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El col·lectiu de can Piella, 
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publicitat

> NOTÍCIES:  L’alcaldessa nega davant del TSJC haver rebut pressions per contractar Llumà  PÀG. 5

> Esports: Antonio moya tanca el seu segon cicle com a entrenador del femení de l’EF Montcada   PÀG. 26

núm. 423
2a quinzena | maig 2013

ÈPOCA III

El govern local presenta a les 
entitats el projecte que sufragarà 
l’AMB i que es troba en període 
d’exposició pública PÀG. 3

> NOU PROJECTE

La remodelació 
del carrer Mossèn 
Castellví, prevista 
per a la tardor

La Festa Major
estrena capgrossos
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El Rocío, a Mas Duran
La celebració ha comptat 
amb milers de visitants PÀG 16

força públic als actes malgrat la inestabilitat meteorològica PÀGS. 20 I 21
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PRESENTACIÓ
El govern municipal ha organitzat dues 
xerrades informatives per a les entitats
amb els tècnics encarregats del projecte

El projecte inclou des de la passarel·la de La Salle fi ns al pont del Vapor que va de la Font Pudenta al polígon de la Ferreria

La remodelació del carrer l’assumirà 
l’AMB i costarà més d’un milió d’euros

moSSÈN JoAqUIm cASTELLvÍ

La remodelació del carrer 
Mossèn Joaquim Castellví es 
podria iniciar aquesta propera 
tardor i estar enllestida l’estiu 
del 2014. Aquesta és la previ-
sió de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB), l’organisme 
que fi nancia el projecte amb un 
pressupost d’1.235.000 euros. 
Actualment el projecte, realitzat 
per l’Enginyeria Raventós, es 
troba en exposició pública i, si 
es compleixen els terminis pre-
vistos, aviat sortirà a licitació. 
Aquesta és la informació que 
l’equip de govern municipal 
ha transmés a les entitats dels 
barris més propers a la inter-
venció, Montcada i la Font Pu-
denta, en dues reunions convo-
cades amb tècnics de l’AMB i 
de l’estudi d’arquitectes que ha 
dissenyat el nou passeig sota la 
supervisió dels Serveis Tècnics 
municipals.

Transformació del vial. El carrer 
Mossèn Castellví, que uneix 
el centre amb la Font Pudenta 
i Terra Nostra, és un dels més 
confl ictius del municipi ja que 
les voreres són tan estretes que 
no garanteixen la seguretat dels 
vianants. Per subsanar aques-
ta problemàtica s’ha demanat 
permís a l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per ampliar 
en determinats punts la zona 
de pas fent un voladís sobre 
la llera del Ripoll. Aquesta so-

lució permet que el passeig, 
d’aproximadament 500 metres 
de recorregut, tingui en la majo-
ria de trams una amplada d’entre 
2 i 3 metres allà on ara amb prou 
feines arriba a un metre. 
El punt més estret del reco-
rregut serà d’1,20 just sota el 
pont de la C-17. L’existència 
d’aquesta infraestructura fa in-
viable ampliar més la vorera. 
No obstant això i comprenent 
la preocupació expressada per 
alguns representants veïnals, 
els tècnics consideren que és un 
mal menor tenint en compte el 
canvi substancial que suposarà 
la total remodelació del carrer. 

Difi cultats preexistents. A l’altre 
punt, a priori, confl ictiu per 
l’existència dels pilars que su-
porten el pas de l’autopista 
C-33, s’ha resolt amb el voladís 
previst sobre el riu de manera 
que els vianants passaran per 
darrera de l’estructura i no per 
davant. Al llarg de tot el reco-
rregut hi haurà una barana de 
formigó que protegirà el carrer 
de possibles avingudes d’aigua 
i que estarà decorada amb un 
traçat simbòlic que recorda la 
sinuositat del riu i del propi pas-
seig. En alguns punts –els que 
coincidiran amb zones d’estada 
i bancs–, la barana serà de vidre 
per permetre la contemplació 
del Ripoll i també incorporarà 
llum. 
El projecte preveu incorporar 
espais ajardinats i fanals i, des 
de la passarel·la fi ns al pont 
dels Hermanos, per salvar la 
pendent, s’adaptaran al cantó 
interior uns esglaons lleugers. 
El paviment, tot de formigó, no 
serà uniforme, tindrà diferents 

colors per fer el recorregut vi-
sualment més agradable.
“Volem que aquest vial que 
connecta els barris de la Font 

Pudenta i Terra Nostra amb 
el centre tingui una visió més 
amable i, sobretot, sigui segur 
per als vianants”, va remarcar 

l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), durant la primera presen-
tació del projecte a les entitats el 
passat 21 de maig.

Pilar Abián | Montcada

La façana de la ciutat vista des de l’altra banda del Ripoll millorarà substancialment amb el projecte d’ampliació del carrer Castellví
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 Juan Parra: ‘Aquest projecte implicarà un gran canvi per a Montcada’

Millorar la connexió entre la Font 
Pudenta i el centre del municipi és 
un dels projectes inclosos en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) del go-
vern per a l’actual mandat, tal com 
recorda el president de l’Àrea de Po-
lítica Territorial, Juan Parra (PSC).

Quines han estat les prioritats a 
l’hora de dissenyar el nou passeig?
Sobretot, i en atenció a les deman-
des de la ciutadania, contribuir a 
millorar la seguretat dels vianants. 
Aquest és un punt per on passen a 
diari centenars de persones de totes 
les edats, no només els veïns que hi 
viuen també els alumnes que van  
cap a l’INS La Ferreria o aquells que 
van a les instal·lacions esportives 

que hi ha al polígon. 
Era urgent i necessari 
dignifi car aquest pas.
Per què s’ha trigat 
tant a fer-ho possible?
Un dels principals obs-
tacles ha estat convèn-
cer l’ACA perquè ens 
deixés envair l’espai de 
la llera amb un voladís.  
Al fi nal hem aconseguit 
el permís dissenyant 
una barana de formigó 
que serveixi de conten-
ció davant possibles avingudes.
Podem dir que aquest serà el pro-
jecte més ambiciós que es farà al 
municipi en l’actual mandat?
Jo crec que serà un dels més impor-

tants dels últims anys perquè impli-
carà un gran canvi que serà visible 
no només per als vianants que hi 
passin, també millorarà clarament la 
visió de la façana de la ciutat des de 
l’altra llera del Ripoll | PA
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La previsió és que les 
obres durin 9 mesos i 
que el vial es mantingui 
obert al trànsit
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DEBAT SOBRE LAFARGE 
Mentre C’s defensa que continuï 
a Montcada, ICV-EUiA reclama el 
trasllat de la cimentera
Pàg. 8

UNIVERSITAT DE LA BICI
La Xarxa de Ciutats de la 
Bicicleta organitzarà una 
trobada a Montcada al juliol
Pàg. 9

Pocs dies després del desallotja-
ment de Can Piella, els promotors 
del projecte de recuperació i con-
servació de l’antiga masia mont-
cadenca fan balanç dels fets i de 
la seva experiència. “L’expulsió 
de la fi nca ha estat un cop inne-
gable per a nosaltres, però no 
afecta per res les nostres idees”, 
ha dit Marta Galán, una de les 
components d’aquest moviment, 
que ha posat el dit a la nafra de 
l’especulació del sòl i ha desper-
tat consciències. En quatre anys, 
ha rehabilitat un edifi ci del segle 
XVIII catalogat com a patrimoni 
arquitectònic –propietat del grup 
immobiliari Alcaraz i que porta-
va més de 10 anys abandonat– i 
ha recuperat la pràctica agrària, 
promovent formes de consum 
alternatives i l’establiment vin-
cles de col·laboració amb altres 
col·lectius dels voltants. 

Solidaritat. L’anunci de l’immi-
nent desallotjament de la masia 
va aixecar una onada de solida-
ritat i suport entre veïns i entitats 
de Montcada, Santa Perpètua, 

Cerdanyola i la Llagosta. El 12 
de maig, més de cent de perso-
nes van protagonitzar una mani-
festació de suport des de la Lla-
gosta fi ns a Montcada. El mateix 
dia del desallot jament, el 15 de 
maig, centenars de ciutadans es 
van apropar als terrenys de Can 
Piella alertats per missatges de 
mòbil. La pressió popular i les 
mesures de resistència pacífi ca 
que havien organitzat els joves, 
no van poder fer front al gran 
desplegament policial, amb més 
de 100 agents i una trentena de 
furgonetes. 
L’operació va requerir una grua 
de grans dimensions per acce-
dir a la plataforma elevada que 
els joves havien aixecat damunt 
de la teulada. Al cap de sis ho-
res, Can Piella va ser ofi cialment 
desallotjada per ordre judicial. 
La intervenció es va saldar amb 
cinc detinguts que han quedat en 
llibertat amb càrrecs. A dos d’ells 
se’ls imputa un presumpte delicte 
de desobedència i als altres tres, 
per atemptat contra l’autoritat. 

Protestes. Cap al migdia i com a 
protesta contra el desallotjament, 
els defensors de Can Piella van 
tallar l’autopista A-7, a l’alçada de 
Santa Perpètua de Mogoda, i es 
van concentrar davant dels dos 
gratacels que Alcaraz va aixecar 
a Mas Rampinyo. Alguns joves 

es van penjar a la façana d’un 
dels edifi cis per desplegar una gran 
pancarta amb el lema ‘Sos Can 
Piella’ i ‘La llei sembra injustícia’. 
Entre els manifestants, van acu-
dir representants d’entitats locals 
com la Favmir, el Casal Popular 
El Brot i la Plataforma de Treballa-
dors i Aturats, i alguns regidors de 
l’Ajuntament, com Alba De Lamo 
(EUiA,) formació que posterior-
ment va emetre un comunicat 
condemnant el desallotjament i en 
solidaritat amb els detinguts. 
Un dels desallotjats, Pau, ha la-
mentat els danys que ha patit la 
teulada de la masia a causa de la 
intervenció policial. “Quatre anys 
treballant per recuperar la casa 
i, en un moment, la van destros-
sar”, ha afegit el jove, qui ha fet 
una crida a seguir ocupant cases i 
terres deshabitades per lluitar con-
tra l’especulació urbanística.

El col·lectiu reconeix que el desallotjament trunca el projecte a la masia montcadenca, 
però no afecta les seves idees sobre formes alternatives a l’actual model de societat

Can Piella rep mostres de 
solidaritat en el seu comiat

movImENT SocIAL

Laura Grau | Mas Rampinyo

Els joves lamenten que 
la intervenció policial 
hagi causat danys a la 
teulada de la masia
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Membres del col·lectiu Can Piella van penjar pancartes a la façana d’una de les torres Alcaraz

La protesta, al pregó

Membres del col·lectiu Can Piella i sim-
patitzants del moviment van escridas-
sar les autoritats municipals durant el 
pregó de Festa Major, el 17 de maig, 
en considerar que no han donat com-
pliment a la moció de suport al projecte 
que es va aprovar al Ple d’abril, amb 
l’únic vot en contra del PP. El text plan-
tejava, entre d’altres qüestions, tornar a 
negociar amb la propietat la possibilitat 
del manteniment del projecte | LG
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Bustos i Fernández neguen pressions 
a l’alcaldessa per contractar Llumà
Tots els imputats en el pressumpte delicte de tràfic d’influències declaren davant del TSJC 

Tant el diputat del PSC, Daniel 
Fernández, com l’exalcalde de 
Sabadell, Manuel Bustos, han ne-
gat davant del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
haver pressionat l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), perquè 
contractés la directora de l’Àrea 
de Política Territorial, Carmina 
Llumà, exalt càrrec del govern 
tripartit. Tots tres, juntament amb 
el germà de Bustos, Francisco, 
estan imputats per un presumpte 
delicte de tràfic d’influències. 
El fiscal sosté que el diputat, 
l’exalcalde i el seu germà, apro-
fitant el seu grau de prevalença, 
van pressionar Pérez per contrac-
tar Llumà, tot i no haver superat 
l’examen psicotècnic. L’afer es va 
destapar el passat mes de novem-
bre en el marc del cas Mercuri, 
sobre presumptes irregularitats 
urbanístiques a Sabadell. Durant 
la investigació es van enregistrar 
converses entre Fernández i els 
germans Bustos referides a la 
contractació de Llumà i desqüa-

lificant la figura de l’alcaldessa. 
Els tres polítics van declarar el 21 
de maig davant del TSJC que en 
cap moment van pressionar l’edil 
sinó que es van limitar a opinar i 
aconsellar-la respecte l’elecció del 
càrrec directiu. Quant al contin-
gut de les converses enregistra-
des, van argumentar que s’han 
tret de context.

Pérez nega pressions. Pel TSJC 
també van passar el 17 de maig 
com a testimonis els membres 
del tribunal de contractació de 

la treballadora i la piscòloga de 
l’empresa que va fer la prova de 
selecció qui, segons han filtrat 
en alguns mitjans, sí va declarar 
haver rebut pressions per canviar 
l’informe de Llumà i declarar-la 
apta per al lloc de feina. 
L’alcaldessa, per la seva banda, 
va negar haver cedit a cap mani-
pulació. “Tot el procés de selec-
ció, que va ser de lliure concu-
rrència i publicitat i de lliure 
designació, es va fer amb total 
transparència sense i cap tipus 
de pressions”, va dir.

Pilar Abián | Redacció

TRIBUNALS

Projecte per pal·liar les 
deficiències del centre
Les obres es faran a través d’una subvenció de la Diputació

L’Ajuntament durà a terme 
un programa de millores a les 
instal·lacions del complex esportiu 
Montcada Aqua per tal de solu-
cionar-ne les actuals deficiències, 
especialment relacionades amb les 
filtracions d’aigua. A trets generals, 
les actuacions pretenen adequar el 
sostre del complex i reforçar-ne la 
seguretat. 
La Junta de Govern Local ha 
aprovat el projecte elaborat pels 
tècnics del consistori, amb un 
pressupost de 305.000 euros. Al 
voltant de 165.000 euros els su-
fragarà la Diputació, a través del 
programa Xarxa de Governs Lo-
cals 2012-2015. Els altres 150.000 

euros els aporta el consistori i pro-
venen d’un aval que corresponia 
a la constructora de l’equipament, 
Triferca. 
“Alguns dels desperfectes que 
hem d’arranjar són defectes de 
construcció que hauria d’haver 
assumit la promotora, però ha 
fet fallida”, ha explicat el presi-
dent de l’Àrea de Política Terri-
torial, Juan Parra (PSC), qui ha 
agraït especialment la tasca efec-
tuada pel personal del seu depar-
tament en l’estudi i anàlisi de la 
situació de l’equipament espor-
tiu. La intenció de l’Ajuntament 
és executar l’actuació a l’agost, 
quan hi ha menys afluència de 
públic a la instal·lació.

moNTcAdA AqUA

Silvia Díaz | Montcada
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Les reformes es faran a l’agost, quan hi ha menys afluència de públic a les instal·lacions

Fernández és diputat pel PSC al ParlamentBustos va deixar l’Alcaldia al febrer
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L’ANC de Montcada reivindica el dret 
a decidir amb una estelada de llums
L’acte d’afirmació sobiranista, fet davant de La Salle, segueix la fórmula iniciada a Vic 

Seguint la fórmula estrenada a Vic 
per l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) i que ja s’ha reproduït 
en diferents municipis del país, la 
secció territorial de Montcada i 
Reixac va construir una gran es-
telada d’espelmes la nit del 18 de 
maig davant del col·legi La Salle, 
enmig d’una gran expectació. 
L’acte de l’encesa de la compo-

sició de llums, obra del montca-
denc Antoni Orihuela, va anar 
acompanyat de la projecció de 
documentals sobre la manifestació 
independentista de  l’11 de setem-
bre  i sobre la tasca de mobilització 
ciutadana que l’ANC està duent a 
terme a tot el territori català. 
Una de les components de l’ANC 
local, Consol Cervera, va llegir 
el text central de la Declaració 

de sobirania i el dret a decidir 
del poble de Catalunya, aprova-
da pel Parlament el passat 23 de 
gener. El document incideix en la 
legitimitat democràtica del procés, 
“que garantirà especialment la 
pluralitat d’opcions i el respecte 
a totes elles” i en valors com la 
transparència, el diàleg i la cohesió 
social. L’acte va finalitzar amb el 
cant d’Els Segadors.

Laura Grau | Montcada

Representants de l’ANC local es van fotografiar amb l’original estelada a la fi de l’acte que es va fer davant del col·legi La Salle

ASSEmBLEA NAcIoNAL cATALANA

 l
au

r
a 

g
r

au

 

> Resolució per reclamar la protecció del Besòs
El grup parlamentari d’ICV-EUiA ha presentat una proposta de resolució 
instant l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i Soste-
nibilitat a mantenir la designació de zona sensible que es va fer al 2006 a 
la Conca del Besòs, en compliment de la directiva europea que estableix 
que la revisió s’ha de realitzar cada quatre anys | SD

> El PSC organitza el taller ‘Canviem el futur’
Una vintena de persones participa al taller “Canviem el futur” promogut des 
del PSC Montcada i Reixac, paral·lelament amb altres 400 agrupacions locals. 
Amb aquesta proposta s’inicia un debat per compartir una pluja de idees sobre 
millores socials. En aquest grup de treball participen militants i simpatitzants 
que properament es reuniran per tractar, entre d’altres, els valors de la social-
democràcia en el segle XXI, el nou estat del benestar, l’atur, el mercat laboral, 
el sistema de pensions i la nova economia. Aquestes conferències formen part 
del procés participatiu de la Convenció Oberta Progressista de Catalunya | JA
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Amb el lema ‘Aquí estem, no 
descansem!’, una setantena de 
persones va recòrrer el 16 de 
maig a la tarda els principals ca-
rrers del centre en una més de les 
72 manifestacions que ha convo-
cat en total la Favmir des que el 
govern autonòmic va suprimir les 
urgències nocturnes a l’ambulatori 
de Jaume I, al juliol de 2011. La 
Favmir va explicar als assistents 
que ha convocat els portaveus 
dels diferents grups municipals de 
l’Ajuntament a una reunió el 6 de 
juny a la Casa de la Vila (19.30h) 
per parlar de l’estratègia a seguir 
per recuperar el servei d’urgències 
i fer complir cadascun dels punts 
de la moció que el Ple municipal 

va aprovar al juny de l’any passat 
en relació als serveis de salut. “Es 
una trobada oberta a tothom 
per dialogar i escoltar les pro-
postes dels diferents grups” , va 
dir el president de la Favmir, An-
tonio Cera. L’esmentada moció 
del mes de juny, que van presen-
tar els grups d’ICV-EUiA i C’s, 
instava el departament de Salut, 
el conseller de Sanitat i el govern 
de la Generalitat, a restaurar els 
servei d’urgències nocturn i recla-
mava la cobertura de les baixes 
dels metges adscrits a la localitat 
així com la dotació de pediatres i 
de ginecòlegs. El text, que va pre-
sentar inicialment la Favmir, va 
ser adaptat per obtenir el suport 
de tots els grups.

Laura Grau | Montcada

El col·lectiu convoca els portaveus a una trobada el 6 de juny

La Favmir, camí de complir 
els dos anys de protestes

SANITAT

La manifestació del 16 de maig va comptar amb una setantena de persones

 l
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> Xerrada d’ICV-EUiA sobre la renda garantida
El grup municipal d’ICV-EUiA farà el 27 de maig, a les 19.30h a la seu 
d’Iniciativa (c. Guadiana) un acte informatiu sobre la renda garantida ciu-
tadana per a la qual s’estan recollint signatures en el marc d’una ILP. 
Disodado Toledano, membre de la comissió promotora d’aquesta inciativa 
ciutadana serà un dels ponents juntament amb la diputada d’ICV-EUiA al 
Parlament, Laura Massana | PA

Compro. Motos i bicicletes antigues, no 
importa l’estat. Email: tetelm@yahoo.es
Classes particulars. De matemàti-
ques, ESO i reforç de primària. Expro-
fessor, llicenciat en Ciències. 629 522 
708. kopdema@gmail.com
Lloguer. Llogo dues habitacions a sen-
yores grans. Barri de Can Sant Joan. 
Ambient acollidor i familiar. Que li agra-
din els animals. Telèfon 651 600 309.
Se vende. Piso en Cant Sant Joan, calle 
Reixagó, 60 m², totalmente amueblado, 
aire acondicionado y calefacción, para 
entrar a vivir. Parking incluido. Precio 
150.000 euros. Tel. 645 671 716.
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.
Grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols pas-
sar bé i tens entre 40 i 55 anys, truca al 
tel. 677 394 239.
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, con 
patio Tel. 678 88 64 29.
Se ofrece. Chico como soldador, con 
experiencia. Teléfono: 628 22 78 63.

anuncis gratuïts                                 
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat
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El Consorci del Parc Natural de 
la Serra de Collserola ha tancat 
defi nitivament alguns accessos 
i camins al costat oest del Turó 
de Montcada que no formen 
part ni de la xarxa principal ni 
de la bàsica per a la prevenció 
d’incendis. L’actuació s’ha fet co-
ordinadament entre el Consorci i 
l’Ajuntament. 
L’objectiu de la intervenció és 
evitar la proliferació de construc-
cions il·legals, l’abocament de re-
sidus, l’existència de pous il·legals 
i d’aigües residuals i la realització 
d’activitats marginals i que puguin 

degradar aquest espai protegit. El 
Consorci també ha previst ende-
rrocar diverses barraques ubicades 
a fi nques públiques a la zona del 
torrent de Can Tapioles.

Incendis. La Diputació, el Con-
sell Comarcal del Vallès Occiden-
tal i la Federació d’Associacions 
de Defensa Forestal (ADF) de 
la comarca han renovat el seu 
compromís de col·laboració en 
la prevenció i extinció de focs. 
Els tres ens col·laboraran per 
dur a terme l’execució dels plans 
municipals d’incendis forestals i 
d’informació i vigilància. 

En el marc de les activitats per 
donar difusió al Parc de les 
Aigües, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) i l’Ajun-
tament organitzen el 26 de 
maig un taller de compostatge 
adreçat a tots els públics per 
aprendre a obtenir compost a 
partir dels residus orgànics que 
es generen a casa. 
L’activitat és gratuïta però cal 
reservar plaça a través del te-
lèfon 932 235 151 o el correu 
electrònic ambinfo@amb.cat. 
El taller anirà a càrrec de tèc-
nics d’una empresa especialit-
zada en aquest sector i tindrà 
lloc de 10.30 a 13.30h.

Taller per fer 
compost amb 
els residus 
domèstics

Silvia Díaz | Montcada

La Brigada inicia les obres de millora 
de l’espai i el seu condicionament
La previsió és que l’actuació, iniciada a mitjan d’aquest mes, estigui enllestida al llarg de l’estiu

REc comTAL

La Brigada Municipal ha iniciat 
les obres per condicionar l’accés 
al Rec Comtal des de Can Sant 
Joan, amb el desmuntatge de ru-
nes i ferros i el condicionament 
del ferm. Els treballs acabaran 
amb la plantació d’arbrat i la 
instal·lació de bancs i papereres, 
que el consistori preveu que es-
tiguin enllestits durant l’estiu. 
Treballadors del programa de 
suport a les polítiques socials 
que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona està duent a terme 
a la localitat també han col-
laborat amb las tasques de mi-
llora, desbrossant el camí que 
recorre el canal d’aigua fi ns 

a Vallbona, perquè sigui una 
mica més ample. 
El 30 de maig està prevista una 
reunió entre la regidora de Medi 
Ambient, Judith Mojeda (PSC) 
i la delegada d’aquest àmbit 

a Nou Barris, Irma Rognoni 
(CiU), per treballar coordinada-
ment la millora del Rec Comtal, 
fent especial incidència a evitar 
que l’espai esdevingui un punt 
d’abocaments.

Silvia Díaz | Can Sant Joan
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Operaris municipals desbrossant el camí que va de Can Sant Joan a Vallbona
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Collserola tanca camins 
al Turó per prevenció

mEdI AmBIENT

Silvia Díaz | Redacció

Tècnics del Parc de Collserola suprevisant el tancament d’alguns dels accessos a la muntanya
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L’actuació s’ha fet coordinadament entre el Parc i l’Ajuntament

El compost es fa servir com a adob
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ICV-EUiA i C’s obren de nou el debat 
sobre el futur de Lafarge al municipi
Mentre C’s considera que la cimentera ha de continuar la seva activitat, la coalició roigverda reclama el seu trasllat

mEdI AmBIENT
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Dos grups municipals de 
l’Ajuntament –C’s i ICV-EUiA– 
han tornat a reobrir el debat sobre 
el possible trasllat de la cimentera 
Lafarge ubicada al Turó de Mont-
cada. D’una banda, Ciutadans es 
mostra favorable a la continuïtat 
l’empresa al municipi entenent 
que compleix amb els exhaustius 
controls als quals la cimentera és 
sotmesa per part de la Generalitat. 
Una delegació del partit encapça-
lada per la regidora Carmen Ro-
mero i amb la presència de Matías 
Alonso, diputat al Parlament de 
Catalunya i secretari general de la 
formació, va visitar el 21 de maig 
les instal·lacions de la planta local 
a proposta del Comitè d’Empresa, 
es va reunir amb el director i es va 
desplaçar fi ns a la zona de restura-
ció del Turó. 
“Ciutadans vol mostrar públi-
cament el seu suport a la con-
tinuïtat de Lafarge a Montcada 
i Reixac, perquè compleix amb 

escreix tots els controls ambien-
tals a què és sotmesa i, d’aquesta 
manera, mostrem el nostre su-
port al Comitè d’empresa i a la 
pròpia Lafarge per continuar 
a la nostra ciutat”, va manifes-
tarRomero. Per la seva banda, 
Alonso va afegir: “Sempre, però 
en els temps actuals, hem de do-
nar suport a una empresa que 
compleix amb els escrupolosos 
controls mediambientals i que, 
a més, col·labora activament en 
la vida social de la ciutat”. C’s 
ha agraït en un comunicat el tracte 
rebut per la direcció de Lafarge i 
pel seu Comitè d’empresa. 

Resposta d’ICV-EUiA. El grup mu-
nicipal de la coalició rogiverda 
discrepa del plantejament de C’s 
i reitera a través d’un comunicat 
la seva aposta pel trasllat de La-
farge. El seu plantejament passa 
per la necessitat urgent d’establir 
un calendari per dur a terme el 
desmantellament de la planta ga-

rantint els llocs de treball. D’altra 
banda, ICV-EUiA avança que 
demanarà a l’Ajuntament la cons-
titució imminent d’una comissió 
formada per l’equip de govern, els 
grups municipals, la Plataforma 
Antiincineració, l’empresa i els tre-
balladors per iniciar el procés del 
trasllat i la recuperació del sector. 
“Les mocions aprovades pel Ple 
contra la crema de residus a les 

cimenteres i el manteniment 
de l’activitat al Turó s’han de 
fer efectives”, ha dit el coordi-
nador local d’EUiA i regidor a 
l’Ajuntament, Òscar Gil. Per la 
seva banda, la presidenta d’ICV, 
Mercedes Paredes, ha remarcat 
la voluntat de “treballar plegats 
amb la Plataforma i les entitats 
que defensin el medi ambient i 
la salut de les persones”.

P. Abián/ S. Alquézar | La redacció

Els representants de C’s amb el director i treballadors de Lafarge durant la visita al Turó
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> Els jocs infantils s’adeqüen a la normativa
Durant un mes aproximadament, algunes àrees de joc infantil dels parcs del 
municipi passaran per un procés de millora. L’Ajuntament ha adjudicat a 
l’empresa URBE SBD els treballs de condicionament d’aquests espais, per un 
import proper als 22.000 euros. Les actuacions consistiran, a trets generals, en 
l’adequació dels paviments de seguretat a la normativa vigent. Les àrees de joc 
a millorar són les situades a la plaça Francesc Macià, el parc Salvador Allende, 
la plaça Amics de la Font Pudenta, la plaça del Mercat, el parc de Ca n’Oller, la 
plaça Calderes, l’espai de la gasolinera de la rambla de Països Catalans, la plaça 
Joan Fuster i la zona verda de Mourenx. “És una inversió per garantir el bon 
manteniment dels espais de lleure, per mantenir-los en òptimes condicions”, 
ha assenyalat la regidora de Serveis Municipals, M. Carmen Porro (PSC) | SD

L’entorn de les dues torres cons-
truïdes per l’empresa Alcaraz a 
la Rasa (Mas Rampinyo) es con-
dicionarà per complir amb una 
demanda dels veïns d’aquests 
blocs de pisos, que portaven anys 
reclamant la constructora i les di-
ferents entitats bancàries actual-
ment propietàries de la promoció 
immobiliària la finalització de la 
urbanització de l’entorn. 
El pla l’ha redactat el servei de pro-
jectes de l’Ajuntament, que ha pre-
vist la creació d’un parc a la part 
del darrera dels blocs de pisos –a 
tocar amb la via de tren de la línia 
R3–, que disposarà d’un camí que 
recorrerà tota la zona verda, amb 
arbrat i jocs infantils. 

Cost. Les obres, que pagarà 
l’entitat financera propietària dels 
blocs de pisos, està previst que co-
mencin aquest mes. Els veïns van 
rebre la informació del projecte de 
mà del president de l’Àrea de Polí-
tica Territorial, Juan Parra (PSC), i 
l’arquitecta municipal Marta Bun-
yesch, durant una reunió informa-

tiva. “El consistori ha donat su-
port als residents per tal de què 
disposin dels serveis que tenen 
la resta de barris del munici-
pi”, ha manifestat l’edil, qui tam-
bé ha avançat que pròximament 
s’instal·laran contenidors soterrats 
a la zona, es construirà una pista 
esportiva als voltants i s’efectuarà 
una hidrosembra al parterre situat 
al costat de la C-17. 
L’actuació també inclourà la urba-
nització d’un carrer que connectarà 
amb l’actual parc de la Rasa i que 
permetrà els pas de vianants.

El projecte l’assumeix l’entitat financera propietària dels gratacels

Comencen les obres 
del nou parc de la Rasa

mAS RAmPINYo

El solar es troba al costat dels blocs de pisos

Silvia Díaz | Mas Rampinyo
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> ‘Obrim vies’ organitza un cicle de xerrades
El col·lectiu ‘Obrim vies’ organitza del 4 al 8 de juny xerrades i activitats per 
promoure la defensa del medi ambient, amb el títol ‘Natura segle XXI’. Les 
conferències tindran lloc al Casal Popular El Brot (Carretera Vella, 52), a les 
19h. El dia 4 dos dels portaveus de la Plataforma Antiincineració, José Luis Co-
nejero i Manuel Gómez, parlaran sobre els objectius del col·lectiu. L’exalcalde 
Josep M. Campos oferirà el 6 de juny la xerrada ‘Fem memòria’, que parlarà 
sobre el passat, present i futur de les lluites populars al municipi en defensa 
del medi ambient. El dia 7 el convidat serà Antonio Álvarez, de l’entitat La 
Màquia, qui parlarà sobre la degradació de la Serralada de Marina a la con-
ferència ‘Alguna cosa es mou al bosc’. El programa clourà el 8 de juny amb 
una assemblea popular a la plaça de l’Església, a les 18h | SD

La Brigada Municipal ha 
instal·lat dues pilones al carrer 
Reixagó per tal de regularitzar 
i limitar el pas de vehicles per a 
aquest vial, l’eix central de Can 
Sant Joan, que té prioritat per 
als vianants. Les pilones, que 
s’han ubicat als dos extrems 
del vial, són elàstiques i reflec-
tants, d’un diàmetre de 15 cen-
tímetres. El sistema és extraïble 
i permetrà l’accés al carrer no-
més als usuaris dels guals i als 
vehicles de neteja, a més dels 
cotxes dels paradistes del mer-
cat setmanal del dimarts. 

Xerrada informativa. L’Àrea de 
Política Territorial ha convocat 
representants d’entitats de Can 
Sant Joan el dia 27 de maig, a 
les 17.30h, al Kursaal per tal 
de presentar-los el projecte de 
remodelació del carrer Bifur-
cació, vial que travessa el bar-
ri. El projecte, amb un import 
aproximat de 800.000 euros, es 
finançarà amb fons municipals i 
una subvenció de la Diputació 
de Barcelona.

Pilones al 
carrer Reixagó i 
remodelació del 
carrer Bifurcació

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Montcada i Reixac serà el pri-
mer municipi de l’estat espanyol 
en acollir la Universitat Popular 
de la Bicicleta, promoguda per la 
Xarxa de Ciutats de la Bicicleta, 
l’Ajuntament i La Salle. L’ objec-
tiu és fer arribar els avenços de la 
bicicleta a persones de perfil di-
vers, amb la finalitat de compar-
tir els coneixements més actuals 
en l’àmbit de la mobilitat, l’ oci i 
el negoci. 
El programa d’activitats pre-
vist inclou conferències, taules 
rodones, exposicions, un sopar 
col·loqui sobre la gastronomia 
i la bicicleta i diverses sessions 
que tractaran sobre les perspec-
tives laborals en aquest sector i 
aspectes de seguretat i legalitat. 
L’acte de cloenda serà una bici-
cletada popular. 
El cost de la inscripció és de 10 
euros, que s’abonaran en la re-
cepció de La Salle, el mateix dia 
d’inici de la Universitat. El preu 
del dinar i sopar dels dies 26 i 27 
serà de 5 euros cadascú. La ins-

cripció dóna dret a utilitzar una 
sala que habilitarà el col·legi per 
pernoctar-hi. 

Més reconeixement. El rector de 
la Universitat Popular de la Bi-
cicleta, Xavier Casamitjana, va 
destacar durant la presentació de 
l’esdeveniment que “la bicicleta 
està destinada a tenir un gran 
paper i que mereix una millor 
consideració a la Universitat”.  
L’alcaldessa, Maria Elena Pérez 
(PSC), per la seva banda, va re-
marcar que aquesta iniciativa pre-
tén promoure encara més l’ús de 
les bicicletes en el municipi que ja 

va ser pioner en l’anomenat bici-
registre, un sistema que permet 
inscriure-les en una base de dades 
d’abast estatal, amb l’objectiu de 
promoure la seguretat i evitar o 
reduir els robatoris. 
A la presentació de la Universitat 
també van assistir la diputada de 
Medi Ambient de la Diputació, 
Mercè Rius, el secretari tècnic de 
la Xarxa de Ciutats per la bici-
cleta, Xavier Corominas, i la re-
gidora de Medi Ambient, Judith 
Mojeda (PSC). La previsió dels 
organitzadors és que a les jorna-
des participin al voltant de 300 
persones.

La iniciativa, pionera a l’Estat, se celebrarà del 25 al 28 de juliol al col·legi La Salle

Montcada acollirà al juliol la primera 
Universitat Popular de la Bicicleta

moBILITAT SoSTENIBLE

D’esquerra a dreta, Corominas, Casamitjana, Pérez, Rius i Mojeda

Jesús Abad | Montcada
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El balanç de la recollida de resi-
dus municipals a Montcada i Rei-
xac durant el 2012 ha posat de 
manifest que els montcadencs 
continuen recollint selectivament 
les escombraries amb valors prò-
xims al 40%. Concretament, del 
37,94% el 2012 i del 38,26% 
l’any anterior. Davant d’aquest 
índex de recollida selectiva, la 
regidora de Serveis Municipals, 
M. Carmen Porro, reconeix “que 
la població de Montcada i Reixac 
està mostrant la seva predispo-
sició a reciclar els residus d’una 
manera correcta”, però remarca 
que durant els pròxims anys l’ob-
jectiu “ha de ser fer més recollida 
selectiva i fer-ho d’una manera 
més eficient”.
La millora ha de venir des de 
dues vessants. D’una banda, 
cal millorar la recollida de re-
sidus voluminosos. De tots els 
serveis de recollida de mobles i 
trastos vells que es deixen a les 
voreres que es van fer durant 
el 2012, només en el 27% dels 
casos es va notificar al consis-
tori. L’Ajuntament recorda que 
abans de baixar mobles vells  al 
carrer, cal avisar al Servei de Lo-
gística trucant al 935 642 815. 
La segona millora ha de ser fer 
un bon ús dels contenidors se-

lectius, dipositant-hi únicament 
el tipus de deixalles que li cor-
responen per evitar l’aparició de 
residus impropis.

El repte del futur és
incrementar la recollida 
selectiva i aconseguir 
fer-la d’una manera 
més eficient

Pel que fa a les xifres globals, du-
rant el 2012 a Montcada i Reixac 
es van recollir 13.489 tones de 
residus, un 5,34% menys que 
l’any anterior. Segons Porro, “Su-
posem que el descens està moti-
vat, d’una banda, pels efectes de 
la crisi econòmica i que es tradu-
eixen en un menor consum de les 
famílies, i de l’altra, pel robatori 
de residus com el paper i el car-
tró i la roba que es dipositen en 
els contenidors selectius”.
Tal com es pot veure en el grà-
fic, totes les recollides selectives 
han disminuït respecte al 2011 
–paper i cartró, vidre, brossa 
orgànica, resta de residus, resi-
dus voluminosos i roba–, i l’únic 
increment s’ha produït en la re-
collida d’envasos. Per primera 
vegada s’ha comptabilitzat el re-
ciclatge d’oli domèstic i de piles. 
Malgrat que representa una part 

molt petita del global dels residus 
municipals, les xifres denoten la 
sensibilització dels montcadents 
per avançar en la recollida selec-
tiva de nous residus domèstics.
La deixalleria municipal i la mi-
nideixalleria han incrementat 
en números genèrics el nombre 
d’usuaris –n’han guanyat 2.499 
respecte al 2011–, arribant als 
25.148-, però han vist com les 
aportacions de residus de par-
ticulars i empreses ha disminuït 
un 28,26%. El percentatge de 

material recuperable dels resi-
dus que s’hi porten es manté 
per sobre del 50%, donant res-
posta així al contracte signant 
el 2010 per a garantir al màxim 
la reutilització dels materials 
que s’hi duen. Actualment, el 
68,61% dels usuaris de la dei-
xalleria i la minideixalleria són 
particulars.
El balanç del 2012 també posa 
de manifest com la crisi econò-
mica dels últims anys està fent 
disminuir la quantitat de brossa 

que genera la població any rere 
any. Les xifres posen de manifest 
que els quilos d’escombraries 
per habitant i dia a Montcada i 
Reixac segueixen baixant i es 
mantenen per sota de la mitjana 
dels municipis de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB). En 
el cas de la nostra ciutat, els qui-
los de brossa per habitant i dia 
han sigut d’1,18 (2010), 1,13 
(2011) i 1,08 (2012); mentre 
que la mitjana de l’AMB ha estat 
d’1,35 (2010) i 1,29 (2011).

>monogràfic

BALANÇ dE LA REcoLLIdA dE RESIdUS mUNIcIPALS dEL 2012

La recollida selectiva d’escombraries a 
Montcada i Reixac es manté prop del 40%

ÀREA INTERNA
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

MENYS RESIDUS
Durant el 2012, a la ciutat s’han 
generat 13.489.404 quilos de residus, 
un 7,93% menys respecte el 2011

1,08 QUILOS PER VEÍ I DIA 
La generació de residus per habitant i dia 
a Montcada i Reixac s’està reduint: 1,18 
kg (2010), 1,13 (2011) i 1,08 (2012)

M. CARMEN PORRO
REGIDORA DE SERVEIS MUNICIPALS

Els montcadencs i les montca-
denques han demostrat un any 
més el seu compromís amb la 
recollida selectiva dels residus 
municipals. I aquest és un objec-
tiu que hem de renovar any rere 
any, perquè tots en sortim bene-
ficiats. Recollint selectivament 
els residus, afavorim el seu re-
ciclatge i, per tant, estalviem en 
matèries i en emisions de C02. I 
com a ciutat, com menys residus 
portem als abocadors i als eco-
parcs, més diners ens estalvia-
rem en les taxes que penalitzen 
la deposició finalista de residus. 
I no oblidem la màxima que diu 
que el millor residu és aquell que 
no es genera.

Benefici 
per a tots

La major part de la recollida selectiva es fa gràcies als contenidors repartits per tota la ciutat.
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Professionals en situació d’atur 
i responsables d’empreses que 
busquen personal o fórmu-
les de col·laboració tindran 
l’oportunitat de posar en comú 
les seves necessitats i inquietuds 
durant la segona jornada ‘Get-
ting Talent’ que tindrà lloc l’11 
de juny, de 15.30 a 18h, organit-
zada novament per la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Ocu-
pació de l’Ajuntament. 
Per participar-hi, els interessats 
s’han de posar en contacte amb el 
departament promotor, a través 
del correu electrònic promocioeco-
nomica@montcada.org, el telèfon 
935 648 505 o en persona a les 
ofi cines del departament (Alt de 
Sant Pere, 73). 
“La primera edició va ser un 
èxit i ens ha motivat a repetir 
l’experiència; aquesta activitat 
permet generar una xarxa de 
contactes de forma directa entre 
les persones en situació d’atur, 
les empreses i les institucions”, 

ha manifestat el regidor de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU). 

Sessions formatives. D’altra ban-
da, el departament també ha obert 
les inscripcions per l’oferta de for-
mació empresarial que començarà 
a principi de juny. Les sessions se-
ran de diferents àmbits relacionats 
amb la millora de la competitivitat 

i la rendibilitat del negoci, com 
metodologies per vendre i millo-
rar els establiments i comerços, 
accions per dinamitzar les compe-
tències directives, com estar ben 
posicionat a Internet per tal que 
els usuaris trobin els negocis a la 
xarxa, el lideratge i el coaching apli-
cat al món empresarial, negociació 
i tancament efi caç de vendes i ini-
ciació a l’anglès de negocis.

L’activitat vol posar en contacte persones que van a la recerca de feina amb empresaris

Promoció Econòmica i Ocupació 
prepara un nou ‘Getting Talent’ 

SEGoNA EdIcIÓ

La primera sessió del ‘Getting Talent’ es va fer el passat mes d’octubre 

Silvia Díaz | Redacció
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> Fira d’Artesania i del Comerç, els dies 1 i 2
L’Associació de Comer-
ciants de Can Sant Joan 
organitzarà els dies 1 i 2 
de juny la 38 edició de 
la Fira d’Artesania i la 
vuitena Fira de Comer-
ciants. El carrer Reixagó 
acollirà una setantena 
de carpes de botiguers 
i artesans del barri, 
“una xifra superior a 
l’any passat creiem que 
a causa de la crisi”, 
opina el president de 
l’entitat, Rafael Domínguez. Paral·lelament, la jornada comptarà amb nombro-
ses propostes culturals com ara les exposicions de trens en miniatura i de talla 
a l’Espai Kursaal, les exhibicions de ball i kick boxing a càrrec de l’Escola de 
Dansa Jym’s, el taller de circ de l’Ateneu Popular 9 Barris, una batucada, un 
concert de música al carrer del grup local Gala Cortés i una cercavila protago-
nitzada pels Gegants de Montcada | SA

> Canvis a l’Associació de locals d’oci nocturn
L’assemblea de l’Associació de Locals d’Oci Nocturn de Cerdanyola, Ripollet, 
Montcada, Sant Cugat i Rubí, celebrada el 14 de maig va escollir l’empresari 
Alberto García com a nou president en substitució de Bauti López. García, 
qui és el responsable de la Sala Acme de Cerdanyola del Vallès, va agrair 
la feina feta per l’anterior president i va valorar especialment la tasca rea-
litzada per regularitzar el sector a les diverses localitats on està implanta-
da l’associació, ampliant-ne el radi d’actuació amb la incorporació de Sant 
Cugat del Vallès i Rubí. La nova junta de l’entitat estarà integrada per Jordi 
Moya (local JJ, de Ripollet) com a secretari i Cecílio Giraldo( Bar Musical 
Kumba , de Cerdanyola del Vallès) en les funcions de tresorer | JA

El departament de Promo-
ció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament ha iniciat el procés 
per incorporar empreses al progra-
ma ‘Joves per l’ocupació’, per tal 
que el teixit empresarial del muni-
cipi contracti els alumnes que cur-
sen aquesta formació i col·laborin 
amb la seva inserció laboral. Una 
trentena de joves d’entre 16 i 25 
anys participa des del mes d’abril 
als dos cursos emmarcats en 
aquesta iniciativa; una quinzena 
fa el d’auxiliar de comerç i de ma-
gatzem i la resta es forma com a 
empleat d’ofi cina.

Benefi cis. Mentre duri la seva par-
ticipació al programa, les empreses 
que contractin els joves obtindran 
bonifi cacions, ja que la Generalitat 
paga el sou i la seguretat social de 
l’alumne en el cas que cobri el sa-
lari mínim interprofessional –si per 
conveni l’empresa té fi xat un sou 
superior, haurà d’assumir-ne la di-
ferència. 
“Demanem a les empreses la 
seva implicació perquè aquests 

joves necessiten una oportunitat 
per incorporar-se al món labo-
ral, especialment en l’actual con-
text, amb un alt índex d’atur ju-
venil”, ha manifestat el regidor de 
Promoció Econòmica i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU).
‘Joves per l’ocupació’ és un pro-
grama que s’ofereix a Montcada 
i Reixac cofi nançat pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya (SOC) 
i el Fons Social Europeu, valorat 
en 157.359 euros. En aquests mo-
ments, l’alumnat està rebent la 
formació teòrica a les instal·lacions 
del departament municipal, a Mas 
Rampinyo, i a fi nals de maig es 
portaran a terme les pràctiques i 
sortides a empreses per conèixer 
més de prop l’àmbit en què s’estan 
formant. 
El curs de magatzem també rea-
litzarà una estada de cinc dies a 
un establiment de l’Hospitalet del 
Llobregat (IFTEM) –a través de 
la qual els joves obtindran el car-
net de carretoner–, es realitzaran 
visites a Mercabarna i a la seu de 
Condis a Montcada i Reixac.

La iniciativa pretén ajudar a reduir l’índex d’atur juvenil

Crida a empreses locals
diposades a formar joves

PoLÍTIcA

Silvia Díaz | Redacció
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MENJADOR SOCIAL A L’ABI
Un grup de veïns de Montcada 
posarà en marxa el 3 de juny 
aquest nou projecte social

Pàg. 17Pàg. 15

GLUCOGENOSI
L’AEEG organitza del 3 al 9 
de juny el IV Congrés Mundial 
d’aquesta malaltia

Les famílies que vulguin portar 
els seus fills al Casal d’estiu que 
organitza la Regidoria d’Infància 
i Joventut hauran de tramitar la 
inscripció del 27 al 31 de maig i 
la novetat d’enguany és que la do-
cumentació no s’ha de lliurar als 
centres sinó a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC), en l’horari ha-
bitual d’atenció al públic, i a l’Espai 
Jove Can Tauler (Balmes, 16), els 
dimarts i els dijous, de 17.30 a 
20.30h. Hi poden participar els 
infants nascuts entre els anys 2001 
i 2009, que durant aquest curs es-
colar hagin fet des de P3 a sisè de 
primària. 

Per setmanes. El Casal d’estiu tin-
drà lloc del 25 de juny al 19 de 
juliol i les famílies poden apuntar 
els seus fills per setmanes (40 euros 
setmanals). Les activitats s’oferiran 
a les escoles Reixac, Elvira Cuyàs, 
Mas Rampinyo, El Viver, Mitja 
Costa i La Ginesta i tindran lloc de 
9 a 13.30h, de dilluns a divendres, 
i un dia a la setmana fins a les 17h. 
En aquells centres on hi hagi sufi-
cient demanda es podrà habilitar 
els serveis de menjador, d’acollida 
matinal i ludoteca. També del 27 
al 31 de maig, les famílies interes-
sades han de tramitar la inscripció 
per al Casal d’Estiu que tindrà lloc 
del 22 al 26 de juliol. Del 4 al 7 de 
juny es programaran les reunions 
per a les famílies a les escoles on es 
fan els Casals.  

La inscripció al 
Casal d’Estiu 
serà del 27 al 31 
de maig a l’OAC 
i a Can Tauler
Silvia Díaz | Redacció

Totes les famílies que han fet la 
preinscripció per al curs vinent a 
una de les quatre escoles bressol 
municipals –Mitja Costa, Font 
Freda, Camí del bosc i Can Ca-
samada– tindran plaça, ja que 
l’Ajuntament ha rebut un total de 
138 sol·licituds per a una oferta 
de 140 vacants. Segons fonts de la 
Regidoria d’Educació, la majoria 
dels infants podran ser matriculats 
als centres que han indicat en pri-
mera opció, tot i que en els casos 
que hi ha un excedent de deman-
da no serà possible i les famílies 
tindran l’opció de portar els seus 
infants a l’escola en què hi hagi 
places lliures. 

Els grups on hi ha hagut més 
sol·licituds que vacants són el de 
P1 de Mitja Costa, amb 9 preins-
cripcions de més; el de P2 de Font 
Freda, amb 8; el de P1 del Camí 
del Bosc de Can Cuiàs, amb 4; i 
els tres cursos de Can Casamada, 
amb un excedent de 2 sol·licituds 
a P0, 3 a P1 i 8 a P2. L’Ajuntament 
ha avançat que en aquests casos es 
farà un sorteig, que tindrà lloc el 

30 de maig a la sala institucional 
de la Casa de la Vila (10h). 
Malgrat que l’oferta de places pú-
bliques s’ajusta a la demanda, com 
també ha succeït durant el curs ac-
tual, la realitat ha constatat que no 
es cobreixen totes les vacants per-
què les famílies renuncien a por-
tar els seus fills al centre que han 
escollit en segona o tercera opció. 
Pel que fa a l’escola bressol Les 
Tres Bessones de Can Sant 
Joan, una cooperativa amb un 
conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament, ha tingut un exce-
dent de 8 preinscripcions entre els 
tres nivells d’edats.

Sílvia Alquézar | Redacció

El sorteig per decidir 
l’ordre dels infants en 
cas d’empat serà el dia 
30 a la Casa de la Vila

EdUcAcIÓ dE 0 A 3 ANYS

Els 4 centres de l’Ajuntament han rebut un total de 138 sol·licituds per a una oferta de 140 vacants

Tots els infants inscrits a les escoles 
bressol municipals tindran plaça

Totes les famílies que han fet la preinscripció a alguna de les escoles bressol municipals tindran una plaça cara el curs vinent
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La matriculació serà del 10 al 14 de juny
Les llistes amb el barem que té cada 
alumne es publicaran el 27 de maig 
i les reclamacions es podran fer els 
dies 28, 29 i 30 de maig. La reso-
lució de les reclamacions acabarà 
el 3 de juny i les llistes definitives 
amb els alumnes admesos a cada 
escola bressol municipal sortiran el 
5 de juny. Les famílies podran fer la 
matrícula dels seus infants entre el 
10 i el 14 de juny al centre on ha-
gin estat acceptats. En el moment 
de formalitzar la matrícula també 
se’ls informarà dels ajuts econò-
mics que atorga el consistori per al 
curs vinent i als quals podran optar 

si compleixen els requisits. D’altra 
banda, l’Ajuntament ha assumit el 
compromís de mantenir la mateixa 
quota d’escolarització –que con-
templa l’horari de 8.30 a 12h i de 
15 a 17.30h–  d’aquest any, que és 
de 180’50 euros al mes, tot i que 
preveu que la Generalitat redueixi 
l’aportació anual per infant, que 
enguany ha estat de 1.300 euros. 
El que sí s’incrementarà el curs 
vinent són els preus dels serveis 
complementaris com el menjador 
i l’acollida al matí i a la tarda, un 
encariment que anirà en funció de 
l’augment de l’IPC | SA
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L’Associació de discapacitats de 
Montcada (Adimir)  i altres en-
titats que treballen el món de 
la discapacitat han elaborat un 
projecte denominat D. I. Dàcti-
ca, que pretén omplir el buit for-
matiu existent actualment per als 
joves discapacitats d’entre 16 i 21 
anys, atenent a que la llei diu que 
fins als 21 anys pot haver forma-
ció per als alumnes amb carències 
intel·lectuals però, a la pràctica, 
als 17 anys com a màxim acaben 
la seva etapa educativa. 

Suports institucionals. Represen-
tants de l’entitat van presentar el 
13 de  maig el projecte al govern 
municipal i, el dia 16, al senador 
de CiU Josep Lluís Cleries –ex-
conseller de Benestar Social i Fa-
mília–, qui es va comprometre a 
concertar una reunió amb el Go-
vern català perquè Adimir pugui 
mostrar la seva iniciativa i portar 
el projecte al Congrés dels Dipu-
tats, ja que un dels objectius és 
canviar la Llei educativa per per-

metre que els joves discapacitats 
puguin treure’s el títol d’ESO i, 
posteriorment, cursar un pla de 
qualificació professional inicial 
(PQPI). Actualment, si un alum-
ne –discapacitat o no– acaba amb 
èxit l’etapa obligatòria no pot es-
tudiar els PQPI, ja que aquests 
programes estan pensats per 
pal·liar el fracàs escolar. “Abocar 
un jove discapacitat a un grau 
mitjà és condemnar-lo al fracàs 
perquè aquests estudis no estan 

adaptats; pel seu perfil haurien 
de fer un PQPI, però per això 
han de renunciar a treure’s 
l’ESO, fet molt injust per a 
l’alumne i les famílies”, va ex-
plicar Andrés Jiménez, d’Adimir, 
durant la presentació als repre-
sentants municipals, que es van 
comprometre a millorar la segu-
retat de la seu d’Adimir, a Terra 
Nostra, que en els darrers mesos 
ha estat objecte de diversos roba-
toris. 

NEcESSITATS EdUcATIvES ESPEcIALS

Adimir participa en un projecte per 
millorar l’educació dels 16 als 21 anys
D.I.Dàctica pretén omplir el buit formatiu perquè els joves discapacitats puguin estudiar 

La trobada entre Adimir i les autoritats municipals es va fer al local de l’entitat, a Terra Nostra

Silvia Díaz | Terra Nostra
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La Fampa cerca voluntaris 
per engegar la iniciativa
L’objectiu és ofertar escacs, català i tertúlies dialògiques

La Federació d’Ampas de Mont-
cada i Reixac (Fampa) posarà 
en marxa al setembre coincidint 
amb l’inici del curs vinent el Pro-
jecte Clau, una iniciativa promo-
guda per la Federació d’Ampas 
de Catalunya (Fapac) amb el 
suport del  Centre Especial de 
Recerca (CREA), que vol impul-
sar la participació de les famílies 
amb l’objectiu de millorar l’èxit 
educatiu dels fills. Durant el 
2013 s’encetaran a Catalunya sis 
Xarxes CLAU, una de les quals 
s’implementarà a Montcada i 
Reixac amb la participació de les 
ampa dels INS Montserrat Miró 
i La Ferreria, de les escoles pú-
bliques Font Freda, Reixac, Mitja 
Costa i del col·legi La Salle. 

Voluntaris. Tot el Projecte Clau 
es fonamenta en una xarxa de 
voluntariat que s’encarrega de 
dinamitzar les activitats, que són 
gratuïtes. La Fampa ha avançat 
que té previst ofertar tres tipus de 
propostes per a les famílies: clas-

ses d’escacs, de català i tertúlies 
dialògiques a partir de la lectura 
d’obres clàssiques de la literatu-
ra. “La idea és que puguin par-
ticipar grans i petits, adaptant 
els continguts a les diferents 
edats”, ha indicat la impulsora 
del projecte a Montcada, Pepi-
ta Matllo, de l’INS Montserrat 
Miró, qui ha animat la ciutadania 
a participar de la iniciativa. “Hem 
escollit aquestes tres activitats 
perquè ja es fan a d’altres esco-
les i el seu èxit està contrastat”, 
ha dit Matllo, qui ha anima els 
pares a participar-hi partint de la 
idea que “si nosaltres aprenem, 
aprenen ells i elles”.
La formació als voluntaris es 
durà a terme a mitjan de juny 
als centres educatius durant una 
o dues sessions i anirà a càrrec 
de l’Associació d’Educadors de 
Persones Adultes (AEPA). Les 
persones interessades a formar 
part de la Xarxa Clau es poden 
posar en contacte amb la Fam-
pa a través de l’email fampamir@
gmail.com.

PRoJEcTE cLAU

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’INS La Ribera està d’enhorabona 
perquè dues alumnes han resultat 
premiades en diferents concursos. 
D’una banda, Iram Zafar, de segon 
de batxillerat, ha rebut un dels pre-
mis Baldiri Reixac de la Fundació 
Carulla per un estudi comparatiu 
de l’urdú i el català i, de l’altra, 
Mireia Mestre, de primer d’ESO, 
ha guanyat la fase comarcal del IX 
Certamen Nacional infantil i juvenil 
de lectura en veu alta que organitza 
el Departament d’Ensenyament.

Projecte innovador. Iram Zafar, de 
17 anys, viu a La Ribera i va arri-
bar a Catalunya fa 8 anys amb la 
seva família procedent del Paquis-
tà. Iram va acabar els estudis de 
primària a l’escola El Turó on va 
aprendre el català i el castellà, llen-
gües que parla a la perfecció, junta-
ment amb l’urdú i el pendjabi, els 
idiomes dels seus pares. El treball 
de recerca que li ha merescut el 
premi pretén ser un material didàc-
tic perquè els alumnes procedents 
del Paquistà aprenguin amb més 

facilitat la llengua catalana, amb 
exercicis pràctics sobre gramàtica i 
pronunciació. “M’he basat en les 
dificultats que vaig tenir quan 
vaig començar a estudiar cata-
là i proposo una forma senzilla 
d’apropar-se a la llengua des de 
l’urdú, intentant incidir en les si-
milituds i no tant en les diferèn-
cies, perquè ambdues llengües 
són indoeuropees”, explica Iram. 
El seu treball ja s’ha començat a 
posar en pràctica aquest curs a 
l’Aula d’acollida del centre.

L’altra estudiant premiada, Mireia 
Mestre, té 12 anys, viu a Montca-
da i és molt aficionada a la lectura. 
Mestre es va preparar la lectura de 
10 textos en veu alta per participar 
al certamen autonòmic i va que-
dar primera en la seva categoria 
com a representant del Barcelonès. 
L’estudiant participarà a la semifi-
nal, que se celebrarà el dia 28 de 
maig al Caixafòrum de Barcelona 
i, si guanya, podrà passar a la final 
i optar a ser la millor lectora en veu 
alta de Catalunya.

INSTITUT LA RIBERA

Iram Zafar guanya un premi per 
un estudi sobre l’urdú i el català
Una altra estudiant s’adjudica la fase comarcal d’un concurs de lectura en veu alta

Les alumnes Mireia Mestre (esquerra) i Iram Zafar mostren els seus treballs premiats

Laura Grau | Montcada
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> Els infants obren de nou el calaix dels records
Alumnes de primer de primària de 
les escoles El Viver, Font Freda, Elvira 
Cuyàs, La Salle, Mas Rampinyo, Sa-
grat Cor i Reixac participen enguany 
en una nova edició del Calaix dels re-
cords, una activitat promoguda des de 
les regidories d’Educació i de Partici-
pació Ciutadana. Voluntaris dels casals 
de la gent gran expliquen als petits els 
jocs amb què s’entretenien quan eren 
uns infants. A la foto, alumnes d’El Vi-
ver jugant al Parc de les Aigües  | JA

> Representació local a una xarxa sobre joventut
Un dels membres del personal tècnic de la Regidoria d’Infància i Joventut 
de l’Ajuntament, Ismael Ávalos, ha entrat a formar part a la comissió tècnica 
assessora de la Xarxa Catalana de Serveis d’Informació Juvenil, un organisme 
que depèn de la Generalitat i que s’encarrega de dissenyar, coordinar i impul-
sar les polítiques de joventut en informació juvenil, donant suport i eines de 
treball a les administracions locals i entitats i als professionals que treballin de 
forma directa o indirecta als Serveis d’Informació Juvenil. El departament mu-
nicipal s’ha mostrat molt satisfet per l’elecció d’Ávalos perquè “significa que 
estem fent bé les coses i ens ho valoren positivament”  | SD

> Curs de monitors a càrrec de la Creu Roja
L’Espai Jove Can Tauler acollirà de l’1 al 26 de juliol un curs de premonitors 
adreçat a persones de 18 a 30 anys. La formació consta de tres etapes: la 
teòrica (100 hores), la pràctica en alguna entitat o empresa (150 hores) i 
la memòria (25 hores). El curs, organitzat per la Creu Roja, està reconegut 
per la Secretaria de Joventut de la Generalitat, amb el reconeixement de 
crèdit de lliure elecció. El preu és de 155 euros per als socis al Club Jove 
i de 175 per als no associats. Les places són limitades i els interessats es 
poden inscriure fins al 25 de juny  | SA
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Uun grup de ciutadans de Mont-
cada posarà en marxa a partir 
del 3 de juny un menjador social 
a la sala polivalent de l’Abi. El 
servei s’adreça a un total de 20 
persones que no tinguin recursos 
econòmics per fer ni un àpat al 
dia. Els usuaris seran derivats des 
de la Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament i l’ong Cáritas 
Montcada. El menjador funcio-
narà els dilluns i dijous al migdia 
gràcies a la col·laboració d’una 
vintena voluntaris, que han fet un 
curs de manipulació d’aliments. 

El projecte. “Davant la situació 
d’emergència que estem vivint, 
creiem que des de la ciutadania 
ens hem de moure i contribuir 
d’alguna manera a fer un pas 
endavant”, ha indicat una de les 
promotores de la iniciativa, Judit 
Recasens, qui ha agraït el suport 
del consistori i de l’entitat cristiana 
per iniciar el projecte. “Comptem 
amb l’ajut d’altres menjadors 
socials de la comarca i d’entitats 

que ens han deixat alguns elec-
trodomèstics i una part de la 
vaixella”, explica Recasens, qui 
ha avançat que els impulsors de la 
proposta han començat a treballar 
per constituir-se en entitat.
El col·lectiu fa una crida entre 
els veïns per col·laborar com a 
voluntaris en el servei. “Per fer 
rotacions, hauríem de ser una 
vintena de persones”, apun-

ta Recasens, qui destaca que 
l’important és sumar iniciatives 
“per donar resposta a aquesta 
situació tan crítica que estem 
vivint en l’actualitat”.
Els interessats a ajudar en el futur 
menjador social de l’Abi es poden 
passar a la tarda per l’edifici del 
carrer Colon, número 5, o bé 
posar-se en contacte a través de 
l’email juditrecasens@telefonica.net.

Sílvia Alquézar | Montcada
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L’Abi acollirà el menjador social que posarà en marxa un grup de ciutadans del municipi

Obre un menjador social a l’Abi per 
iniciativa d’un grup de voluntaris
El projecte començarà a funcionar el 3 de juny i, en inici, oferirà servei els dilluns i dijous al migdia

SoLIdARITAT

Una empresa proposa 
compartir les joguines 
El projecte ComparTOY s’adreça sobretot a escoles i famílies 

L’actual situació econòmica ha 
donat peu a la creació de noves 
empreses que proposen el con-
sum col·laboratiu. Aquest és el 
cas del projecte ComparTOY, 
una iniciativa pionera a Catalu-
nya que ha començat a implan-
tar-se al municipi, sobretot en 
algunes escoles, que planteja un 
sistema de préstec de joguines i 
llibres a través de la pàgina web 
www.compartoy.com. “La idea 
és que les joguines que ja no 
s’utilitzen per edat o perquè els 
infants s’han avorrit d’elles les 
poden aprofitar altres nens i 
nenes”, ha indicat el responsable 
de ComparTOY, Albert Gimé-
nez, qui ha comentat que per ser 
soci del projecte és necessària la 
col·laboració dels seus membres 
amb la donació d’un mínim de 
dues joguines, que han d’estar en 
bon estat. 

Aventatges. Els impulsors de la ini-
ciativa asseguren que el consum 
col·laboratiu “ensenya els fills a 

ser consumidors responsables 
davant de l’hiperconsumisme 
que ens han implantat les 
grans empreses”, ha explicat 
Giménez, qui també destaca que 
és una manera d’estalviar diners 
i no acumular tantes joguines 
i llibres, a més de donar suport 
al model de l’economia del bé 
comú i fomentar un món més 
sostenible. Tots les joguines en 
préstec passen per un sistema de 
neteja estricta.

coNSUm coL·LABoRATIU

Sílvia Alquézar | Redacció
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ComparTOY proposa compartir les joguines
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Milers de fidels es van reunir als te-
rrenys de Mas Duran del 16 al 20 
de maig per celebrar el tradicional 
romiatge del Rocío,  que enguany 
ha arribat a l’edició número 42. 
Una vintena de germandats va par-
ticipar als actes promoguts per la 
Federació d’Entitats Culturals An-
daluses de Catalunya (FECAC), 
amb un degoteig constant de visi-
tes a la imatge de Nostra Senyora 
del Rocío, malgrat la pluja que va 
fer acte de presència en alguns mo-
ments. Els més veterans destaquen 
que en aquesta edició hi ha hagut 
més peticions a la verge a causa de 
la crisi. Amb la mirada posada al 
cel per l’amenaça d’aigua, els fidels 
van conviure-hi en un ambient fes-
tiu ple de sentiments. 

Emoció. Els moments més emotius 
es van viure amb l’arribada de les 
germandats d’arreu de Catalunya 
en rigoròs ordre i esglaonadament, 
la recepció i presentació de les ger-
mandats a a Mare de Déu i la missa 
de Pentecostès. La intensa pluja va 

obligar a preservar la Verge sota la 
carpa on va tenir lloc el rosari de 
l’Aurora.
El president de la FECAC, 
Francisco García Prieto, ha va-
lorat molt positivament l’edició 
d’enguany i ha destacat que “el 
mal temps ha fet que hi hagués 
més unió encara entre les ger-

mandats. Vam celebrar el rosa-
ri de l’Aurora sota la carpa per 
evitar incidents, i tothom ho ha 
entès”. 
Per la seva banda, el president 
adjunt de la FECAC, Miguel Te-
rrino, recordava que “la celebra-
ció del Rocío es fa amb fang o 
amb pols, però sempre es fa”.

RomIATGE 

La Verge del Rocío rep la visita de 
milers de fidels malgrat la pluja
Enguany el rosari de l’Aurora es va haver de celebrar dins d’una carpa a causa del mal temps

La festa de les entitats 
es farà el 26 de maig
La mostra tindrà lloc davant del pavelló Miquel Poblet

La Xarxa d’Equipaments de 
Montcada mostrarà a la ciutadania 
tot el ventall de serveis i activitats 
que ofereix durant la festa que or-
ganitza el 26 de maig, de 10 a 14h, 
davant del pavelló Miquel Poblet. 
La Xarxa unifica l’oferta de cursos 
i tallers que es gestionen des de les 
regidories de Participació Ciutada-
na i Cultura i Patrimoni, activitats 
que es desenvolupen  als centres cí-
vics Can Cuiàs, La Ribera, l’Alzina 
i promou alguns cursos i tallers a 
la Casa de la Vila, al Kursaal i al 
Casal de la Mina. La primera festa 
de la Xarxa es va fer al 2011. 

Programa. Durant tot el matí hi 
haurà carpes on la Xarxa i les as-
sociacions mostraran el que fan. 
Es faran actuacions de música i 
dansa per dinamitzar l’activitat, de 
flamenc, sevillanes, guitarra, ball 
modern, danses urbanes, Loyal 
dance, balls de festa major, dan-
sa oriental i sardanes, a càrrec de 
les entitats que col·laboren amb 
la xarxa. També s’organitzaran 
tallers de cuina, manualitats amb 

plastilina, ludoteca i un circuit de 
patinatge infantil –els participants 
han de portar els patins de casa.
Segons les dades facilitades per la 
Regidoria de Participació Ciuta-
dana, durant el 2012 un total de 
4.000 persones van participar a les 
activitats de dinamització organit-
zades per la Xarxa d’Equipaments 
en festes assenyalades com Nadal, 
el Carnaval, la Castanyada o Sant 
Jordi.

XARXA d’EqUIPAmENTS

Jesús Abad | Mas Duran

Silvia Díaz | Redacció
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L’última Festa de la Xarxa es va fer el 2011

> La Festa de la Primavera serà durant dos dies
L’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll organitza enguany la Festa de la primave-
ra durant dos dies, el 7 i 8 de juny. “Hem volgut dedicar la tarda del divendres 
al jovent, ja que la festa s’ha adreçat sempre a un públic més adult”, ha 
explicat Paqui Doval, de l’organització. El primer dia, de 18 a 20h, hi haurà in-
flables per a la canalla i una exhibició de karate, i a continuació, les actuacions 
dels grups locals Triana, l’associació Pocapoc.com, la Penya Cordovesa i de les 
escoles de dansa CirQs Dance Studio, Jym’s i New Dance Style. Fins a les 2h 
hi haurà discoteca mòbil. L’endemà, les activitats començaran a les 12h amb 
un conta contes i una festa de l’escuma. A partir de les 21h començarà la tra-
dicional botifarrada, al preu de 2 euros el tiquet, i a les 23h, ball amb l’orquestra 
Souvenir. Durant la nit hi haurà servei de bar | SD

> Inscripcions a l’arrossada dels Amics de Reixac
Les inscripcions per a l’arrossada que organitzen els Amics de Reixac el 9 
de juny es podran fer els dies 29 de maig i el 5 de juny, a les 19h, al despatx 
parroquial de l’església de Santa Engràcia. El preu és de 14 euros per persona. 
La jornada començarà a les 12h amb una ballada de sardanes amb la Cobla 
Premià, tot seguit es farà l’assemblea general de socis i, a la tarda, hi haurà ball 
amenitzat pel duet Esquitx  | SA
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La germandat de Santa Coloma arribant al ‘Rocío’, que novament s’ha fet a Mas Duran

> Força participació a la celebració d’Aserm 
L’Associació d’Equatorians de 
Montcada, Aserm, va celebrar 
l’11 de maig el Dia Universal 
de la Mare amb una jornada 
festiva que es va fer a l’Hotel 
d’Entitats de Can Sant Joan. Hi 
va haver gastronomia d’aquest 
país centreamericà, actuacions 
musicals i l’elecció de la mare i 
el pare símbols. L’entitat també 
va organitzar diversos partits de 
futbol sala i una petita mostra 
d’artesania –a la foto | SA

La veïna Sílvia Ricart va guanyar la 32 edició del concurs de la Festa de la Rosa, organitzat per l’AV de Terra 
Nostra el 12 de maig. En segon lloc va quedar Gloria Rivas i, en tercera posició, Amancio Moreno. La jor-
nada va incloure una ballada de sardanes, a més d’una petita fira de parades d’artesania i tallers infantils. 
A la foto, els premiats amb les autoritats i els representants veïnals | PA

> Les roses més boniques del barri de Terra Nostra
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L’Associació Espanyola d’Afectats 
de Glucogenosi (AEEG) –una 
malaltia metabòlica– inaugurarà el 
6 de juny la seu de l’entitat, que es 
troba a l’Espai Kursaal de Can Sant 
Joan. L’acte és una de les activitats 
incloses al programa del IV Con-
grés Internacional de Glucogenosis, 
organitzat per l’AEEG, del 3 al 9 de 
juny, a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). L’esdeveniment 
inclou ponències d’afectats i cientí-
fi cs, a més de diversos tallers rela-
cionats amb l’alimentació i la fi sio-
teràpia amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels malalts i posar 
en comú els avenços científi cs. 

Participació local. El montcadenc 
Francesc Cayuela, amb una germa-
na afectada per un tipus de gluco-
genosi, és el director de les jorna-
des. “Amb aquest congrés també 
pretenem donar a conèixer la 
malaltia per localitzar les perso-
nes que la pateixen però no ho 
saben perquè no estan diagnosti-
cades”, ha dit Cayuela. Les ponèn-

cies dels experts tindran lloc els 
dies 7 i 8, amb un acte de benvin-
guda ofi cial al qual assistiran diver-
ses personalitats com el conseller 
de Salut, Boi Ruiz, el rector de la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB), Ferran Sancho, el presi-
dent de l’AEEG, Alberto Morales, 

i un representant de l’Ajuntament. 
Entre els científi cs que assistiran 
a l’esdeveniment, cal destacar la 
presència de Joan Guinovart, de 
l’Institut de Recerca de Barcelona, i 
de l’investigador Kei Sakamoto, de 
Nestle Institute of Health Sciences 
de Lausanne (Suïssa). 

GLUcoGENoSI

L’AEEG inaugura la seva seu ubicada 
a l’Espai Kursaal el pròxim 6 de juny
L’acte es fa coincidir amb el Congrés mundial sobre la malaltia que l’entitat organitza a l’UAB

Sílvia Alquézar | Redacció

Els departaments de Promoció de 
la Salut i Polítiques d’Igualtat han 
ampliat el programa d’activitats 
per celebrar el Dia Internacional 
per la Salut de les Dones, que es 
commemora el 28 de maig. El 
Centre Cívic La Ribera va aco-
llir el dia 21 la xerrada ‘Viu més 
bé, viu bé!’ sobre la prevenció del 
càncer de mama, amb la presen-
tació de l’entitat ‘Sin teta hay pa-
raíso’, i també va promoure una 
sortida pels voltants del Besòs el 
dia 23, amb el suport del Pla de 
Desenvolupament Comunitari. 

Més activitats. El consistori també 
organitzarà el 29 de maig (18h) al 
Centre Cívic Can Cuiàs un taller 
sobre els estereotips de les dones 
a la pantalla, analitzant diferents 
exemples, des de la pintura fi ns a 
la publicitat, passant pels mitjans 
de comunicació. D’altra banda, el 
programa inclou una caminada 
per la natura i un sopar de ger-
manor a l’Espai Jove Can Tauler 

el 24 de maig, de 16 a 21.30h. 
Aquest mateix dia, a les 17.30h, la 
Casa de la Vila serà l’escenari de 
la conferència ‘Gestió de la ten-
sió física i psicòlogica’ a càrrecs 
de tècnics de l’empresa MC Mu-
tual, organitzada per l’Associació 
d’Empresàries i Directives de 
Montcada (Asdem).

El dia 28 hi haurà jornada de  
portes ofertes a algunes activitats 
físiques i de salut per a dones 
que ofereixen l’Institut Muni-
cipal d’Esports i Lleure (IME), 
Montcada Aqua i la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. A Montcada 
Aqua es podrà assistir a la classe 
d’aquagym, d’11 a 11.45h, i es 

podrà fer servir la piscina, de 12 
a 14h, i de 20 a 22.30h. Al pave-
lló Miquel Poblet es podrà anar a 
les classes de pilates, de 17 a 18h, 
o de 20 a 21h i de 19 a 20h de 
ioga, mentre que a la Casa de la 
Vila es podrà assistir a la classe 
de ioga, de 18 a 19.15h. El 3 de 
juny tindrà lloc la conferència 
‘L’autoestima. La salut emocio-
nal de les dones’, a les 18h, a la 
Casa de la Vila, a càrrec de la 
psicòloga María Elena Rolinski. 
El programa inclou la segona 
trobada de tai-txí, el 9 de juny a 
l’exterior  de la Casa de la Mina 
(10h). Finalment, les biblioteques 
Elisenda de Montcada i de Can 
Sant Joan exposaran material so-
bre dona i salut del 28 de maig al 
7 de juny.
D’altra banda, diversos centres 
cívics acolliran l’exposició ‘Les 
paraules i les imatges transme-
ten valors’, de l’Observatori de 
les Dones. La mostra promou la 
refl exió sobre la imatge femenina 
en els mitjans de comunicació.

dIA mUNdIAL dE LA SALUT dE LES doNES

L’Ajuntament amplia el programa 
d’activitats per celebrar l’efemèride
Promoció de la Salut i Polítiques d’Igualtat han previst exposicions, xerrades, caminades, esports i un sopar de germanor

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’entitat ‘Sin teta hay paraíso’ va inaugurar el programa d’actes amb una xerrada a La Ribera

> Nous cursos per a dones en situació d’atur 
El programa ‘Dilluns de dones-Do-
nes anem per feina’, de Polítiques 
d’Igualtat, ofereix sis cursos, impartits 
per l’assemblea local de la Creu Roja. 
La iniciativa s’adreça a dones en atur i 
pretén crear un espai de suport en la 
recerca de feina. El primer se centra 
en la creació d’un projecte professional 
per accedir al mercat laboral i consta 
de dues sessions –el13 de maig i el 3 
de juny–, en horari de 16 a 19h, al Kur-
saal. La resta de cursos es destina a 
conèixer les eines bàsiques per accedir a una feina. Les interessades es poden 
inscriure a través del telèfon 935 651 122 o el correu ofi cinadona@montcada.
org. A la foto, un moment de la sessió feta al Kursaal el dia 13 | SD

> Torna el ral·li d’autobusos clàssics
Autobusos d’èpoques passades circularan el 2 de juny per Montcada i Reixac, 
amb motiu del IV Ral·li dedicat a aquest tipus de vehicles que organitzen la 
companyia Sagalés, la Fundació TMB i l’Associació per a la recuperació i con-
servació d’Autobusos (ARCA), amb el suport dels ajuntaments per on passa 
la marxa. La visita a Montcada i Reixac està prevista cap a les 12h, procedent 
de Barcelona, i els au tobusos es lluiran per la rambla dels Països Catalans. A 
continuació, la comitiva seguirà per la C-17 fi ns a Caldes de Montbui   | SD

> El Casal Popular El Brot celebra els tres anys
El Casal Popular El Brot celebra el seu tercer aniversari el cap de setmana del 
24 al 26 de maig amb diversos actes. Divendres, a les 19h, hi haurà la pre-
sentació d’un vídeo sobre els tres anys de vida de l’entitat, un sopar de pinxos 
i una festa amb el punxadiscos locals Héctor Pérez i Red Brothers. Dissabte, 
el programa inclou una gimcana intergeneracional (17h) a càrrec de l’AE El 
Turó, un sopar i una altra festa amb els  pd’s Radio Rebelde i Dupont i Dupond. 
Diumenge hi ha previst el concert dels cantautors Carlota Pagès, Marina Riera, 
Meritxell Gené i Salva Criado a la plaça de l’Església (18.30h) | SA

La Plataforma Genefa, constituïda 
recentment, organitzarà un concert 
benèfi c el 26 de maig al Casino de 
Terra Nostra per recollir fons per 
ajudar les persones que pateixen 
atàxia de Freidreich, una malaltia 
greu provocada per un gen defec-
tuós –el FXN– que es desenvolupa 
a la infantesa o l’adolescència i pro-
voca en els afectats una progressi-
va neurodegeneració a causa de 
la disminució d’una proteïna. Els 
diners es destinaran a fi nançar un 
projecte d’investigació per a la cura 
de la malaltia, que afecta només 2 
de cada 50.000 persones. 

El festival. Una de les impulsores 
de la iniciativa és Maria Padial, 
germana d’Iván, un veí de 35 anys 
de Terra Nostra afectat d’atàxia. 
“Les retallades han fet que s’hagi 
suspés indefi nidament la inves-
tigació cientítica”, lamenta Padial 
El concert solidari (17h) comptarà 
amb l’actuació dels cantants Ne-
gro Joya, Anna Luna, Ana Padial 
i Juan Castillo. El preu de l’entrada 
és de 5 euros. 

El Casino acull 
el dia 26 un 
concert benèfi c 
en favor dels 
afectats d’atàxia
Sílvia Alquézar | Redacció
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Malgrat el fred i la pluja dels dos 
últims dies, la Festa Major 2013 
–celebrada entre el 17 i el 20 de 
maig– va registrar una elevada 
participació a la majoria dels 
actes. Només un es va haver de 
susprendre a causa de la pluja, 
el concert que L’Espingari havia 
de fer el dia 19 a la plaça de l’Es-
glésia. La cita amb les havaneres 
s’ha ajornat fins al 25 de maig al 
mateix escenari, a les 20h. 
La sorpresa de la festa va ser la 
presentació de sis nous capgros-
sos que s’afegiran als Gegants de 
l’Ajuntament. Els nous personat-
ges van fer la seva primera apari-
ció durant el xou de Pep Callau 
a la plaça de l’Església i van estar 
presents a la majoria dels actes. 
El pregó, fet a la Casa de la Vila, 
a càrrec de l’UE Sant Joan Atlè-
tic, va estar marcat per les protes-
tes del col·lectiu de Can Piella. 

El regidor de Cultura i Patri-
moni, Daniel Moly (CiU), ha 
destacat l’elevada participació a 
propostes com el Carrer del Joc, 
“que potser ampliem l’any vi-
nent amb un dia més”, la no-
vetat de La máquina del temps 
del Museu, que van visitar més 
de 400 persones, i el Mercat 
Medieval amb els espectacles 
d’escenari que han funcionat 
molt bé, en opinió de l’edil. Les 
obres de teatre dels grups locals 
Els Titelles i Tea345 també van 
registrar bona assistència.

Espai barraques. Moly també ha 
fet un balanç positiu, de les ac-
tivitats de les entitats i del pro-
grama de concerts fets a l’Espai 
Poblet. El correfoc de la Colla de 
Diables de Can Sant Joan, amb 
la participació del bestiari de nou 
colles convidades, va ser un altre 
dels atractius de la Festa.

fESTA mAJoR 2013

Ell concert d’havaneres de L’Espingari, previst a la plaça de l’Església, es va haver d’ajornar i es farà el 25 de maig, a les 20h

El fred i la pluja no impedeixen que la gent 
surti al carrer a gaudir del programa festiu
Laura Grau | Redacció

Cultura
laveu.cat/cultura

Pàg. 23

ES BUSQUEN CASTELLERS
L’AV de Montcada Centre impulsa 
la creació d’una nova colla

Pàg. 25

TORNA MONTCADASONS
La mostra de grups locals proposa 
vuit concerts entre maig i juny
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El xou de Pep Callau va ser l’escenari on van fer la seva primera aparició pública els capgrossos que s’afegiran a la colla local de Gegants

El Correfoc 2013 va comptar amb la participació de 9 colles convidades, que van celebrar el 25è aniversari del Drac de la Colla de Can Sant Joan El grup Tea345 va fer passar una estona divertida al públic de la pista coberta dilluns a la tarda

Membres del grup Els Titelles va homenatjar Manolo Flores al final del seu espectacleLes autoritats amb els pregoners, membres de l’UE Sant Joan Atlètic, que van fer el pregó, marcat per la presència de defensors de Can Piella
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fESTA mAJoR 2013

Els videos i més fotografies de la festa a
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Una científica eixelebrada dóna la benvinguda als visitants de La màquina del temps

Alumnes de l’Aula de Rock van actuar a la plaça de l’Església

El grup de rock català Els Catarres i, a baix, concert de La máquina de escribir, de Montcada

La cercavila de gegants i capgrossos va recòrrer la Fira Medieval diumenge al matí, encapçalada pel grup Vatua l’Olla

El Titellàrium, una de les novetats del Carrer del Joc per als més petits

La Principal de La Bisbal, al concert de Festa Major. També es van ocupar de les sardanes i del ball de nit a la pista

El Drac Rufus, un dels espectacles representats a l’escenari de la plaça de l’Església en el marc de la Fira Medieval

L’Inquisidor, un dels números medievals

Yonki Love va donar el millor de si mateix en el seu debut a la Festa Major de Montcada 

El Correbars de la Comissió de Festes Alternatives va atraure 300 joves que van desfilar des del centre fins a l’Espai Poblet

El grup Hotel Cochambre va arrasar, tot i la pluja

Una de les comensals de la sardinada de l’AV Font PudentaParticipants al concurs d’arrós de l’AV de Montcada Nova



20 2a quinzena | Maig 2013Cultura

L’Escola Municipal de Talla exposa 
la mostra de fi nal de curs al Kursaal
El cirurgià plàstic Ivan Mañero farà una conferència amb el títol ‘Esculpir la fi gura’

EScULTURA

El 28 de maig s’inaugura al 
Kursaal l’exposició de fi  de curs 
dels alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Talla i Escultura que 
dirigeix l’artista montcadenc 
Luis Barbosa a Can Sant Joan 
(19h). “Ha estat un curs molt 
creatiu, on hem aprofundit en 
els materials i en les eines”, ha 
explicar Barbosa, que destaca la 
qualitat i l’agosarament d’algu-
nes propostes, “que s’inclinen 
cap a l’art conceptual”. 

Conferència. La inauguració tin-
drà un convidat especial, el pres-
tigiós cirurgià plàstic Ivan Mañe-
ro, que farà una conferència 
amb el títol ‘Esculpir la fi gura’. 
“Cirurgians  i escultors ens de-
diquem al mateix, només can-
via el material que modelem”, 

assenyala Barbosa, cosí germà 
del célebre metge. Els alumnes 
del centre també participaran a 
la Fira de Comerç i Artesania 
que tindrà lloc al carrer Reixagó 

de Can Sant Joan els dies 1 i 2 
de juny. “Ens agrada treure el 
taller al carrer perquè la gent 
vegi com treballem”, ha afegit 
Barbosa.

Laura Grau | Montcada

L’element comú a totes les escultures dels alumnes de l’escola de Luis Barbosa és la fusta
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Ivan Mañero, cirurgià plàstic, reconstructiu i estètic, 
és tota una autoritat en les operacions  de canvi de 
sexe a Europa. Compagina la seva feina en un hos-
pital privat de Barcelona –Clínica Mediterrània– amb 
la tasca solidària amb diferents ong’s. Des de la fun-
dació que presideix i que porta el seu nom, Mañero 
viatja regularment a Guinea Bissau, a l’Àfrica Occi-
dental, per operar gratuïtament infants afectats d’al-
guna patologia. També és conegut per la seva faceta 
de cirurgià mediàtic al programa televisiu de La Sex-
ta, ‘Cuerpo médico’. Realitza mil operacions  a l’any 
i les seves mans estan assegurades en 3 milions 
d’euros. El 28 de maig farà una xerrada al Kursaal  
amb motiu de la mostra d’escultura (19h) | LG

> Cirurgià solidari a l’Àfrica
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La professora Mayte Torres, fl anquejada pels regidors Ana Rivas i Daniel Moly, a la inauguració

La Casa de la Vila acull la mostra de fi  de curs fi ns al 8 de juny

Els alumnes del curs 
de Photoshop aposten 
per les fotocomposicions

Fins al 8 de juny es pot visitar a 
la sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila la mostra de fi nal de 
curs dels alumnes del curs de 
Photoshop avançat que impar-
teix la fotògrafa Mayte Torres 
en aquest equipament. La mos-
tra està formada per una vin-
tena de fotografi es, la majoria 
fotomuntatges, realitzats per 
cinc dels vuit alumnes que fan 
la formació. Durant l’acte inau-
gural, fet el 22 de maig, Torres 
va destacar l’evolució tècnica 
i artística dels alumnes, la ma-
joria dels quals van fer el curs 
bàsic de Photoshop. 

Creatius. Torres va donar lliber-
tat total als alumnes per prepa-

rar les obres de l’exposició. “El 
resultat m’ha sorprés ja que 
han posat a la pràctica conei-
xements del curs, adaptant-
los a les seves necessitats”, va 
afegir. L’acte també va comptar 
amb la presència de la presiden-
ta de l’Àrea Social de l’Ajunta-
ment, Ana Rivas (PSC), i el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU). Tots dos 
van encoratjar els alumnes a 
seguir treballant per treure-li 
el màxim partit a les múltiples 
possibilitats que ofereix aquest 
sistema de tractament de fo-
tografi a. L’acte va cloure amb 
l’actuació d’un grup d’alumnes 
de l’Aula de Música, que va in-
terpretar alguns temes amb ins-
truments i veu. 
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La mostra de grups musicals de Montcada 
torna amb la voluntat de ser una cita anual 
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El programa proposa vuit concerts repartits en quatre sessions dobles a càrrec de músics professionals i amateurs del municipi

La cantant montcadenca Sheila Rodríguez actuarà al Kursaal el 24 de maig

Paris 29 va interpretar la música en directe de l’últim musical del grup de La SalleGatito Malo és un grup de pop-rock fusió

Javier Navarro, durant l’actuació amb Yonki Love a la Festa Major

La mostra de grups musicals de 
Montcada i Reixac, Montcada-
sons, torna als escenaris del Kur-
saal i l’Auditori aquesta primave-
ra, després d’un any d’absència. 
La segona edició proposa vuit 
concerts repartits en quatre ses-
sions dobles a càrrec de músics 
professionals i amateurs del mu-
nicipi. “Volem donar una opor-
tunitat als músics locals perquè 
mostrin les seves creacions”, ha 
explicat el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
qui destaca la gran diversitat 
d’estils i la qualitat de les propos-
tes que protagonitzen la mostra. 
El preu dels concerts serà de 3 
euros per sessió.

Cartell. El II Montcadasons ar-
rencarà el 24 de maig al Kursaal 
amb un concert del guitarrista 
Javier Navarro, que tocarà dife-
rents estils del repertori flamenc. 
Navarro imparteix classes de 
guitarra per a la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni i ha fet els 
arranjaments musicals de grups 
com Itaca Band i Yonki Love, on 
també és el guitarrista. El músic 
acompanyarà amb la guitarra la 
cantant Sheila Rodríguez, que 
actuarà la mateixa nit i oferirà 
un recital de pop melòdic en di-
ferents idiomes. “Canto temes 

d’estils diferents que trio en 
funció els sentiments que em 
trasmeten”, ha explicat la intèr-
pret, que va fer les seves prime-
res passes en el món professio-
nal com a candidata al concurs 
d’Eurovisió, en què va arribar a 
les semifinals. 
La segona sessió tindrà lloc el 31 
de maig, també al Kursaal, on 
actuaran els grups de pop-rock 
París 29 i Gatito Malo. La ma-
joria dels components de Paris 
29 provenen de l’Escolania de 
Montcada i van formar part 
d’un grup a capella ja desapa-
regut, Inèdit. També van ser els 
responsables de la música en di-
recte de l’espectacle ‘L’esperit de 
Woodstock’, del Grup de Teatre 
de La Salle. “Aquella experi-
ència ens va servir per com-
penetrar-nos com a banda”, 
ha dit el baix, Josep López, qui 
ha destacat que tots els temes 
són propis. Gatito Malo, amb la 
montcadenca Joana García, por-
ta dos anys de trajectòria i també 
toca temes propis, amb influència 
d’Els Beatles, però també del rock 
urbà i la rumba. “Som un grup 
amb ganes de passar-ho bé i 
aprendre”, ha afegit García. Els 
grups Black Cotton, Juan Sexx-
xual Experience, el duo Schmidl-
Paz i Vanguard Duo actuaran els 
dies 7 i 14 de juny.

Laura Grau | Redacció
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dIA dE LA dANSA

La companyia Argos Rex re-
presentarà l’espectacle ‘Sarsue-
la, t’estimo!’ el 26 de maig a 
l’Auditori Municipal (18h).  
L’obra és un homenatge a aquest 
gènere líric menor, que té molts 
seguidors entre la gent gran. Per 
aquest motiu, els majors de 65 
anys tenen descompte i l’entrada 
només els costarà 6 euros si la 
compren anticipadament –el 
termini fi nalitza el 25 de maig a 
les 21h. Els preus normals són 8 
euros anticipada i 10 a taquilla.

Números coneguts. Dos cantants, 
Carmen Rivera (soprano) i Ga-
briel Blanco (tenor), una actriu, 
Isabel Arbonés, i un pianista, 
Andrés de Rivera –amb una llar-
ga trajectòria com a director dels 
Amics de la Sarsuela de Gràcia– 
interpretaran a l’escenari núme-
ros musicals d’amor i desamor 
de sarsueles tan emblemàtiques 
com Luisa Fernanda, La rosa del 
azafrán, Los claveles, El dúo de la 
Africana, El último romántico, Ma-
ría de la O, La tabernera del puerto i 
Cançó d’amor i de guerra. 
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La mostra de grups i escoles de ball 
torna a ser un èxit d’assistència
Els ballarins van actuar sobre una tarima de fusta, una demanda expressada pels participants

Més de mil persones van omplir 
la plaça Joanot Martorell l’11 
de maig per assistir a la mostra 
de grups i escoles de ball del 
municipi. Els ballarins van ac-
tuar sobre una tarima de fusta 
instal·lada damunt de l’escenari 
a petició dels propis grups, que 
en les darreres edicions havien 
manifestat la incomoditat del 
terra, massa dur i poc lluït per 
algunes exhibicions, com les de 
ball fl amenc. 
El festival va posar el punt 
fi nal a la celebració del Dia 
Internacio nal  de la Dansa que, 
enguany, ha ampliat el nombre 
d’actes, amb un espectacle in-
fantil, una ballada de sardanes 
i la projecció d’una sèrie sobre 
dansa del montcadenc Duke 
Andreu a l’Auditori. “La nostra 
intenció és continuar treba-
llant per donar més contingut 
al programa i consolidar-lo en 
el calendari”, ha dit el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU).

Laura Grau | Redacció

‘Sarsuela, 
t’estimo’ ret 
homenatge al 
gènere líric

Dues de les actuacions de la mostra del Dia de la Dansa celebrada a la plaça J. Martorell

Laura Grau | Montcada

El 21 de juny, dia en què co-
mença la Festa Major de Can 
Sant Joan, la plaça Bosc acollirà 
una versió local del popular 
concurs televisiu de Tele 5 ‘Tú 
sí que vales’, amb el títol ‘Tú sí 
que sales’. El certamen s’adreça 
a qualsevol persona “que tingui 
inquietuds artístiques, ja sigui 
tocant algun instrument, can-
tant, ballant o interpretant un 
monòleg”, explica el president 
de l’AV i membre de la Comissió 
de Festes. Les persones interes-
sades s’han d’adreçar a la boti-
ga Marial del barri i omplir una 
butlleta amb les seves dades. De 
moment ja hi ha apuntades una 
desena de persones i Conejero 
confi a que la xifra augmenti en 
els propers dies. La idea inicial 
era fer un càsting entre les per-
sones apuntades si la resposta 
era massiva. “Potser no caldrà 
fer cap selecció, però ho deci-
direm quan tanquem les ins-
cripcions”, ha afegit el dirigent 
veïnal, que ha animat els montca-
dens a participar en l’espectacle.

‘Tu sí que sales’, 
nova proposta 
de la Festa 
Major de Can 
Sant Joan
Laura Grau | Redacció
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TRAdIcIoNS

L’AV de Montcada centre ha ini-
ciat una campanya per buscar 
voluntaris –homes, dones, nens i 
nenes– que vulguin formar part 
d’una colla castellera. A Montca-
da va existir un grup de castellers 
entre els anys 1991 i 1998. Un 
dels impulsors de la nova colla, 
Esteban Fernández, tresorer de 
l’AV, destaca que per posar en 
marxa el grup fan falta un mínim 

de 70 persones, tot i que la xifra 
desitjable és que passin de 100. 
“Però l’important és arrencar 
i, si falta gent, podem ager-
manar-nos amb colles d’altres 
municipis”, ha dit Fernández. 
Les persones interessades es po-
den adreçar a la tasca Cal Joanet, 
a la polleria Ca l’Estrelleta, la 
carnisseria Josep Camps o a l’Abi 
(Colon, 5), on trobaran les fitxes 
d’inscripció. 

Laura Grau | Montcada

Es busquen voluntaris per 
fer una colla de castellers
L’AV de Montcada centre fa una crida entre adults, joves i nens
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Actuació de la colla castellera de Montcada a la Festa Major de 1992, amb una altra colla de fora

el retro-visor Xavier Colomé
Fundació Cultural

La fàbrica de carroseries i estampacions va treballar per marques com Pegaso i Avia

La Bosuga, una fàbrica de nivell

En aquesta edició del Retrovisor re-
cordem una de les fàbriques d’es-
tampacions metàl·liques i carro-
s series de vehicles més potents 
dels seus temps, La Bosuga –que 
avui dia pertany a Nissan, al Pla 
d’en Coll. Tots coneixem les grans 
marques en el món del motor de 
l’època, com Pegaso i Avia, però 
no haurien pogut fabricar els seus 
vehicles sense una xarxa auxili-

ar que els hagués  permès fer-ho. 
Aquí entrava en joc Carrosseries  
BOSUGA S.A, un acrònim dels 
cognoms dels seus tres fundadors 
Bonet, Sunyer i Garriga. A la fàbri-
ca es realit zaven feines d’estam-
pació i soldadura i als anys 60 hi 
van arribar a treballar més de 700 
operaris.La Bosuga va començar 
al barri barcelonès de Sant Andreu 
i amb el temps van venir a Mont-

cada, on es va fer la planta que 
encara molts recordaran i on es fa-
bricaven les famoses cabines dels 
camions Pegaso. També van tre-
ballar per a Motor Ibèrica i els seus 
camions Ebro. A banda de carros-
series i estampacions de xapa per 
a camions, Bosuga també va fer 
altres feines, com per exemple ca-
setes metàl·liques molt utilitzades 
a les obres d’edificis.

Una panoràmica de l’antiga fàbrica Bosuga, al polígon industrial de Pla d’en Coll, propietat avui dia de la multinacional Nissan
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Agenda
laveu.cat/agenda

Fira de Comerç 
i Artesania 

1 i 2 de juny
c.Reixagó

5 de juny, 18h
biblioteca eliSenda de Montcada

24 l divendres
Montcadasons. Concerts de Javier Na-
varro i Sheila Rodríguez. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros.

25 l dissabte
Concert. D’havaneres amb L’Espingari. 
Hora: 20h. Lloc: Plaça de l’Església. 

26 l diumenge
Festa. De la Xarxa d’Equipaments. Hora: 
10h. Lloc: Camí de la Font Freda. 

Taller. De compostatge domèstic. Hora: 
10.30h. Lloc: Casa de les Aigües. Ins-
cripcions: ambinfo@amb.cat. 

Sarsuela. ‘T’estimo, sarsuela’, de la 
companyia Argos Rex. Hora: 18h. Lloc: 
Auditori Municipal. 

Concert. Benèfic per a la investigació 
de l’Atàxia. Hora:  17h.  Lloc: Casino 
de Terra Nostra. Organitza. Plataforma 
Genefa.

27 l dilluns
Xerrada. Sobre la Renda Garantida Ciuta-
dana (RGC) a càrrec de Diosdado Toleda-
no i la diputada d’ICV-EUiA, Laura Mas-

sana. Hora: 19.30h. Lloc: Seu d’Iniciativa 
per Catalunya (Guadiana, 12). Organitza: 
Grup municipal d’ICV-EUiA.

28 l dimarts
Inauguració. Dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Talla i Escultura i xerrada 
a càrrec del cirurgià plàstic Ivan Muñoz. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal.30 l dijous

Reunió.  Del ple municipal en la sessió 
de maig. Hora: 19.30h. Lloc: Sala de 
plens de la Casa de la Vila.

29 l dimecres
Xerrada.  Viatge per la història de Montca-
da a través dels documents. Hora: 20h. 
Lloc: Fundació Cultural (Major, 47).

31 l divendres
Hora del conte. ‘Contes matemàtics’, 
a càrrec de Clara Gavaldà. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. 

1 l dissabte
Fira. De Comerç i Artesania (també el 
dia 2 de juny). Lloc: carrer Reixagó de 
Can Sant Joan.

2 l diumenge
Visita. Al castell de Ciutadilla i a l’ermita 
de Sant Roc (L’Urgell). Organitza: El Cim. 
Més informació: Montse (667 082 085).

Visita. A l’Observatori Fabra. Hora: 
9.30h. Lloc: Font de Canaletes. Organit-
za: Fundació Cultural Montcada.

4 l dimarts
Xerrada. Sobre la Plataforma Antiincine-
ració amb José Luis Conejero i Manolo 
Gómez. Hora: 19h. Lloc: El Brot.

Inauguració. De l’exposició dels alum-
nes del curs de pintura. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal.

Xerrada. Sobre dues expedicions a Ne-
pal i Islàndia, a càrrec de Santi Rebollo  i 
amb la projecció d’un audiovisual. Hora: 
20h. Lloc: Casa de la Vila. Organitza: El 
Cim.

5 l dimecres
Xerrada. Sobre les papallones de la Se-
rralada de Marina i taller d’identificació 
d’exemplars i manualitats, a càrrec de 
la biòloga Montse López, d’Acer. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda de Mont-
cada.

Xerrada sobre papallones
A càrrec de la biòloga d’Acer, Montse López
Cal inscripció prèvia a la mateixa Biblioteca

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
PANORÀMIQUES
Dels alumnes del curs de pintura 
4 de juny, 19.30h

sala 
principal

MONTCADASONS
parís 29 
i gatito malo
31 de maig, 22h
sala sebastià Heredia

EXPoSIcIÓ
escola municipal de talla i escultura
28 de maig
sala joan dalmau

EXPOSICIÓ 
ALUMNES 
DE PHOTOSHOP

fins al 8 de juny

mÚSIcA
SARSUELA, 
T’ESTIMO!
de la Cia. Argos Rex
26 de maig, 18h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. major, 25
miró, c. camèlies, 32
J.Relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
vila Nieto, països catalans, 51
J.vila, pg. jaume i, 26
A.Pujol, pg sant jordi, 5

24 25 26

31 1 228 29 3027
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aparcament buit
Sóc una veïna de Terra Nostra i cada 
dia passo un mínim de dos cops pel 
carrer Montsant i la seva continuació, 
el carrer Antoni Pujades. Són carrers 
de dos sentits, amb cotxes aparcats 
a una de les voreres. Com us podeu 
imaginar, quan et trobes un altre cotxe 
de cara, has de pujar sobre la vorera, 
fer maniobres per aparcar a qualsevol 
gual i el que calgui (alguns fins i tot 
es discuteixen per qui te preferència 
de pas). Aquesta situació s’agreuja als 
matins, amb els cotxes dels qui aga-
fen el tren aparcats a qualsevol lloc i 
de qualsevol manera. 
El que més sobta és que les places 
d’aparcament que hi ha davant el parc 
de Ca n’Oller (a escassos 100 m. de 
la estació) siguin buides. Per si això 
no fos prou,des de fa unes setmanes, 
l’Ajuntament ha adequat les antigues 
pistes de petanca que hi ha al final del 
carrer Antoni Pujades  en una zona de 
pàrquing públic gratuït. Fins i tot han 
posat galibo a l’entrada perquè no 
aparquin camions i furgonetes! És a 
dir, dos grans aparcaments en un ma-
teix carrer. Quants veïns voldrien això! 
I sabeu què és el mes absurd? Que 

mentre els cotxes segueixen aparcats 
al carrer, el pàrquing és completament 
buit, hi ha places d’aparcament davant 
del parc de Ca n’Oller, els conductors 
continuem fent meravelles per passar-
hi, i la policia continua sense multar!

Teresa Belmonte 
Terra Nostra 

Fem poble
Amb motiu d’una passejada per la Ser-
ralada de Marina que em va portar fins 
a Santa Coloma, vaig corroborar que 
aquest poble, igual que tots els que 
ens envolten, com Ripollet o Cerdanyo-
la, han donat un pas de gegant en la 
qualitat de vida que ofereixen als seus 
habitants (parcs, zones de vianants, 
comerços, centre de la vila arranjats...) 
i, la veritat, fan goig i n’acabes sentint-
te orgullós de viure-hi.
Quan de tornada vaig arribar a Mont-
cada vaig corroborar que estava a 
anys llum d’ells, perquè està igual 
que fa 20 anys. És cert que han so-
terrat la C-17 (només faltaria, és una 
via nacional), però poca cosa més. 
El centre, l’origen i el cor del poble, 
fa pena. I, en un moment, se’m van 
ocórrer unes quantes coses per fer. El 

parc de la plaça Lluís Companys, el 
que més nens rep per m2 és trist i els 
nens continuen jugant en la mateixa 
pista de patinatge de fa 20 anys. El 
carrer Major l’han fet i desfet no sé 
quantes vegades, però continua sen-
se tenir entitat i el comerç no acaba 
d’arrencar com a nexe d’unió. Som 
privilegiats de  tenir el riu tan a prop 
i no podem ni baixar a la llera per un 
baixador com a Santa Coloma. Tenim 
tres magnífics solars abandonats que 
quan els veus penses que l’únic que 
volen amb ells és especular. Un al mig 
del carrer Major (què tal una placeta 
amb bancs que fes poble?). Un altre, 
l’antic terreny de Valentine (i si fem 
un parc amb circuits de bici i camps 
de futbol? encara que hàgim de pa-
gar una entradeta per mantenir-lo). I 
l’altre, a l’antic terreny d’Intorsa (i si 
fem aparcaments com cal?). Se’m van 
ocórrer moltes coses més, com arren-
jar el carrer que uneix el centre amb 
la Font Pudenta, fent voreres àmplies 
i eliminant els pals de telèfon que no 
serveixen per res... En fi, petites co-
ses que sumen molt. Finalment vaig 
pensar quina era la diferència entre 
el meu poble i els altres. Potser els 

altres tenen més ingressos, més po-
lígons? Potser la gent s’hi sent més 
identificada? Potser els altres estan 
millors gestionats? Sobre això també 
se’m van ocórrer unes quantes idees...

E.M.A.
Montcada 

‘democracia’ capitalista
Los discapacitados españoles han 
dejado de percibir ayuda. ¿Existe otra 
manera más cruel en tiempos de paz 
de tratar a la ciudadanía por unos go-
bernantes sólo obsesionados por en-
riquecer a grupos sociales concretos 
que suprimir ayuda y asistencia a los 
discapacitados sin recursos? Después 
de tanta mentira, de tantas medias 
verdades, de tantas promesas incum-
plidas, de tanta maniobra para priva-
tizarlo todo y tanta incompetencia en 
la gobernación para todos ¿existe otro 
modo más miserable de tratar a la ciu-
dadanía tomándola por tonta, despre-
ciando de paso a los movimientos so-
ciales, diciendo que no se tiene dinero 
para los discapacitados y generando 
millones de ciudadanas y ciudadanos 
cercanos o de lleno en la miseria?
¿Podrá caer tan bajo un gobierno y la 
oposición que se dicen “democráticos” 
haciendo y permitiendo  todo esto, mi-
entras propician el enriquecimiento 
bellaco de unas cuantas familias de 
la casta de los banqueros, políticos, 
evasores, empresarios, especuladores 
y sus compinches? ¿Qué respeto me-
recen toda  esta gentuza que no pro-
venga del temor a sus matones, sus 
porras,  pistolas y sus decretos?

Manolo Gómez
Can Sant Joan

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, 
el 7 de juny

>Editorial
Festa ‘de casa’
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L’Assemblea d’Aturats de Montcada i Reixac 

demana la gratuïtat dels serveis bàsics per a 

les persones en situació d’atur o en risc d’ex-

clusió social, en referència a l’article aparegut 

a l’últim número de ‘La Veu’.

La remodelació del carrer Mos-
sèn Joaquim Castellví arriba 
50 anys després d’haver estat 
urbanitzat per primera vegada. 
Aleshores, els promotors de 
l’obra no van tenir en compte 
que aquest és un dels princi-
pals punts d’entrada al centre 
del nucli urbà i tampoc van 
imaginar el volum de trànsit 
que arriba a soportar en l’ac-
tualitat. Per això s’entén que 
dissenyessin unes voreres ri-
dícules que no garanteixen la 
seguretat dels vianants.
Ja fa anys que el carrer havia 
quedat obsolet però ha calgut 
esperar fins ara perquè la re-
modelació es dugui a terme. El 
projecte està en exposició pú-
blica i només falta adjudicar-lo 
i executar-lo. Si tot va bé, l’es-
tiu vinent serà una realitat i el 
canvi, realment espectacular, 
beneficiarà tota la població. 
Els vianants, per suposat, se-
ran els primers a celebrar-ho i 
els conductors ja no hauran de 
patir per por a atropellar ningú. 
Del que sens dubte ens hem de 
felicitar tots plegats és que, en 
tot aquest temps, no hagi hagut 
cap accident mortal a lamentar.
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TAEKWONDO
Alberto Jo Lee, del Lee Young, obté 
dues medalles de plata i una de 
bronze al Campionat d’Europa.

Pàg. 28 Pàg. 28 

Per segona temporada consecu-
tiva, el sènior femení de l’Escola 
de Futbol Montcada ha fi nalitzat 
a la tercera posició a la Primera 
Catalana. Tot i el canvi de grup, 
i el fet d’enfrontar-se amb equips 
consolidats de Barcelona i alguns 
fi lials, les montcadenques han fet 
un excel·lent paper i han acabat 
terceres amb 61 punts i un ba-
lanç de 19 victòries, 4 empats i 
7 derrotes. “Hem sumat menys 
punts que l’any passat, però 
era un grup més complicat. No 
m’esperava acabar en aquesta 
posició, però aquestes noies són 
increïbles i han tornat a demos-
trar que no són conformistes i 
que sempre volen més”, comen-
ta el tècnic Antonio Moya, qui 
creu que la clau d’aquest equip 
està en la bona relació entre totes 
les seves jugadores: “Són molt 
bones persones i, en moments 
puntuals, quan la diferència 
de sexe m’impedeix entrar als 
vestidors, saben autogestionar-
se molt bé”.
El fi nal de temporada també 
implica un fi nal de cicle ja que 
Antonio Moya ha dedicit deixar 
la direcció de l’equip. “Crec que 
un entrenador no ha d’estar 
més de tres temporades segui-
des. Les jugadores evoluciona-
ran millor si s’adapten a la for-
ma de treballar i els sistemes 
tàctics d’un nou tècnic. Aquest 

equip ha de ser el femení de 
l’EF Montcada, no el feme-
ní d’Antonio Moya”, explica 
l’entrenador, que tanca així una 
segona etapa al capdavant del 
conjunt. Després d’un primer ci-
cle de tres anys, Moya va deixar 
el femení al 2009 per passar a en-
trenar un cadet de l’Escola. Una 
temporada més tard, va tornar 
a agafar les regnes d’un conjunt 
que havia patit per no baixar i 
que ara deixa a la tercera posició 
i, segons el mateix Moya, “com 
un equip totalment consolidat 
a la Primera Catalana, catego-
ria on ja és un referent”.
A partir de la propera temporada, 
el femení estarà dirigit per Adria-
no Bujalance, amic personal de 
Moya, que ha estat treballant als 
últims anys com a preparador fí-
sic del Cerdanyola B femení. Bu-
jalance comptarà amb el suport 
de l’actual entrenador, que exer-
cirà les tasques de director tècnic 
del futbol femení a la recerca de 
jugadores i amb l’objectiu, a llarg 
termini, de formar un planter. 
“Dirigir el femení de l’Escola 
m’ha canviat la vida en tots 
els aspectes. M’ha ensenyat 
valors com el compromís i ha 
reafi rmat el meu amor pel fut-
bol. No m’emporto cap record 
negatiu de cap jugadora. Al 
contrari, he guanyat una gran 
quantitat d’amigues”, resumeix 
Moya.  

Rafa Jiménez | Redacció

fUTBoL. PRImERA cATALANA

El femení de l’EF Montcada fi nalitza tercer 
i iniciarà un nou cicle sense Antonio Moya
Després d’un segon cicle de tres temporades, l’entrenador montcadenc canvia la banqueta pel despatx i serà substituït per Adriano Bujalance 

BALL ESPORTIU
La parella formada per Eva Nieto i Carles 
Cirera ha obtingut un nou èxit després de 
guanyar el Campionat d’Espanya per clubs.

Parlar d’Antonio Moya es sinònim de futbol femení a Montcada. Després de sis temporades a la banqueta, el tècnic inicia una nueva etapa als despatxos
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> Final amb victòria
El sènior femení de l’EF Montca-
da va acomiadar la temporada 
el 19 de maig amb una còmoda 
victòria a casa contra l’EF Tàrre-
ga (4-1) gràcies als gols de Nerea 
Talavera, Nerea Rodríguez, en 
dues ocasions, i d’Andrea Rius. 
Aquest triomf va certifi car la ter-
cera posició de les montcaden-
ques, recuperada una setmana 
abans gràcies a la ajustada vic-
tòria al camp de la Barceloneta 
(2-3) i a la derrota del Martinenc 
a Tàrrega (5-1) | RJ
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Els montcadencs, que anaven guanyant per 2 a 1, no van saber mantenir el resultat favorable

Després de renunciar a l’ascens a 
Segona Divisió per motius econò-
mics, el Broncesval Montcada es 
va prendre el partit d’anada del 
play-off d’ascens contra el Deba-
barrena, disputat el 18 de maig al 
pavelló Miquel Poblet, com una 
gran festa. Gairebé tots els juga-
dors que formen part del planter 
del club van estar a les grades ani-
mant el primer equip  i es va po-
der veure una afluència de públic 
superior a la d’anteriors partits. 
A nivell esportiu, els subcam-
pions del grup III de Segona B 
van donar la cara en tot moment 
davant del campió vasc del grup 
II. Al descans, els montcadens 
guanyaven per 2 a 1 gràcies als 
gols de Roger Bonet i Mario Li-
trán, de penal. A la segona part, 
el Broncesval va deixar la inicia-
tiva al seu rival. A la recta final, 
i amb el 2 a 2, els locals no van 
saber ser conservadors tenint en 
compte que encara hi ha un partit 
de tornada i van encaixar el gol 
de la derrota a cinc segons del 
final. “Aquest resultat és un toc 
d’atenció, però crec que podem 
remuntar”, va dir Rozas després 
del seu últim partit al pavelló Mi-
quel Poblet.

fUTBoL SALA. PLAY-off d’AScENS A SEGoNA 

El Broncesval perd el partit d’anada 
amb un gol a cinc segons del final

Rafa Jiménez  | Pla d’en Coll

Quatre victòries consecutives, la 
darrera al camp del Guíxols per 
0 a 2, van situar el CD Montca-
da a la tercera posició del grup 
1 de Primera Catalana, a no-
més tres punts de la promoció 
d’ascens a Tercera Divisió. Al 
diumenge de Festa Major, amb 
un gran ambient a l’estadi de la 
Ferreria ja que l’entrada era gra-
tuïta, els verds van donar un pas 
enrere contra l’UE Mollet (1-1). 
Els montcadencs, que es van 
avançar al minut 62 gràcies a  
Sergi Arranz, van encaixar el gol 
de l’empat a 5 per al final. “De 
vegades, vols fer-ho tan bé que 
els nervis et traeixen”, ha dit 
Jordi Salvanyà, conscient que la 
lluita per l’ascens s’ha complicat, 
tot i que encara hi ha petites op-
cions a dues jornades finals.

Rafa Jiménez | Estadi de la Ferreria

fUTBoL. PRImERA cATALANA

L’UE Mollet posa fre a part de les 
opcions d’ascens del CD Montcada
L’empat a casa contra els molletans trenca una ratxa de quatre victòries seguides i allunya els verds de la promoció

L’UE Mollet, que encara no s’ha assegurat matemàticament la permanència, va jugar amb força intensitat i va treure un valuós punt de la Ferreria
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Tot i la derrota, els blaus van voler agrair el suport rebut per part de tots els aficionats
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A manca de dues jornades per 
al final, l’UE Sant Joan-Atlètic 
Montcada encara no ha certificat 
la seva permanència de forma 
matemàtica a la Segona Catala-
na. A les dues últimes jornades, 
els montcadencs van empatar 
a casa sense gols contra el Sin-
guerlín, que lluita per deixar la 
posició de promoció de descens, 
i van perdre al camp del Carme-
lo (2-0) després de rebre un gol a 
cada meitat. “Hem estat horri-
bles, sense cap intensitat, com 
si ja ho tinguéssim tot fet, i no 
és així. Ara ens poden arribar 

totes les urgències. Només ens 
queda un punt per salvar-nos. 
Sembla fàcil, però jo ja he vis-
cut situacions pitjors al món 
del futbol”, comenta un afectat 
José Manuel Martín ‘Pinti’. 
Amb sis punts en joc, els juga-
dors de Can Sant Joan tenen un 
avantatge de quatre amb la pro-
moció i cinc amb el descens di-
recte. Amb un punt més, la Unió 
estarà matemàticament salvada, 
tot i que la resta de resultats, amb 
enfrontaments directes entre els 
equips de la part baixa, també 
li podrien afavorir per assolir el 
seu objectiu.

Buscarà mantenir la categoria a les dues últimes jornades

fUTBoL. SEGoNA cATALANA

L’UE Sant Joan, a un punt 
de la salvació matemàtica

Rafa Jiménez | Redacció

A cinc segons del final, va arribar l’eufòria dels vascos i la decepció dels jugadors locals

r
af

a 
ji

m
Én

ez

Tot i guanyar els dos últims partits 
contra el Teià CA (2-4) i l’At. Mas-
nou (7-3), el CD Montcada B, que 
ja no depenia de sí mateix, es va 
quedar a les portes de lluitar per 
l’ascens a Tercera Catalana. Els 
verds han finalitzat la lliga a la ter-
cera posició amb 58 punts (18 vic-
tòries, 4 empats i 4 derrotes), a 2 
del segon classificat, l’Águila UD, 
que jugarà la promoció, i a 4 del 
campió, el Singuerlín B, que puja 
directament | RJ 

El sènior B es 
queda a les 
portes de pujar 
de categoria

El sènior B ha ofert un rendiment extraordinari
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> Aficionat il·lustre

El 26 de maig, abans de l’últim 
partit de la temporada a casa 
contra el líder, el Canyelles, l’UE 
Sant Joan-Atlètic prepara un acte 
de reconeixement a tots els presi-
dents que ha tingut el club durant 
els seus 25 anys d’existència. En 
aquest homenatge es lliuraran tres 
samarretes de l’equip que han es-
tat signades per Andrés Iniesta, ju-
gador del FC Barcelona que man-
té una bona relació amb alguns 
membres de l’entitat de Can Sant 
Joan | RJ
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Després de tres mesos dirigint la 
comissió gestora, Enric Expósito, 
vicepresident sota el mandat de Jo-
sep Maresma, ha decidit donar un 
pas endavant i formalitzar el seu 
càrrec com a president del CH La 
Salle. Exjugador del club, coneix 
bé la casa i vol consolidar la bona 
feina feta durant aquests anys.  

-Com ha estat el relleu a la 
presidència del club?
Ho hem fet d’una forma natural. 
Després de la decisió de Josep 
Maresma de deixar el club, es 
van convocar eleccions al febrer, 
però no es va presentar cap can-
didatura. He estat al capdavant 
de la junta gestora durant tres 
mesos, però el club no podia 
continuar amb aquesta situació. 
Amb el suport de la junta, he 
decidit assumir el repte durant 
quatre anys. 
-Només quatre anys?
Sí, després d’aquests quatre 
anys estaria bé que arribés 
un nou canvi generacional al  
capdavant de l’entitat. No vull 
que sigui un mandat presidencia-

lista. Tinc al meu costat a gent 
molt vàlida com María José Ez-
querra, que serà la nova vicepre-
sidenta. Les responsabilitats han 
d’estar repartides perquè tothom 
sigui partícip del desenvolupa-
ment del club. 
-Quins reptes es planteja?
A nivell social, volem continuar 
fomentant l’handbol al municipi. 
Som un equip de poble amb una 
important massa de socis amb 
els que volem potenciar la nos-
tra comunicació, implicant-los 
en el nostre dia a dia. A nivell 

econòmic, hem tingut la sort que 
mai hem estat endeutats, tot i 
que som conscients de la situació 
actual de crisi i que no serà fàcil 
mantenir el suport de les empre-
ses i comerços que ens ajuden.
-I a nivell esportiu?
Hem fet una molt bona feina 
consolidant l’handbol femení. 
Ara, s’ha de continuar poten-
ciant el treball amb l’escola i 
mantenir equips a totes les cate-
gories. Pel que fa al sènior mas-
culí, l’objectiu és que continuï a 
la Primera Estatal. 

HANdBoL

Enric Expósito assumeix el repte  
de presidir el Club Handbol La Salle

Rafa Jiménez | Redacció

Agafa el relleu de Josep Maresma, amb qui ja havia compartit junta com a vicepresident

Enric Expósito porta molts anys lligat al CH La Salle, ja sigui com a jugador o membre de la junta

Eva Nieto i Carles Cirera, del Club 
de Ball Esportiu Endansa, s’han 
proclamat campions d’Espanya 
per clubs a la categoria sènior I en 
la modalitat de llatí, en el torneig 
disputat a l’Hospitalet de l’Infant 
el 5 de maig. En aquesta mateixa 
competició, la parella formada per 
Elian Nieto i Marc Sanz va acabar 
en tercera posició a la categoria 
d’adults II, també en llatí. El èxits 
esportius d’Eva Nieto i Carles Ci-
rera va continuar a les setmanes 

posteriors i també van conquerir 
el Trofeu Vila de Ripollet, que va 
tenir lloc el 12 de maig. 

Competició a Montcada.  El Club 
Endansa organitza la tercera edi-
ció del Trofeu Vila de Montcada, 
puntuable pel rànquing nacional, 
que es farà el 9 de juny al pavelló 
Miquel Poblet. Aquesta trobada 
també servirà per celebrar el se-
gon Memorial Jordi Solà, un open 
professional llatí, i un Open Whe-
elchair de ball en cadira de rodes.   

BALL ESPoRTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, 
campions d’Espanya

Rafa Jiménez | Redacció

TAEKWoNdo

Alberto Jo Lee, del Club Lee 
Young, va aconseguir dues me-
dalles de plata i una de bronze 
al XI campionat d’Europa de 
Taekwondo Poomsae que es va 
disputar entre el 30 d’abril i el 
2 de maig a Alacant. Jo Lee va 
acabar segon a la categoria sè-
nior 2 (fins a 39 anys) i en el trio, 
juntament amb José Manuel Ra-
món i José Luis Estudillo. Fent 
parella amb la seva germana 
Soo, Alberto també va aconse-
guir un metall de bronze. Diego 
Carrillo, un altre taewkondista 
del Lee Young, va aconseguir 

una meritòria cinquena posició 
a la categoria màster 1 (de 40 a 
49 anys). 
Aquests cinc membres del club 
que dirigeix José Santiago s’han 
classificat per al Campionat de 
Món que es disputarà a Indonè-
sia durant el mes de novembre. 
A Alacant, la selecció espanyola 
que entrena el mateix Santiago 
va finalitzar al segon lloc del 
medaller amb 30 metalls –vuit 
d’or–, només superada per Ale-
manya. Era la primera vegada 
que un Campionat d’Europa 
de Poomsae es feia en territori 
espanyol.

Va aconseguir dues medalles de plata i una de bronze

Bon paper d’Alberto Jo 
Lee al campionat d’Europa

Rafa Jiménez | Redacció

Foto de família de la delegació espanyola que va aconseguir 30 medalles al campionat d’Europa
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> Torneig de pàdel del Club Tennis Reixac
El CT Reixac va organitzar entre el 10 i 12 de maig la segona edició 
del torneig de pàdel-exprés. La competició, oberta a tothom i a totes les 
edats, va comptar amb la participació de 20 parelles (10 masculines i 
10 mixtes). José Ignacio Contreras i Ramón Contijoch van guanyar a la 
categoria masculina, mentre que el títol mixt va ser per a Judit León i 
Carlos Sánchez | RJ

La montcadenca Anna Villar, de 
l’equip Tomàs Bellès-Cannonda-
le, va ser segona a la Titan De-
sert, que es va disputar entre el 28 
d’abril i el 3 de maig al Marroc. 
La corredora local va emprar un 
temps de 30 hores, 39 minuts i 
3 segons –a 16 minuts de la pri-

mera classificada– per recórrer 
els prop de 600 quilòmetres pel 
desert dividits en 6 etapes i amb 
un desnivell acumulat de 6.000 
metres. La ciclista s’ha mostrat 
molt satisfeta de la seva primera 
participació en una de les curses 
més dures del món | RJ

moUNTAIN BIKE

Eva Nieto i Carles Cirera en un dels moments de les seves últimes competicions

El 9 de juny, es farà el trofeu Vila de Montcada al Poblet

Anna Villar, segona  
a la exigent Titan Desert
Gran resultat a la seva primera participació en aquesta prova

Anna Villar, enmig del desert del Marroc 
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El primer equip del Tennis Taula 
La Unió va aconseguir la novena 
posició final a la lliga després de 
superar el CTT Ateneu 1882 (4-2). 
Aquesta plaça encara el permet 
optar a la repesca per a l’ascens a 
Segona. D’altra banda, el club de 
Mas Rampinyo, que ha celebrat el 
seu primer aniversari, prepara per 
al 8 de juny el I Open de Montca-
da de categoria benjamí | RJ

El TT La Unió 
finalitza a la 
novena posició

TENNIS TAULA
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El sènior femení del CEB 
Can Sant Joan va acomia-
dar la lliga el 18 de maig 
amb una derrota en el 
derbi montcadenc que es 
va disputar a la pista del 
col·legi El Viver contra 
l’AE Elvira-La Salle i que 
va fi nalitzar amb victòria 
visitant per 28 a 33. Tot i 
aquesta ensopegada i que 
encara tenen un partit 
ajornat per disputar, les 

de Can Sant Joan –que 
una jornada abans també 
havien perdut a la pista 
del CBSAB (49-23)– han 
acabat la lliga a la vuitena 
posició de la Tercera Feme-
nina amb un balanç de 9 
victòries i 14 derrotes. 
Per la seva banda, el feme-
ní de l’AE Elvira-La Salle, 
a qui també li manca un 
matx per jugar, és manté 
novè després de guanyar 
els seus dos últims partits. 

BÀSqUET. AE ELvIRA-LA SALLE

El sots-21 es proclama 
campió de la seva lliga

El sots-21 de l’AE Elvira-La 
Salle s’ha proclamat campió 
del grup 2 del nivell B amb 
un balanç de 27 victòries 
i 3 derrotes. Els montca-
dencs es van assegurar el 
títol de forma matemàtica 
a la penúltima jornada. 
La seva victòria a la pista 
del CB Centelles (42-57) 
va anar acompanyada, a 
l’endemà, d’una derrota 
del segon classifi cat, el CB 

Vila de Montornès, contra 
el Prats de Lluçanès (43-
41). L’últim partit, ja amb 
el títol a la butxaca, va ser 
una festa i l’equip d’Ignasi 
de la Fuente va passar per 
sobre de l’UB Llefi à B (69 
a 28). “Hem creat un grup 
de bons amics que, a més, 
forma un equip molt com-
plet”, comenta el tècnic del 
campió que ha de decidir si 
disputarà a l’agost les fases 
d’ascens a Preferent. 

Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip sots-21 es va fer la foto dels campions després del seu últim partit

El femení cau en el derbi 
contra l’Elvira-La Salle

fUTBoL SALA

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
no ha pogut fi nalitzar en-
tre els quatre primers que 
pugen a la Segona Divisió A 
Territorial de la Federació 
Catalana de Futbol Sala. A 
les últimes jornades, va per-
dre contra el segon, el Futsal 
Dante Nilfi sk (1-5), i el ter-
cer, el Catalònia (3-2). Els 
verds han acabat cinquens 

amb 19 victòries, 5 empats 
i 6 derrotes. “El balanç 
del primer any és positiu, 
però estem decepcionats 
perquè hem tingut a prop 
l’ascens”, diu el jugador-
tècnic Javier Pérez, que vol 
crear un nou equip amb in-
fants. Es pot demanar més 
informació al correu afsbosc-
vilaro@hotmail.com | RJ  

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
es queda sense pujar

Rafa Jiménez |  Redacció

BÀSqUET. cEB cAN SANT JoAN

L’EF Montcada va con-
fi rmar el 4 de maig el seu 
ascens a Primera amb una 
victòria contra la PB Palau-
Solità Plegamans (7-3). Des-
prés d’aquest triomf,  el dotzè 
consecutiu, l’equip de José 
Luis Carrasco va perdre 

contra el Champion Flores-
ta (2-0) i La Pobla de Lillet 
(4-5) i ara ocupa la segona 
posició. “Amb l’ascens, la 
temporada ja ha estat un 
èxit, però ara volem posar 
la cirereta i guanyar la lli-
ga”, diu Carrasco | RJ

L’EF Montcada ja és 
equip de Primera

fUTBoL SALA

El B del CH La Salle no ha 
pogut pujar a Tercera Prefe-
rent ja que va acabar tercer 
a la fase d’ascens després 
de perdre a Gavà (29-28) i 
empatar a Rubí (29-29). Al 
seu últim partit, ja sense res 
en joc, l’equip d’Óscar San 
Felipe va guanyar el Gavà 
(30-26). Pugen el Rubí i la 
Joventut Ribetana | RJ

El sènior B, 
tercer a la 
fase d’ascens

En la que ha estat la seva primera temporada, l’AFS Bosc d’en Vilaró ha tingut a tocar l’ascens de categoria
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L’11 de maig, l’AE Can Cuiàs va perdre a casa contra el Magic Sans Futsal (2-7)
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HANdBoL

La derrota en el partit ajor-
nat contra el Mampar Bruc 
(4-6), que es va disputar el 
22 de maig, va certifi car el 
descens de l’AE Can Cuiàs 
a Primera Divisió. A man-
ca de dues jornades per 
al fi nal, el montcadencs, 

últims amb 11 punts i que 
només tenen pendent un 
partit per acabar la lliga a 
la pista de la Xarxa, ja no 
poden atrapar el Ràpid 
Santa Coloma, que suma 
quatre punts més i ha de 
jugar dos partits | RJ  

L’AE Can Cuiàs certifi ca 
el descens de categoria
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El montcadenc Aitor Martín 
(JAM) guanya la VIII Milla Urbana
La prova atlètica, que es va fer durant la Festa Major, va comptar amb un total de 280 participants

Amb un temps de 4’32”, el 
montcadenc Aitor Martín, 
de la Joventut Atlètica Mont-
cada (JAM), va guanyar la 
cursa de la categoria abso-
luta masculina de la VIII 
Milla Urbana, organitzada 
el 19 de maig, a la rambla 
dels Països Catalans, a cà-
rrec de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) i la 
JAM, en el marc de la Festa 
Major. En segon i tercer lloc 
van acabar Rouaz Redouan, 
de la Unió Atlètica Terrassa, 
i Hemmi Abmessamad, 
de la Unió Colomenca. La 
medalla local va ser per al 
montcadenc Oualid Nassi-
ri. A la categoria femenina, 
la guanyadora va ser Paula 
Barrado, de l’Esportiu Pene-
dès, amb 6’24”, i la segona, 
Vanessa Olmos, del CN 
Caldes –el tercer premi va 
quedar desert, així com la 
medalla local. Pel que fa a 
la prova de corredors no fe-
derats, el primers van ser el 
montcadenc Manuel Peña-
fiel –5’13”– i la barberenca 
Patricia Fernández –6’02”–.
La Milla va comptar en-
guany amb 10 curses, des 
de prebenjamí fins a vete-
rans. El bon temps va acom-
panyar en una jornada molt 
participativa amb 280 atletes 

dels 430 inscrits. “La Milla 
està molt consolidada i és 
coneguda fora de Mont-
cada. Això per a nosaltres 
és un reconeixement”, ma-
nifesta el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC). Els 
resultats de totes les catego-
ries es poden consultar al 
web de la JAM, www.jam.cat. 
La Milla va ser el plat fort 
de les activitats esportives de 
Festa Major, que també van 
incloure la tirada social al 
plat a Can Piqué i el torneig 
d’escacs al carrer Major. 

Silvia Díaz | Pla d’en Coll

La cursa popular, en categoria masculina, va ser l’última que es va disputar dins del programa de la Milla Urbana

Aitor Martín (JAM)
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EScAcS

La Unió Escacs Montcada 
va organitzar el 12 de maig 
el I Obert Actiu Base sots-16 
que es va disputar al Serco-
tel de Montcada. El torneig, 
vàlid per a l’ELO català, va 
comptar amb la participació 
de 19 jugadors. Els cinc par-
ticipants montcadencs van 
fer un bon paper. Arnau 

Jové va quedar segon a la 
classificació general. Sergi 
Pernía, Adán Sierra i Pere 
Grau van finalitzar a la se-
tena, vuitena i desena posi-
ció respectivament –aquests 
dos últims van ser primers 
de les categories sots-8 i 
sots-10. Àlex Cruz va ser 
segon a la sots-8 | RJ

I Torneig Base Sots-16
Va ser organitzat per l’UE Montcada el 12 de maig
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Els cinc participants de l’UE Montcada amb els seus respectius trofeus
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GImNÀSTIcA RÍTmIcA

Núria Álvarez, benjamí 
d’iniciació, i Nayla Hernán-
dez, aleví d’iniciació, del 
Club Gimnàstica La Unió 
van ser terceres a la prime-
ra fase del Torneig Barce-
lona Comarques que es 
va celebrar el 12 de maig a 
Montmeló. Claudia Vila, ju-
venil de nivell A, també es va 
classificar per a la final, que 
es disputarà el 16 de juny a 
Cardedeu. D’altra banda, la 
cadet Ana Maria Gómez de 
nivell A va finalitzar a la pri-
mera posició al IV trofeig de 

gimnàstica rítmica Ciutat de 
Sabadell que es va disputar 
el 5 de maig. L’equip aleví 
d’iniciació va ser segon | RJ

Bon paper del CG La Unió
Dues integrants van ser terceres al Barcelona Comarques

Satisfacció al CG La Unió

BÀSqUET. cEB cAN SANT JoAN

Trobada festiva de tots 
els equips del club

BÀSqUET. AE ELvIRA LA SALLE

El júnior A finalitza la 
lliga a la quarta posició
El júnior A de l’AE Elvira-
La Salle ha finalitzat la lli-
ga en un gran moment de 
forma, encadenant quatre 
victòries consecutives. Els 
seus dos últims triomfs es 
van produir a casa contra 
el Montmeló CB (62-52) 
i a la pista del CB Sant 
Josep Obrer (52-65). A la 
classificació final del grup 
2 del nivell B, i després de 
30 jornades, els montca-
dencs han acabat en una 
meritòria quarta posició 
amb 51 punts gràcies a les 
seves 21 victòries i 9 de-
rrotes. 

Finals de lliga. Els altres dos 
júniors del club també han 
acabat la temporada. El B 
ha finalitzat novè al nivell 
C i el femení, dotzè | RJ

BÀSqUET. cB moNTcAdA

L’infantil encandena dues 
victòries consecutives
A manca d’una jornada per 
al final de la lliga, l’infantil 
del Valentine Montcada 
manté la seva quarta posi-
ció al grup del nivell C-1. 
Els montcadencs van supe-
rar amb bona nota els seus 
dos últims enfrontaments 
contra dos rivals directes i 
van sumar dues victòries 
seguides contra el CB Sen-
tmenat (59-43) i el Cano-
velles BC (70-61). L’infantil 
acumula dotze victòries i 
cinc derrotes en aquesta se-
gona fase de la competició, 
millorant el rendiment que 
va poder oferir al nivell B 

quan només va sumar una 
victòria després de vuit par-
tits. Els vermells tancaran la 
lliga el 25 de maig a la pista 
de l’UB Llefià.

L’infantil ha millorat a la segona fase

El CEB Can Sant Joan va 
fer el 18 de maig a El Viver 
una trobada amb partits 
dels seus equips. Els respon-
sables del club feliciten els 

nois i noies per “la tempo-
rada, recordant els nostres 
valors: aprendre, divertir-
se i guanyar practicant 
bàsquet al barri” | RJ

L’equip preinfantil del CEB Can Sant Joan també va participar a la trobada
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Bona temporada del júnior A

ar
xi

u
/r

af
a 

ji
m

Én
ez

Paula Barrado (Esportiu Penedès)
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> Força gent a la festa del Sagrat Cor
El pati de l’escola La Salle va ser l’escenari el 12 de maig de 
la festa lúdico-esportiva que organitza cada any el col·legi 
Sagrat Cor. Els inflables i un circuit amb motocicletes de 
quatre rodes amb pedals van ser dos dels atractius de la 
festa que va comptar amb una gran participació d’alumnes 
i familiars. Els propers centres educatius que faran les seves 
festes seran El Viver i el Mitja Costa, que preparen activitats 
per al 25 de maig | RJ 

L’infantil A finalitza tercer al 
sectorial del Campionat d’Espanya

L’infantil A del CH La Sa-
lle va finalitzar a la tercera 
posició a la fase de sectors 
del Campionat d’Espanya 
que es va disputar entre el 
17 i el 19 de maig a Ovie-
do. Diferents circumstàn-
cies, com el llarg viatge 
en autocar de 12 hores i 
l’absència de l’ùnic porter 
de la plantilla, van supo-
sar massa obstacles per 
aconseguir la victòria fi-
nal. Els montcadencs van 

perdre en el debut contra 
l’equip local, l’Oviedo (23-
20). El segon partit contra 
el Anaitasuna navarrès 
també va finalitzar amb 
una derrota (37-25). A 
la tercera jornada, es va 
produir l’única victòria 
dels lassal·lians, que van 
superar el Calasancio de 
la Rioja (30-24). Tot i que-
dar fora de la fase final del 
Campionat d’Espanya, el 
tècnic Pau Maresma quali-
fica la temporada “d’èxit”.

Rafa Jiménez | Redacció

HANdBoL

A la seva històrica participació, va acusar el llarg viatge a Oviedo i només va guanyar un dels tres partits

El benjamí A està fent una temporada espectacular i ha pujat a Primera Divisió

fUTBoL. Ef moNTcAdA

El benjamí A de l’EF Mont-
cada jugarà la propera 
temporada a Primera. Els 
nois de Tito Sánchez han 
fet una gran temporada i 
el 4 de maig, a manca de 
quatre jornades per al final, 
van confirmar el seu ascens, 
assegurant-se la segona po-
sició després d’una victòria 
contra l’EF Barberà Anda-
lucia (4-1). A les últimes jor-
nades, el benjamí A va su-

mar un altre triomf al camp 
del Cerdanyola B (1-4). “Ha 
estat una temporada mag-
nífica. Els nois formen 
un grup molt maco i ja 
m’han convençut per se-
guir dirigint-los la prope-
ra temporada, quan for-
maran l’aleví B”, comenta 
Sánchez, que també destaca 
la capacitat ofensiva d’un 
equip que té els dos màxims 
golejadors del grup: Izan 
Cazorla i Yeray Izquiedo.

El benjamí A puja a Primera Divisió
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L’equip, de gran capacitat ofensiva, té a la seva plantilla els dos màxims golejadors del seu grup

Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors de l’Infantil A van gaudir d’una gran experiència a Oviedo

Tot i ser la participant més 
jove amb els seus cinc anys, 
Irene Aguado, del TT La 
Unió, va ser cinquena al 
V Open Benjamí Ciutat de 
Badalona que es va fer el 12 
de maig.  Joel Sánchez, de 
9 anys i també del TT La 
Unió, va ser tretzè | RJ

Irene Aguado, 
cinquena a 
Badalona

TT LA UNIÓ

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada va trencar 
la seva mala ratxa de qua-
tre derrotes consecutives, 
traient un empat de la pis-
ta del cinquè classificat, 
l’EFS Ciutat Mataró (3-3). 
Una setmana més tard, els 
montcadencs va tornar a 
jugar com a visitants, patint 
una nova derrota a casa del 
tercer, l’Sport Sala Santa 
Perpètua (3-2). Els vermells 
baixen fins a la desena po-
sició del grup 2 de Segona 
Divisió, però, a manca de 
dues jornades per al final de 
la lliga, ja s’han assegurat la 
permanència | RJ

El juvenil de 
l’Escola evita 
el descens

fUTBoL SALA

Irene Aguado, amb la seva medalla

fUTBoL. cd moNTcAdA JUvENIL

El juvenil del CD Mont-
cada ha pujat fins a la 
novena posició de Prime-
ra gràcies a tres victòries 
consecutives. Les últimes 
es van produir al camp de 
la Penya Barcelonista Sant 

Celoni (2-3) i contra el 
Cardedeu (3-1). Els verds 
estan acabant la lliga en un 
gran moment de forma, i 
a manca de dues jornades, 
estan a només un punt de 
la sisena posició  | RJ

Bon moment de forma
El juvenil verd ha acumulat tres victòries consecutives

El juvenil del CD Montcada encara pot arribar a la sisena posició de la taula
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> El juvenil A baixa fins a la desena posició
Després de la derrota al camp del líder, el juvenil A de l’EF 
Montcada va sumar un punt a casa contra el Can Rull Ró-
mulo Tronchoni (4-4). Una setmana més tard, els vermells 
van perdre al camp del CE Sabadell (4-3). L’equip de José 
Manuel Jurado ocupa ara la desena posició al grup 7 de 
Primera Divisió, però té opcions d’acabar sisè | RJ
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fUTBoL SALA

El juvenil del Broncesval 
Montcada ha finalitzat la lli-
ga a la Nacional en una me-
ritòria tercera posició amb 
49 punts, a només un del 
segon, Les Corts UBAE, 
en una lliga que ha dominat 
clarament el FC Barcelona, 
campió amb 74 punts. El 

conjunt de Lolo Rodríguez 
va guanyar el seus últims 
partits contra el Manen San-
ta Coloma (5-2) i l’Escola Pia 
(4-8). “És una llàstima no 
haver arribat a la segona 
posició, però ha estat una 
molt bona temporada”, 
diu Rodríguez | RJ

El juvenil acaba tercer
Només ha estat superat per Les Corts i el FC Barcelona

Els blaus han fet una gran temporada i han estat el tercer millor equip de Nacional



Sonia Salguero
Joies amb tècniques d’ortodòncia. La montcadenca Sonia Salguero, graduada en pròtesi 
dental, va aprofi tar una aturada laboral en la seva professió, ara fa 5 anys, per estudiar joieria a l’Es-
cola d’Arts del Treball. Tan bon punt va començar els nous estudis es va adonar que hi havia moltes 
similituds entre ambdues especialitats quant a procediments, materials i eines. Per això, des d’un 
primer moment va tenir clar que al projecte fi nal del cicle formatiu aplicaria materials dentals i els 
seus coneixements en aquets àmbit al camp de la joieria. El resultat va ser una original agulla feta 
amb resina acrílica, bràckets, elàstics i cargols d’expansió -bàsics en ortodòncia- combinada amb 
metal noble, gemes i tècniques joieres. Mesos després, Sonia va patentar l’aplicació dels cargols 
d’expansió per adaptar l’amplada dels anells a les necessitats del consumidor, una original idea 
actualment exposada al Museu de l’Invent de Barcelona.

“Amb materials dentals es 
poden fer joies ben originals”

Per fer pròtesi i joies està clar que 
vostè ha de ser una mica manetes.
Sempre m’han agradat els treballs 
manuals i creatius. De ben petita 
dibuixava molt bé i m’encantaven 
els programes de manualitats. Tam-
bé vaig ser autodidacta per apren-
dre a fer ganxet i punt de creu fi ns 
que fa més de 10 anys vaig desco-
brir la bijuteria i vaig començar a fer 
les meves pròpies creacions però 
no amb un objectiu comercial, sinó 
com a afi ció.
De fet, a la joieria va arribar com 
aquell que diu per casualitat.
Doncs sí. Quan vaig acabar els es-
tudis de pròtesi dental, vaig estar 
treballant en un laboratori i en una 
clínica dental però al 2007 em vaig 
quedar sense feina i vaig aprofi tar 
per seguir estudiant. En aquell mo-
ment no tenia clar què fer i em vaig 
matricular en joieria.  

Li agradaven les joies?
No especialment. M’agradava la 
bijuteria i jo mateixa em dissenya-
va els meus complements però de 
joieria no tenia ni idea. A l’Escola 
d’Arts del Treball vaig aprendre 
l’ofi ci de dalt a baix. Allà t’ensenyen 
totes les tècniques bàsiques per 
crear una joia, des que la imagines 
fi ns que la fas realitat. Has de saber 
dibuixar, manipular els materials, 
experimentar amb els colors, fer el 
motllo, pulir els metalls...   
En quin moment decideix aplicar 
tècniques dentals a la joieria?
De seguida em vaig adonar que hi 
havia moltes similituds entre amb-
dues matèries i vaig decidir dedicar 
el meu treball d’investigació de gra-
duació a demostrar que el material 
que s’utilitza en ortodòncia també es 
pot fer servir en joieria aconseguint 
una estètica original, nova i actual.

Quina acceptació va tenir la pro-
posta? 
Em van posar un excel·lent. Vaig dis-
senyar una agulla inspirada en la forma 
que tenen els aparells d’ortodòncia. A 
l’igual que aquests tenen un cargol 
d’expansió, el fet d’aplicar el mateix 
sistema a l’agulla permet que els bri-
llants encastats es puguin canviar i la 
peça esdevé molt versàtil.

I ha aconseguit que l’agulla tingui 
una estètica atractiva tot i recordar 
un aparell d’ortodòncia?
Aquest ha estat el repte més difícil. 
Hi ha gent que es pensa que faig 
joies per a dents i d’altres que faig 

joies amb dents i no és res d’això. 
L’originalitat de les meves joies rau en 
l’ús dels materials i en l’aplicació de  
les tècniques.
Aquesta originalitat l’ha permés 
fi ns i tot patentar l’ús del cargol 
d’expansió per modifi car el diàme-
tre dels anells.
Així és. Els meus anells porten un 
cargol que, a l’igual que els aparells 
d’ortodòncia, permet variar la seva 
amplada. Hi ha altres mecanismes 
que ja s’utilitzen en joieria per variar 
diàmetres, però concretament aquest 
l’he patentat a nivell mundial.
Com se li va acudir la idea?
Les joies solen tenir un preu elevat 
i te les has de poder posar sempre 
que vulguis. En el cas dels anells, 
això és complicat perquè el diàmetre 
dels dits pot variar amb els canvis de 
temperatura o per altres motius físics 
-embaràs, artritis... El meu invent resol 

el problema; amb només cinc talles 
pots cobrir tots els diàmetres. El ma-
teix anell el pots dur en diferents dits o 
intercanviar-lo amb d’altres persones. 
També et permet regalar la joia sense 
por a equivocar-te en la mida, només 
cal ajustar el cargol. 
I l’ha explotada comercialment?
Voldria fer-ho, però necessito temps 
per poder-m’hi dedicar, que és el 
que em falta ja que ara treballo de 
recepcionista en una clínica dental.  
Els meus treballs es poden veure 
a través del facebook, amb el nom 
d’Orto joyas i, de moment, he acon-
seguit exposar  la meva idea al Mu-
seu de l’Invent de Barcelona. 
N’estarà orgullosa?
I tant! No és fàcil aconseguir-ho perquè 
hi ha molts aspirants a exposar i poc 
espai disponible. Estic molt agraïda 
al director del Museu, Pep Torres, pel 
seu suport i els seus bons consells. 

“He patentat l’aplicació 
del cargol d’expansió 
que s’utilitza en 
ortodòncia a la joieria”

Joiera 

A títol personalA títol personal
PILAR ABIÁN
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