col·leccionistes de punts 
de llibre. Hora: 10.30h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda.

29 l dilluns
Lectura. Del manifest del Dia Interna-

cional de la Dansa i inauguració d’una 
exposició divulgativa. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Xerrada. ‘Com està Catalunya?’, amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat, San-
ti Vila. Hora: 20h. Lloc: Sala Institucional 
de la Casa de la Vila. Organitza: CDC.

1 l dimecres
Ballada.  De sardanes amb la Cobla Nova 
Vallès. Hora: 12h. Lloc: Carrer del Sol de 
Mas Rampinyo.

3 l divendres
Inauguració. De l’exposició ‘Camins’, 
dels alumnes de l’Escola La Taca. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal.

4 l dissabte
Sortida. XXIX Caminada a peu a Montse-
rrat. Organitza: El Cim (veure pàgina 28).

5 l diumenge
Visita. Itinerari pel Rec Comtal: ‘El pai-
satge de l’aigua, de Montcada a Barce-
lona. Hora: Hora: 10h. Lloc: Casa de la 
Mina. Organitza: Museu Municipal.

Visita. Al Museu Blau de Barcelona. 

Hora: 11h. Lloc: Metro Maresme Fòrum, 

c. Prim. Organitza: Fundació Cultural.

Festa. Del Dia d’Águilas, amb parla-

ments, degustacions i actuacions mu-

sicals. Hora: 12h. Lloc: Escola El Viver 

(veure pàgina 14).

Dansa familiar. ‘Els colors del Tic-tac’, 

de la companyia de Núria Serra. Hora: 

12h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

7 l dimarts
Inauguració. De l’exposició del Premi de 

Pintura de Festa Major i veredicte. Hora: 

19h. Lloc: Auditori Municipal. 

10 l divendres
Cinema. Projecció de la sèrie ‘Difficult 

existence’, del realitzador montcadenc 

Carlos Andreu Rodríguez, ‘el Duke’. 

Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal 

11 l dissabte
Festival. Del Dia de la Dansa. Hora: 17h. 

Lloc: Plaça Joanot Martorell.

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Nova Vallès 

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

dAnSA FAMiLiAR
ElS colorS 
DEl tic-tac
5 de maig, 12h
Sala Joan Dalmau

EXPoSICIÓ dE PINTURA
caMiNS, de l’Escola d’art la taca
30 d’abrill, 19.30h
Sala Sebastià Heredia

ExpoSiCió 
guAnyA’t un punt

fins al 18 de maig

EXPoSICIÓ
pREMi dE pintuRA 
dE FEStA MAJoR
7 de maig, 19h

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

lè
fo

ns
 d

’in
te

rè
s

Fa
rm

àc
ie

s

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

26 27 28

3 4 530 1 229

7 56

pardo guix guix

rivas Duran Duranrecasens V.Nieto J.relata.pujol

recasensguix r.Miró a.pujol pardo

8 109
V.Nieto V.Nieto

11 12

abril/maig
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BiCiCLEtAdA popuLAR
El recorregut pel riu Besòs tindrà 
lloc el 5 de maig. Les inscripcions 
es poden fer al web de la Diputació.

pàg. 28 pàg. 28 

Tres dies després de convertir-
se en el pilot més jove de la his-
tòria en guanyar un Gran Premi 
al Mundial de Moto GP, Marc 
Márquez va visitar Montcada i 
Reixac el 24 d’abril per assistir a la 
presentació de l’acord entre Mon-
lau Competición i Repsol, que 
augmenta el seu suport econò-
mic al centre docent, incloent 
beques pels seus millors alum-
nes. Monlau Competición, que 
té part de les seves instal·lacions 
al polígon de La Ferreria, és una 
escola que va néixer al 1998 amb 
l’objectiu de formar mecànics 
i enginyers per al món del mo-
tociclisme i l’automovilisme. En 
paral·lel, també forma pilots, com 
va ser el cas de Marc Márquez 
des dels 12 anys, i crea equips, 
com el que competeix aquesta 
temporada al Mundial de Moto 
3 amb KTM, perquè els seus es-
tudiants puguin fer les pràctiques 
amb motos i cotxes que estan a 
l’alta competició.  
L’acte, presentat pel periodista de 
TV3 Josep Lluís Merlos, també 
va comptar amb la presència 
d’Emili Alzamora, director de 
Monlau Competició, i d’alguns 
pilots com Àlex Rins, campió a 
l’últim Gran Premi del Mundial 
de Moto 3, i el seu company Àlex 
Márquez. L’escola té en aquest 
curs 230 alumnes matriculats, 
cap d’ells de Montcada.

Rafa Jiménez | Montcada

PRIMERA CATALANA

Marc Márquez visita Montcada per 
apadrinar l’acord Monlau-Repsol
L’acte també va servir per celebrar el quinzè aniversari de l’escola que forma mecànics, enginyers i pilots

tAEKWondo
Alberto Jo Lee, del club Lee Young,  
es proclama triple campió d’Espanya  
en pumse. 

D’esquerra a dreta, Pedro Fernández Frial, director general d’Estrategia i Control de Repsol, Marc Márquez, i Emili Alzamora, director de Monlau Competición
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> Barreja perfecta entre la teoria i la pràctica
L’alcaldessa, María Elena Pérez, i 
el president de l’Área de Política 
Territorial, Juan Parra, tots dos del 
PSC, van aprofitar l’acte del dia 24 
per visitar les instal·lacions que 
Monlau té a Montcada i Reixac 
des del 2009. Aquesta nau és 
la seu del màster de enginyeria i 
del departament de competició. 
Al mateix temps que es fan clas-
ses, a Montcada es preparen els 
equips de l’escola que participen 
al Campionat d’Espanya de co-
txes de resistència, així com en el 
Mundial i el Campionat d’Espanya 
de Velocitat de motociclisme | RJ 
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El 29 de maig, l’estadi de Cornellà-
El Prat acollirà un altre derbi entre 
el RCD Espanyol i el FC Barce-
lona. 26 dies abans, el 3 de maig, 
el pavelló Miquel Poblet viurà un 
aperitiu d’aquest afrontament amb 
la disputa d’un partit de futbol in-
door entre culés i periquitos. Aquest 
duel correspon a la novena jornada 
de la Lliga Fertiberia de futbol in-
door que va començar l’1 de març. 
Les entrades per veure aquest 
partit, que començarà a les 20h, 
es poden comprar de forma anti-
cipada a les oficines de l’IME (c/ 
Tarragona, 32) al preu de 3 euros 
o les taquilles del Miquel Poblet 
abans del partit. Els nens menors 
de 12 anys no paguen. Abans, a les 
17.30h, es jugarà un triangular, co-
rresponent a la The Whopper League, 
amb equips infantils de l’EF Mont-
cada, l’FS Montcada i una selecció 
de jugadors de l’INS Montserrat 
Miró i La Ferreria. | RJ

El derbi Barça 
Espanyol, al 
pavelló Miquel 
poblet

FUTBoL INdooR

Rafa Jiménez | Redacció

Montcada ja ha acollit partits de futbol indoor
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El CD Montcada va obtenir tres 
valuosos punts a casa davant de 
la Jonquera (1-0) gràcies a un gol 
del seu pitxitxi, Sergi Arranz, al 
minut 92. Aquest triomf contra 
un rival que s’ha estrenat en-
guany a la Primera Catalana, i 
que està situat a la part alta de la 
taula, va trencar una mala ratxa 
de dues derrotes seguides, la da-
rrera al camp del Masnou (2-0). 
A manca de sis jornades per al fi-
nal de la lliga, els verds ocupen la 
vuitena posició amb 38 punts. 

un gol de Sergi Arranz al descompte li 
dóna tres punts d’or al Cd Montcada
injecció de moral per als de Jordi Salvanyà després de dues derrotes consecutives

El CD Montcada es consolida a la vuitena posició després de l’important triomf contra La Jonquera

Rafa Jiménez | Redacció

> Suspès el partit del sènior B a Cabrils

El CD Montcada B no va poder fi-
nalitzar el seu partit al camp del Ca-
brils B. Amb empat a 1, els verds 
van aconseguir el gol que li podia 
donar la victòria a quatre minuts 
del final. Per a sorpresa de tota 
l’expedició verda, l’àrbitre va anul·lar 
el gol per un possible fora de joc. 
Davant de les protestes de jugadors 

i tècnics montcadencs, l’àrbitre va 
suspendre el partit, marxant cap 
als vestidors. A l’espera de saber la 
decisió del comitè de competició –el 
CD Montcada vol que es juguin els 
quatre minuts que resten– i després 
de l’empat contra l’UD Águila (1-1), 
els montcadencs són tercers amb 
48 punts | RJ
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Gerard Esteller (al terra) i el seu germà Adrià van jugar a Sabadell, tot i la sobtada mort del seu pare

FUTBoL. PRIMERA CATALANA
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El Broncesval Montcada no va po-
der guanyar la lliga el 20 d’abril a 
la pista de l’Escola Pia, però, tot i la 
derrota per 8 a  6 –la quarta de la 
temporada– s’ha assegurat un lloc 
al play-off d’ascens i el dret a jugar 
la propera edició de la Copa del 
Rei. “Hem perdut, però amb la 

diferència de gols, ens hem asse-
gurat la segona plaça”, va indicar 
el tècnic, Jordi Rozas. Els montca-
dencs encaraven el partit amb un 
baix estat d’ànim per la mort sob-
tada del pare dels jugadors Gerard 
i Adrià Esteller. De fet, tots dos van 
jugar el partit a Sabadell i, “potser 
perquè es trobaven molt tocats, 

han estat expulsats”, va explicar 
Rozas, qui reconeix que l’equip no 
va mostrar la seva millor cara. 
A manca de dues jornades per al 
final, els montcadencs veuen re-
duït a dos punts el seu avantatge 
al capdavant de la classificació. Els 
dos últims partits seran contra el 
Bar Mi Casa i l’Esparreguera.

FUTBoL SALA. SEgoNA dIVISIÓ B

El Broncesval s’assegura el play-off 
d’ascens, tot i que es complica la lliga 

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

Després de la derrota amb l’Escola pia, els montcadencs només tenen dos punts d’avantatge

FUTBoL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Després de guanyar a Cerdanyola 
(1-3), l’EF Montcada segueix in-
tractable com a local i va sumar el 
21 d’abril una nova victòria con-
tra el penúltim, el Rubí, per 6 a 2. 
Després dels dos primers gols de 
Talavera i Pili, va arribar la juga-
da curiosa del partit. A dos minuts 
del descans, el Rubí va marcar el 
seu primer gol després d’aprofitar-
se d’una topada entre una de les 
seves jugadores i la portera local, 

Ana. L’àrbitre va deixar seguir la 
jugada i el Rubí, conscient de que 
el seu gol no havia d’haver pujat al 
marcador, es va deixar fer un gol 
en contra per compensar l’acció 
anterior. A la segon part, Ne-
rea i Talavera, en dues ocasions, 
van completar el marcador final. 
“Continuem molt bé”, apunta el 
tècnic Antonio Moya que veu el 
seu equip preparat per al proper 
partit al camp de Les Garrigues, el 
gran rival per a la segona posició.

L’EF Montcada va superar el cerdanyola (1-3) i el Rubí (6-2)

dos triomfs per seguir 
aspirant a ser segones

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada es jugarà al camp de Les Garrigues les opcions de finalitzar la lliga a la segona posició

L’UE Sant Joan va sumar al 
camp de l’Argentona (0-1) la ter-
cera victòria de la temporada a 
domicili que li assegura pràctica-
ment la permanència. “Aquests 
tres punts ens acosten una 
mica més a la salvació. Crec 
que sumant quatre punts més 
ja ho haurem aconseguit”, va 

explicar el seu tècnic, José Ma-
nuel Martín, ‘Pinti’ que en el 
partit a Argentona va recupe-
rar Abdul, després de complir 
una sanció de 26 partits, i Mar-
cos, absent durant 10 setmanes. 
Després de guanyar també el 
Lloreda (1-0), els montcadencs 
han pujat fins a la setena posició 
amb 42 punts.

FUTBoL. SEgoNA CATALANA

L’uE Sant Joan suma la tercera 
victòria de la temporada a domicili

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

Després de dos triomfs seguits, els montcadencs tenen més a prop la salvació

FUTBoL. QUARTA CATALANA

L’UD Santa María sembla haver 
trobar en aquesta reta final de la 
lliga la regularitat que li ha man-
cat durant tota la temporada. 
Els montcadencs, sisens amb 34 
punts, no perden des de fa cinc 
jornades. A les darreres setmanes, 
van guanyar el Bellaterra (3-0) i 
van treure un punt del camp del 
líder, la PD Pajaril (2-2)  | RJ

Els de Juan Meca van treure un punt del camp del líder

Bona recta final de lliga 
per a l’ud Santa María

L’UD Santa María està en el seu millor momentL’UE Sant Joan, més a prop de la salvació
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> L’uE Montcada prepara un torneig Social
La Unió Escacs Montcada ultima l’organització de la primera edició del 
seu Torneig Social, que es disputarà entre el 3 i el 24 de maig al pavelló 
Miquel Poblet. Els dies de joc seran els divendres i es jugaran dues rondes  
setmanals –la primera començarà a les 19h–. El torneig està obert a to-
tes les categories d’edats i es poden fer les inscripcións gratuïtes al co-
rreu electrònic gerard.ot@hotmail.com. D’altra banda, el primer equip del 
club va finalitzar a la tercera posició a la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya per equips després de perdre a l’última jornada contra el 
Barcelona-UGA (6-4) | RJ 

> inscripcions per a la Marxa a peu a Montserrat
Encara es poden formalitzar fins el 30 d’abril als punts habituals (col·legi La 
Salle, Vilarrasa homes i farmàcia Recasens) les inscripcions per a la XXIX Marxa 
a Peu a Montserrat, que es farà el 4 de maig sota l’organització d’El Cim. L’última 
excursió preparatòria es farà el 28 d’abril amb la XXVII Caminada de Mas Ram-
pinyo amb sortida des de La Unió | RJ 

El masculí del CH La Salle, que 
una setmana abans havia perdut 
a la pista del Granollers (33-27),  
no va poder aconseguir la vic-
tòria a l’últim partit com a local 
a la Primera Estatal. Els montca-
dencs, més espesos en atac, van 
caure davant del Sant Esteve Ses-
rovires per 20 a 31. L’últim matx 
al pavelló Miquel Poblet va estar 
carregat d’emoció perquè el por-
ter Aleix Civil s’acomiadava de 
l’afició. Els seus companys van 
lluir una samarreta amb el seu 
nom al final dels 60 minuts. La 
Salle acaba la lliga el 27 d’abril a 
la pista de l’UE Sarrià. 

HANdBoL

El masculí del CH La Salle no pot 
guanyar en l’adéu de Aleix Civil

Silvia Díaz/Rafa Jiménez | Redacció

El porter es va acomiadar de l’afició amb una derrota contra el Sant Esteve Sesrovires

> El femení deixa  
la Lliga Catalana
El CH La Salle Iste va dir adéu el 
21 d’abril a la Lliga Catalana amb 
una derrota a Molins de Rei (38-
23). Les noies que entrena Pep 
Vives, que una setmana abans ha-
vien perdut a casa contra La Roca 
(13-37), han finalitzat la lliga a la 
penúltima posició amb 3 punts. 
“Estic content de la feina que 
hem fet aquestes últimes jorna-
des, tot i perdre”, ha dit Vives, qui 
ja està preparant un nou equip per 
a la propera temporada, amb la in-
tenció de recuperar jugadores que 
han passat pel club | SD

CICLISME

La Bicicletada Popular per la 
llera del riu Besòs arriba aquest 
any a la XI edició i viurà un nou 
capítol el proper 5 de maig. Or-
ganitzada per la Diputació de 
Barcelona, amb la col·laboració 
del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besòs i el suport 
tècnic de la Federació Catalana 
de Ciclisme, aquesta prova popu-
lar sortirà des de Granollers fins 
arribar al mar, a l’alçada de Sant 
Adrià del Besòs, tot resseguint la 
llera recuperada del riu durant 
24 quilòmetres. La Bicicletada 
Popular, que l’any passat va aple-
gar uns 1.500 ciclistes, arribarà a 

Montcada a les 10.30h. La parti-
cipació està oberta a tothom i els 
ciclistes podran iniciar la cursa 
des de la sortida o bé incorporar-
s’hi en els punts de trobada ha-
bilitats a Montornès del Vallès, 
Montcada i Reixac –a prop del 
pont de la Roca– i Santa Coloma 
de Gramanet. Les inscripcions 
només es poden fer per Internet 
a la pàgina web de la Diputació 
de Barcelona (www.diba.cat/bici-
cletada/besos) i es tancarà quan 
s’arribi als 1.500 participants. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
promoure la pràctica de l’esport i 
gaudir d’un espai recuperat com 
la llera del Besòs.

La prova, que recorre la llera del Besòs, es farà el 5 de maig

Arriba una nova edició 
de la Bicicletada popular

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle es va acomiadar de l’afició amb un clara derrota
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> El tt La unió també grava un ‘Harlem-Shake’
Els integrants del TT La Unió s’han afegit a la moda del ‘Harlem-Shake’ i han gravat 
un vídeo que es pot veure a Internet (www.youtube.com/watch?feature=player_
detailpage&v=vIeJPBlvjWI). A la vessant esportiva, i després d’una victòria da-
vant del Castelldefels (5-1), l’equip s’ha assegurat la desena posició. El proper 
objectiu és superar les semifinals i jugar la final per a la setena plaça. D’altra 
banda, la secció organitza el dia 27 un Open de tennis taula per a no federats 
amb motiu de la Festa Major de Mas Rampinyo | RJ 

ATLETISME

La Joventut Atlètica Montcada 
(JAM), amb la col·laboració de les 
regidores d’Esports i Medi Am-
bient de l’Ajuntament, ja ho té tot 
preparat per a la celebració de la 
primera edició de la Montescata-
no, cursa de muntanya que es farà 
el 28 d’abril a la Serralada de Ma-
rina amb sortida, a les 9h, des de 
la plaça de l’Església. Al tancament 
d’aquesta edició, la prova, que tin-

drá uns 70 voluntaris de la JAM en 
diferents punts de control, compta-
va amb uns 150 inscrits.

8a Milla Urbana. Es disputarà 
el 19 de maig amb motiu de la 
Festa Major i obre el període 
d’inscripcions el 6 de maig a la 
web de la JAM (www.jam.cat). 
A partir del dia 13, es podrà fer 
també a les seves oficines | RJ

La cursa es disputa el 28 d’abril a la Serralada de Marina

La Montescatano, a punt

El club Lee Young va aconse-
guir un total de 19 medalles al 
Campionat d’Espanya de pum-
se que es va disputar el 13 i 14 
d’abril a Maria d’Or (Castelló). 
Alberto Jo Lee es va proclamar 
triple campió d’Espanya en ca-
tegoria sènior 2, en el trio mas-
culí al costat de José Manuel 
Ramón i José Luis Estudillo i 
fent parella amb la seva germa-
na Soo Mi Jo Lee, que també 
va guanyar la medalla de pla-
ta en Màster 1 i en el trio amb 
Yolanda Hidalgo i Gemma 
Adelantado. Diego Carrillo va 
guanyar el segon or del club a 
la categoria Màster 1. També 
es van penjar la plata Yolanda 
Hidalgo i José Luis Estudillo, 
en parella de més de 30 anys, i 

el trio, de la mateixa categoria, 
format per Celestino Montoya, 
Iago Bernárdez i Javier Capa-
rrós. Gemma Adelantado, en 
Màster 1, i Yolanda Fidalgo i 
José Luis Estudillo, en sènior 

2, van aconseguir el bronze. 
La propera competició del club 
serà el Campionat d’Europa 
que es disputarà del 30 d’abril 
al 2 de maig a Oropesa del Mar 
(Alacant). 

TAEKWoNdo

Alberto Jo Lee es proclama  
triple campió d’Espanya en pumse

Rafa Jiménez | Redacció

El club Lee Young va guanyar 19 medalles el dies 13 i 14 d’abril a Marina d’or

Tota l’expedició del Lee Young, exhibint les medalles guanyades al Campionat d’Espanya
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El sènior de l’AE Elvira La Salle es manté en una còmoda sisena posició

FUTBoL SALA

A manca de quatre jorna-
des per al final de la lliga, 
l’AFS Bosc d’en Vilaró 
manté les seves opcions 
d’entrar entre els quatre 
primers per jugar la pro-
moció d’ascens. Els mont-
cadencs es van recuperar 
bé de la derrota a casa 
contra el Plaza Macael i 
han sumat dues victòries 

seguides  a les últimes jor-
nades contra l’Associació 
Esportiva Wolf (3-6) i 
l’Atletic Sala Sant Boi 
(4-3). Ara mateix, l’AFS 
Bosc d’en Vilaró ocupa la 
quarta posició, a un punt 
del tercer, el CCA Plaza 
Macael, i amb un avan-
tatge de dos punts amb el 
cinquè, el Catalònia | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
manté la quarta posició

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada ha fet els 
deures i ha recuperat la pri-
mera posició del grup 2 de 
la Segona Divisió després 
d’encadenar tres victòries 
que amplien la seva bona  
ratxa fins als deu triomfs 
consecutius. Els montca-
dencs, que no perden des del 
12 de gener, van guanyar 

els dos partits de les últimes 
dues jornades contra l’Escola 
Pia (6-0) i el Polinyà (1-8) 
i van sumar els tres punts 
del partit ajornat contra el 
Castellnou (2-3). L’equip 
de José Luis Carrasco 
és líder amb 46 punts, dos 
més que l’EF Barberà-Anda-
lucía que encara té pendent 
una jornada de descans | RJ 

L’EF Montcada recupera 
el lideratge del seu grup

FUTBoL SALA

Sense canvis a la situació 
de l’AE Can Cuiàs, que va 
ajornar el seu últim partit 
contra Les Corts EF. A la 
darrera jornada, els mont-
cadencs van caure contra 
el segon, l’Estel Vallseca 
(2-4). Dos dies abans, els 

de Matías Ruiz van perdre 
el partit ajornat contra el lí-
der, el Claret FS, per 2 a 5. 
L’AE Can Cuiàs, i a manca 
de sis jornades per acabar la 
lliga, és últim del grup 1 de 
Preferent amb 8 punts i dos 
partits ajornats | RJ 

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

BÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

tres victòries seguides 
per al sènior masculí

El sènior masculí de l’AE 
Elvira-La Salle ha agafat 
una bona dinàmica de 
resultats i, de moment, 
acumula tres victòries 
consecutives. Després 
d’una jornada de descans, 
l’última va arribar a casa 
contra un rival directe, el 
CB Sant Celoni B, per 79 
a 67. Els dos triomfs ante-
riors es van produir contra 
el CB Llavaneres (66-77) i 

el CB Gassó B (83-66). 
Tot i aquesta bona ratxa, 
l’AE Elvira-La Salle no ha 
variat la seva posició i con-
tinua a la sisena plaça amb 
un balanç de 14 victòries i 
8 derrotes. 

Sènior femení. Ocupa la 
tercera posició per la cua 
després de patir una nova 
derrota a la pista del tercer, 
el Jesuites El Clot-AE Casp 
(61-33).

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior B del CH La Salle 
no ha iniciat amb bon peu la 
fase final d’ascens a la Ter-
cera Catalana Preferent. De 
moment, els homes d’Óscar 
San Felipe, que van finalit-
zar com a líders del seu grup 
la primera fase, han perdut 
els dos primers partits con-
tra l’Handbol Joventut Ti-
betana (25-23) i l’Handbol 

Rubí (30-34). Amb 0 punts, 
i a quatre de les dues posi-
cions d’ascens, els montca-
dencs hauran de guanyar 
els quatre partits que resten 
si volen aconseguir l’ascens. 
“Estem decepcionats amb 
aquest inici, però una vic-
tòria ens tornaria a donar 
confiança”, explica San Fe-
lipe | RJ 

El sènior B es complica 
les opcions de pujar

HANdBoL

El sènior B no pot trigar a eaccionar si encara vol pujar de categoria
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L’AE Can Cuiàs ho té cada cop més complicat per evitar el descens
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El CEB Can Sant Joan-B. 
Montseny va donar la gran 
sorpresa i va aconseguir la 
victòria a la pista del Gassó 
de Ripollet, líder que no-
més havia perdut dos par-
tits aquesta temporada, per 
un ajustat 50 a 52. Aquest 
triomf va reforçar la moral 
dels montcadencs que una 
setmana més tard també 
van poder superar el CB 
Santa Perpètua B per 64 a 
52. Els sènior masculí ocupa 
la desena posició amb un ba-
lanç de 7-13 | RJ

triomf del 
B. Montseny 
contra el líder

A manca de la disputa 
d’algun partit ajornat, la 
competició a la Lliga Na-
cional de Korfbal ja ha arri-
bat a la seva finalització. El 
Multiópticas Isis, que ha 
perdut  els seus dos últims 
partits contra el CK Caste-
llbisbal (17-24) i el Vacarisses 
(27-16), ha acabat cinquè. 
“Aquest any hem iniciat 
un nou projecte i jo debu-
tava, però no estem satis-
fets d’haver quedat fora 
del play-off”, valora el tèc-
nic David Rúa | RJ

dues derrotes 
del Multiopt. 
isis korfbal
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ACTIVITATS d’ESTIU

L’iME obre les inscripcions per 
als Casals Esportius d’Estiu
Les activitats començaran el 25 de juny i els participants s’han d’inscriure del 6 al 9 de maig

L’Institut Municipal d’Es-
ports i Lleure (IME) ja té 
preparats els Casals Espor-
tius d’Estiu, on cada any hi 
participen una gran quan-
titat d’infants del municipi. 
Els Casals Esportius d’Estiu 
de l’IME, destinats a nens i 
nenes que es repartiran entre 
els nascuts entre 1997 i 2000 
i 2001 i 2009, es divideixen 
en dues quinzenes: del 25 de 
juny al 5 de juliol i del 8 al 
19 de juliol, tot i que també 
hi haurà una setmana extra 
entre el 22 i el 26 de juliol. 
L’horari serà de 9 a 13h i de 
15 a 17h. També s’ofereixen 
un servei  d’acollida a les 8 
del mati i un altre de menja-
dor, en horari de 13 a 15 h. 
Es realitzaran activitats com 
bàsquet, iniciació al bàdmin-
ton, handbol, acroesport,  
jocs de grup, shootball, patinat-
ge, natació, aeròbic o futbol 
sala, entre d’altres. L’IME 
també farà aquest any un 
casal especialitzat de futbol 
que se celebrarà a l’estadi 
municipal de La Ferreria. La 
resta d’activitats es reparti-
ran entre el pavelló Miquel 
Poblet, la Zona Esportiva 

Centre (pista coberta, gim-
nàs i piscina a l’aire lliure) 
i a les instal·lacions esporti-
ves de l’Escola Reixac. Les 
inscripcions estaran obertes 
entre el 6 i el 9 de maig i es 
podran fer a les oficines de 
l’IME (Montcada Aqua, c/ 
Tarragona, 32), de 9 a 13h 
i de 16 a 19 h. 

Josc Escolars. La cloenda 
canvia de dates i finalment 
es farà el 7 de juny al pavelló 
Miquel Poblet i rodalies.

Rafa Jiménez | Redacció

Les activitats d’aigua que es fan a la piscina de la Zona Esportiva Centre són de les més populars entres els infants

El Casal Esportiu també destina un temps a les activitats a la pista coberta
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CLUB TENNIS REIXAC

Èxit de Judith gonzález
La tennista va arribar a la final de l’open primavera

BÀSQUET. CB MoNTCAdA

El premini B ja suma més 
triomfs que derrotes
En total té set victòries després d’obtenir dues victòries

BÀSQUET. CEB CAN SANT joAN

El juvenil femení no es
retroba amb la victòria
No ha tingut sort i acumula quatre derrotes seguides

A manca de quatre jorna-
des per al final de la lliga, 
el júnior femení de l’AE El-
vira La Salle continua ocu-
pant la tercera posició per 
la cua del grup 5 del Nivell 
B del Campionat Terri-
torial després d’acumular 
quatre derrotes consecu-
tives. Les montcadenques, 
que no han pogut guan-
yar un partit des del 17 de 
març, van perdre els seus 
dos últims enfrontaments 
contra el CB Llinars (79-
50), situat a la part mitja 
de la taula, i el segon clas-
sificat, el CB La Garriga 
(64-65). 

Júnior A. Segueix a la cin-
quena posició, tot i perdre 
a l’última jornada a la pis-
ta del CB Cardedeu B (51-
47). Una setmana abans, 
havia guanyat el Lliçà 
d’Amunt B (76-72).

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUET. CEB CAN SANT joAN

L’infantil femení torna a 
patir una ratxa negativa
Després de quatre victòries seguides, ha perdut tres partits

L’infantil femení del CEB 
Can Sant Joan, que va fi-
nalitzar la primera fase 
al nivell C a l’última po-
sició amb vuit derrotes 
i cap victòria, porta una 
línia irregular al nivell D, 
acumulant ratxes positi-
ves i negatives. Després 
d’iniciar aquesta segona 
fase amb cinc ensopegades 
consecutives, les montca-
denques van millorar amb 
quatre victòries seguides. 
A les últimes setmanes, 
han tornat a entrar en un 
sotrac de resultats amb 
tres derrotes, les dues úl-
times contra el penúltim, 

el Bàsquet Nou Barris (23-
35), i el líder, l’AE Bells-
port (54-3). Ara mateix, 
l’infantil femení ocupa la 
tercera posició per la cua 
amb un balanç de 4 vic-
tòries i 8 derrotes.

Rafa Jiménez | Redacció

L’infantil femení, de ratxa en ratxa

El canvi de nivell del premi-
ni B del CB Montcada li ha 
permès reconciliar-se amb 
les victòries. Després de no 
guanyar cap dels 10 partits 
que va disputar al nivell C, 
els montcadencs acumulen 
més triomfs (7) que derro-
tes (6) al grup 2 del nivell 
D. Les dues últimes vic-
tòries es van produir contra 
el ACB Palau de Plegamans 
(62-24) i a la pista del cuer, 
el Vilassar de Dalt, per un 
contundent 6 a 56. A manca 
de cinc jornades per al final 
de la lliga, aquest equip mixt 
ocupa la cinquena posició 
amb 20 punts.   

Cadet A. Tot i patir tres en-
sopegades seguides, conti-
nua a la primera posició del 
del nivell B-1 amb 18 punts. 
Ha perdut el últims partits 
contra el Valldemia (45-51) i 
el CB Cabrera A (65-42).

Rafa Jiménez | Redacció

El premini B està en un bon moment

Judith, amb del seu entrenador, Edu Grosso, i els companys Fran, Joel i ‘Chipi’
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Judith González, del CT 
Reixac, es va proclamar 
subcampiona de l’Open 
Primavera del CD Terras-
sa. González va perdre la 
final contra María Boyero, 

del Tennis Valdoreix, per 
2-6, 6-3 i 1-6. D’altra banda, 
l’infantil femení va caure 
contra el CT Castellar (3-1) 
al Campionat de Catalunya 
d’equips per comarques | RJ
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> Bona participació a la festa de La Salle
El bon temps va facilitar una gran participació a la festa que 
l’AMPA del col·legi La Salle va organitzar el 20 d’abril. “Han 
estat unes festes molt especials. Hem posat en marxa el 
projecte ‘Pro viatge de fi de curs’ i això ens ha permès 
comptar amb la implicació de l’alumnat de 3er d’ESO. 
Valorem molt positivament aquesta experiència”, explica 
Carmen Abadín, secretària de l’AMPA. La propera festa 
lúdico-esportiva la farà el col·legi Reixac el 27 d’abril | RJ 
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El júnior femení està a la part baixa
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Èxit de Judith gonzález

L’EF Montcada obre inscripcions 
per a la propera temporada 

L’Escola de Futbol Mont-
cada ja ha obert el període  
d’inscripcions per a la pro-
pera temporada. Per als que 
estiguin interessats, l’horari 
d’atenció és de dilluns a 
divendres, de 18 a 21h. Se-
gons els seus responsables, 
l’objectiu de l’EF Montcada, 
que no farà cap tipus de pro-
va per confeccionar els seus 
equips, es tornar a tenir la 
mateixa quantitat de con-
junts que ha tingut aquesta 
temporada: un de l’Escola 
(nens nascuts entre 2009 i 

2010), dos patufets (2008), 
tres prebenjamins (2006-
2007), quatre benjamins 
(2004-2005), cinc alevins 
(2002-2003), tres infantils 
(2000-2001), dos cadets 
(1998-1999) i entre dos i tres 
juvenils –i un més de futbol 
sala– (1995, 1996, 1997). 

Prebenjamí B. Penúltim al 
grup 42, va sumar la seva 
quarta victòria contra el 
Cerdanyola B (3-1). Una 
setmana més tard, va perdre 
davant de l’EF Barberà-An-
dalucía (2-0). 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBoL. EF MoNTCAdA

El club no farà cap prova als jugadors i espera tornar a confeccionar la mateixa quantitat d’equips 

NATACIÓ

Per primera vegada, cinc 
membres de l’Escola de 
Natació Montcada han 
aconseguit el guardó de 
‘nadador complet’ després 
d’aconseguir la millor pun-
tuació sumant els quatre mi-
llors temps de cada estil a les 
quatre jornades dels Cam-
pionats Comarcals. Es tracta 

dels benjamins Martí Toldos 
i Nadia Misas; els alevins 
Marc Grau i Claudia Garro-
te, i l’infantil Daniel Gonza-
lo. A la darrera jornada, dis-
putada el 6 d’abril a Ripollet, 
Nadia Misas va guanyar els 
25 metres esquena i braça i 
Martí Toldos va ser segon 
i tercer, en categoria benja-
mí; Marc Grau va guanyar 

la prova de 50 m. esquena 
mentre que Claudia Garrote 
va ser segona i tercera als 50 
m. braça i esquena, en aleví; 
l’infantil Daniel Gonzalo va 
ser el primer als 100 m. es-
quena i braça i Joan Grau, 
cadet, va finalitzar tercer 
als 100 m. braça. La final 
dels Comarcals es farà el 27 
d’abril a Badia.

L’En Montcada aconsegueix 
cinc ‘nedadors complets’
Es tracta de Martí Toldos, Nadia Misas, Marc Grau, claudia Garrote i Daniel Gonzalo

FUTBoL jUVENIL. Cd MoNTCAdA

El juvenil del CD Mont-
cada ha baixat fins a la  
desena posició del grup 7 de 
Primera Divisió després de 
patir dues derrotes seguides 
a casa. Tot i avançar-se en 

el marcador en aquests dos 
enfrontaments, els montca-
dencs van acabar perdent 
contra dos rivals directes: 
l’UE Mollet (1-2) i l’EF Bar-
berà-Andalucía (1-3) | RJ

El juvenil perd posicions 
És desè després d’encaixar dues derrotes consecutives

A manca de sis jornades 
per al final de la lliga, el 
juvenil de l’EF Montcada 
continua a la vuitena po-
sició del grup 2 de Segona 
Divisió, tot i haver patit 
dues derrotes a les últimes 
jornades: contra el segon 
classificat, el Montmeló 
(2-6), i davant d’un rival 
que ocupa la part baixa 
de la taula, l’Escola Pia de 
Sabadell (3-1) | RJ 

El juvenil 
segueix igual 
tot i perdre

Rafa Jiménez | Redacció
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> Els cursets de natació obren inscripcions
El Centre Esportiu Montcada Aqua obre a partir del 6 de 
maig el període d’inscripcions per als cursets intensius de 
natació que es faran durant l’estiu. Els interessats poden 
passar per les oficines del Aqua, de dilluns a dissabte, per 
apuntar-se. Els cursets estan dividits en nadons (de 6 a 36 
mesos), bressol (de 3 a 5 anys), infantil (de 6 a 15 anys) i 
adult (més de 16 anys) | RJ 

FUTBoL SALA

El prebenjamí B no està tenint gaire sort i ocupa la part baixa de la taula
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> El juvenil vermell continua cinquè
Es manté a la cinquena posició, amb 39 punts, del grup 
7 de Primera Divisió després d’haver sumar en els seus 
tres últims partits. El 9 d’abril, va guanyar l’ajornat contra el 
Martorelles (1-4) i va empatar els dos següents contra l’EF 
Barberà-Andalucia (2-2) i el Mercantil C (0-0) | RJ 
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HANdBoL. CH LA SALLE

L’infantil A del CH La Sa-
lle va fer història el 20 i 21 
d’abril i es va convertir en el 
primer conjunt del club que 
jugava el Top-4, que es va 
disputar a La Roca del Va-
llès. A la semifinal, els mont-

cadencs no van poder do-
nar la sorpresa i van perdre 
contra el Granollers (28-22). 
Un dia després, al partit per 
al tercer i quart lloc, l’infantil 
A també va caure davant de 
La Roca (32-25) | RJ 

L’infantil, quart al top-4
Va perdre els dos partits contra el Granollers i La Roca

Ja és tot un èxit que l’infantil A hagi acabat com el quart millor equip de Catalunya

FUTBoL SALA. BRoNCESVAL MoNTCAdA

Després de finalitzar la lli-
ga a la tercera posició, el 
prebenjamí del Broncesval 
va iniciar el 17 de febrer 
la Copa Catalana. El 21 
d’abril, va aconseguir la 
seva segona victòria contra 

l’FS Sab Atl. Joan Maragall 
(6-0). Després de 9 jornades, 
els montcadencs són penúl-
tims amb 7 punts. Les dues 
últimes derrotes es van pro-
duir contra l’Esparreguera 
(1-5) i l’Olesa (1-8) | RJ 

Victòria del prebenjamí
Va aconseguir el seu segon triomf a la copa catalana

El prebenjamí ha pogut guanyar el seu segon partit a la Copa Catalana

KARATE

El cadet Eric Puig i la infantil 
Paula Franco, en kumite, es 
van proclamar campions del 
X Campionat d’Espanya 
WUKO que es va disputar 
a Alfaro (La Rioja) el 20 i 21 
d’abril. En kata, el club tam-

bé va obtenir quatre segones 
posicions, en aleví i infantil, 
i dues terceres, en juvenil 
i sènior. En kumite, va fer 
quatre segones posicions, en 
alevins i sèniors, i tres terce-
res, en infantil i juvenil | RJ 

Bon paper del Shi-Kan
Grans resultats al X campionat d’Espanya WUKo

Foto de família de l’expedició del Shi-Kan que va viatgar fins a La Rioja
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Jordi Díaz
Zum-zum. El montcadenc Jordi Díaz fa un any que ha decidit convertir la seva afició per les abelles 
en una professió. Després de quedar-se sense feina, ha optat per canviar les màquines excavadores 
pels ruscos i les arnes, que els té distribuïts entre Ca l’Albinyana, a Mas Rampinyo, i uns terrenys al 
Turó de Montcada, a Can Tort i la Font dels Avellaners, a més de tenir-ne uns altres als municipis de 
Sant Llorenç Savall i Vilafranca. En l’actualitat, compta amb 250 closos artificials, a cadascun dels 
quals poden viure entre 30.000 i 50.000 insectes i, si les condicions meterològiques són favorables 
–si fa sol i la floració de les plantes és abundant–, la colònia pot arribar a ser de 80.000 exemplars. Però, 
a banda dels problemes derivats de les inclemències del temps, els apicultors han de fer front a un 
entrebanc afegit: els pesticides amb què es fumiguen els camps, que provoquen una elevada taxa de 
mortaldat entre les abelles i les greus conseqüències que aquest fenonem té en la cicle de la vida.

“Si ens quedem sense abelles, 
ens quedem sense plantes”

És molt complicat cuidar els rus-
cos de les abelles?
Com tot els negocis amb animals, 
implica molta dedicació. Quan no 
hi ha aliment, com passa a l’hivern, 
els has de proporcionar menjar per-
què si no es moren. També els poso 
aigua i vigilo que altres insectes no 
les ataquin, com els abellarols, que 
un de sol pot acabar amb totes les 
abelles d’un rusc. És important que 
ingereixin les vitamines necessàries 
perquè sinó, no ponen ous. 
Quan ponen els ous?
Durant tot l’any. La reina té la ca-
pacitat de decidir el nombre d’ous. 
Per exemple, quan és època 
d’aparellament, cria mascles, els 
abellots, que la seva funció princi-
pal és fecundar la reina i refrigerar 
la colònia quan fa molta calor per 
mantenir el microclima adient per 
viure-hi.
I quines abelles es dediquen a la 
recol·lecció del pol·len?

Les obreres, que viuen unes sis 
setmanes. És una organització ma-
triarcal on cada abella té una funció 
diferent segons la seva edat. 
I què passa quan es mor la reina?
La reina viu al voltant de 5 anys. 
Quan mor, les obreres creen una 
altra reina alimentada sobretot amb 
jalea real, el que li donem als nens 
perquè tinguin més gana. La comu-
nitat està organitzada per garantir 
la seva supervivència. Per exem-
ple, maten els abellots quan arri-
ba l’hivern perquè mengen molt i, 
precisament en aquesta època de 
l’any, escaseja l’aliment.
Les abelles són imprescindibles 
en la cadena de la vida. Què re-
clamen els apicultors davant l’ús 
generalitzat dels pesticides?
Hem de ser conscients que sense 
abelles ens quedem sense vegeta-
ció i precisament tot això està en 
perill a causa de l’ús generalitzat 
d’aquests productes químics sobre 

els camps. Ens agradaria que la 
Generalitat i la Unió Europea fes-
sin una normativa que garantís que 
aquest fenonem no suceeixi perquè 
els governs han de ser conscients 
de la importància que té preservar 
la natura.

Com li ha anat el seu primer any 
en el negoci?
No gaire bé, perquè el temps no ha 
acompanyat i se m’han mort moltes 
abelles. Em pensava que era per-
què sóc novell en la matèria, però 
es veu que ha estat generalitzat en-
tre tots els apicultors. I a sobre, els 
governs han eliminat la majoria de 

les ajudes al sector, un fet que ha 
provocat que molts hagin hagut de 
plegar. 
Quants quilos de mel fabriquen a 
l’any les seves abelles i de quin 
tipus?
Fabriquen uns 800 quilos de mel 
de mil flors perquè mengen sobretot 
romaní i farigola. Està molt bona. 
La mel té propietats curatives?
I tant! Es coneix com apiteràpia. Et 
posaré uns exemples. La mel amb 
canyella és bona per a l’artritis, 
l’artrosis, l’aparell digestiu i per per-
dre pes; la mel amb pol·len s’utilitza 
per a la  pròstata i va molt bé com a 
estimulant per a la canalla i la gent 
gran i la mel amb jalea real és ideal 
per cuidar el cervell i tenir més me-
mòria. A més, la mel és el millor an-
tibiòtic que s’ha descobert fins avui 
dia, ja que desinfecta ferides i ajuda 
a cicatritzar-les. És un aliment nu-
tritiu que s’hauria d’incloure en una 
dieta sana.

Quan veiem una abella, què hem 
de fer? Sortir corrents, espantar-la 
o ignorar-la?
Si no l’emprenyes, normalment no 
fa res. Una altra cosa és si t’acostes 
als ruscos, aleshores es defensen. 
La meva recomanació és que la 
gent no s’apropi a un clos, o com 
a mínim, a una distància de 25 o 
30 metres.
A vostè li piquen molt?
Anem protegits però, tot i així, 
sempre surto amb més d’una pi-
cada. Ara ja no em fan mal perquè 
m’imagino que el meu cos ha creat 
els anticossos per protegir-se, però 
hi ha persones a qui els fa molta 
reacció al·lèrgica. En canvi, hi ha 
d’altres que paguen perquè els pi-
quin.
Què diu! I per què serveix?
És una part de l’apiteràpia. El verí 
de l’abella té molts components 
que, en les dosis adequades, són 
beneficiosos per a la salut.

“La mel és un aliment 
molt nutritiu que 
s’hauria d’incloure    
en qualsevol dieta 
sana i equilibrada”

apicultor

A títol personal
SíLViA ALQuézAR
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