
masies a protegir
l’ajuntament vol preservar 
habitatges històrics pÀg. 19

> NOTÍCIES:  l’oposició es compromet amb la Favmir a seguir reclamant les urgències PÀG. 7

> Esports: el Cd montcada tanca la plantilla per a la propera temporada amb sis incorporacions PÀG. 26
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ÈPOCA III

prevenció obligatòria
Gossos, gats i fures s’han de 
vacunar contra la ràbia pÀg. 8

prevenció obligatòria
Gossos, gats i fures s’han de 
vacunar contra la ràbia 

publiCitat

‘complirem amb el 
pla d’actuació previst 
per a aquest mandat’
Valoracions | L’alcaldessa i els grups 
avaluen la gestió del govern  PÀGS. 3 i 4

>BALANÇ POLÍTIC

Foment es compromet 
amb la generalitat a 
redactar el projecte
L’Ajuntament i el moviment veïnal manifesten la 
seva oposició frontal a la infraestructura  PÀG.5

>TÚNEL  FERROVIARI SOTA EL TURÓ

El de l’Ajuntament és a l’Alzina i el que promouen particulars, a l’Abi   PÀG. 12
Obren els menjadors socials
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primer mandat
L’alcaldessa va arribar al càrrec l’estiu del 2010, 
arran la renúncia de César Arrizabalaga 
i va guanyar les eleccions un any després

entrevista

‘La nostra prioritat és cobrir les necessitats 
socials de la població, que són molt variades’
María Elena Pérez es mostra satisfeta amb la gestió que està fent el govern (PSC-CiU) en l’actual conjuntura econòmica

Quan es compleixen dos anys 
de les últimes eleccions munici-
pals, l’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, María Elena Pérez (PSC), 
fa balanç del seu mandat. 

-Com avaluaria la gestió del 
seu govern?
Crec que s’està fent una bona 
feina. Hem fet un esforç conside-
rable sobretot tenint en compte 
l’actual situació econòmica. Com 
a exemples més recents acabem 
d’obrir un menjador social a 
l’Alzina i hem incorporat l’escola 
bressol de Can Sant Joan a la 
xarxa pública. També hem po-
tenciat les polítiques d’ocupació 
contractant personal des dels 
plans de l’Àrea Metropolitana, 
impulsant programes com el Dil-
tet i fent jornades com el Getting 
Talent o el Getting Contacts. Si 
parlem d’urbanisme, hem seguit 
asfaltant carrers i fent actuacions 
a la muntanyeta de Can Sant 
Joan, a la plaça del Poble de Terra 
Nostra, al cementiri municipal, a 
l’accés al barri de Can Cuiàs... I 
en medi ambient, aviat presen-
tarem el Pla d’usos del Turó, 
estem dignificant el Rec Comtal 
i netejant abocaments incontro-
lats. Tot això s’està fent gràcies a 
que apliquem un rigurós control 

de la despesa que ha inclós la re-
ducció del 20% del meu sou, un 
5% del dels regidors i un 25% de 
l’aportació als grups municipals.
-El PAM s’està desenvolupant 

d’acord amb el guió marcat 
o s’han hagut de fer canvis en 
funció de la conjuntura?
El Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) està publicat al web de 
l’Ajuntament i els veïns poden 
comprovar que efectivament 
s’estan duent a terme les 230 ac-
tuacions que van preveure a l’inici 
del mandat, 130 de les quals són 
de caire social. Evidentment hem 
hagut de fer adaptacions per aten-
dre sobretot la gent més vulnera-
ble. En global, m’atreviria a dir 
que hem arribat al 70% del com-
pliment del PAM i algunes regi-
dories, gairebé l’han complert.
-Quina és la principal prioritat 
del govern?
L’atenció a les persones. L’Àrea 
Social té un pressupost de 
5.400.000 euros, bona part del 
qual va a atenció a la infància i a 
la gent gran. Les necessitats són 
moltes i variades i haurem de 
continuar dedicant-hi esforços. 
-Tampoc no renuncia a fer in-
versions.
Farem obres importants per al 
municipi, com el passeig del ca-
rrer Mossèn Castellví i la remo-
delació del carrer Bifurcació. Es-
pecialment la primera respon a 
una necessitat urgent de millorar 
la seguretat dels vianants.
-Quan va arrencar el mandat 
va declarar a La Veu que llui-
taria per recuperar els serveis 
que havien estat retallats. En-
cara ho veu possible?
Aquest govern pensa seguir llui-
tant en aquesta línia, però també 
vull deixar clar que, en els pro-
jectes que considerem prioritaris 
–urgències nocturnes, soterra-
ment de la línia de Portbou, nou 
INS Montserrat Miró, l’Hospital 
Ernest Lluch i la residència Les 
Vinyes–, no tenim cap mena de 

competència. Tots, excepte el 
soterrament –que competeix a 
l’Estat– depenen de la Genera-

litat. No obstant això, no parem 
de tenir reunions de seguiment 
sobre aquests projectes perquè 
l’argument de les administra-
cions és que són prioritaris, però 
de moment no es poden fer per 
manca de pressupost. En el cas de 
les urgències, sí que és cert que 
CatSalut ens ha dit que no pen-
sa fer marxa enrere i ens ho va 
reafirmar en l’última reunió que 
vam tenir i a la qual vam convi-
dar la Favmir. Gestions s’estan 
fent encara que els resultats de 
moment no siguin els esperats, 
però no defallirem. 
-No hi ha diners per a alguns 

projectes però sí per a d’altres, 
com el túnel sota el Turó.
En aquest punt l’oposició de tots 
els grups és unànim. Hem de-
manat una reunió urgent amb 
el conseller de Territori i Soste-
nibilitat per parlar-ne perquè no 
acceptem que es plantegi una 
nova infraestructura quan el so-
terrament de la R2 encara està 
pendent de licitar. 
-En aquest mandat han nas-
cut col·lectius com l’Assemblea 
d’Aturats i s’han potenciat 
d’altres, com la PAH o els Indig-
nats. Quina valoració en fa?
Entenc que responen a una situa-
ció lògica i normal en l’actual con-
text de crisi marcat per la incerte-
sa. La gent vol respostes ràpides 
per part de les administracions i 
empatia. En aquest sentit jo també 
sóc crítica perquè crec que el siste-
ma no està actuant amb prou ce-
leritat. Des de l’Ajuntament estem 
col·laborant en tot allò que podem 
amb alguns d’aquests col·lectius. 
-Segons el govern, la situació fi-

nancera de l’Ajuntament és es-
table però en l’horitzó planeja la 
possibilitat d’haver de fer front 
a expropiacions milionàries.
Evidentment és un tema que em 
preocupa, però haig de dir que 
ve de lluny i que tenim un equip 
d’advocats treballant en defensa 
dels interessos del municipi.

-Parlant de tribunals, vostè 
està pendent de la imputació 
per un presumpte delicte de 
tràfic d’influències. Quan par-
larà obertament del cas? 
Ho faré quan hagin declarat tots 
els testimonis. I parlaré per deixar 
clar, en contra de tot el que s’ha es-
peculat, que no he tingut cap parti-
cipació en el cas Mercuri al qual se 
m’ha vinculat injustament.
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María Elena Pérez encapçala el grup municipal del PSC que governa en coalició amb CiU des del 1999

‘No renunciem a 
recuperar els serveis 
retallats i els projectes 
ajornats per la crisi’

‘Entenc el malestar  
dels moviments 
ciutadans crítics amb 
les administracions’

‘En contra de tot el    
que s’ha especulat, 
no tinc cap vinculació   
amb el cas Mercuri’

Pilar Abián | Montcada

Actualitat
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equador del mandat

maresma proposa fórmules 
per incentivar l’economia
El president de l’Àrea Econòmica planteja bonificacions a empreses per crear ocupació

El president de l’Àrea Econòmi-
ca, Joan Maresma (CiU), pro-
posa incentivar fiscalment les 
empreses del municipi que con-
tractin aturats locals i bonificar 
les noves firmes que s’instal·lin a 
la ciutat. L’edil també considera 
que cal apostar 
per fer un Parc 
tecnològic que 
pugui actuar a 
mig i llarg ter-
mini com a pol 
d’atracció de ne-
gocis emergents. 
Maresma va pre-
sentar aquestes i altres propos-
tes en una conferència l’11 de 
juny a l’Auditori en què va estar 
acompanyat de l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), i d’altres 
membres del govern.

Balanç. L’edil va començar repas-
sant la gestió que PSC i CiU han 
fet al llarg de 14 anys de pacte. 
La primera etapa, que va emmar-
car entre els anys 2000 i 2010, la 
va qualificar com la del procés 
de modernització de la ciutat 
durant la qual es va dur a terme 
la construcció d’equipaments so-
cials, cívics i esportius “de pri-
mer qualitat”, va assenyalar. 
A continuació, Maresma va par-
lar d’una segona etapa (2011-
2013), marcada per l’accentuació 
de la crisi i en què, va dir, la 
prioritat van passar a ser les per-
sones: “Calia donar resposta 
a les necessitats bàsiques de 
la gent i, especialment, a les 
dels més vulnerables”. Com a 
mostra d’aquest gir adoptat pel 

govern, el president de l’Àrea 
Econòmica va enumerar tots els 
serveis d’assistència que s’han 
posat en marxa o s’han potenciat 
en aquest mandat i va afirmar 
que, en l’actualitat, 1 de cada 3 
euros del pressupost municipal 
es destina a l’Àrea Social.

Un cop ana-
litzat el camí 
fet fins ara, 
Maresma va 
parlar del fu-
tur. “L’acte 
d’avui no és 
electoral, és 

una invitació a 
reflexionar sobre el que podem 
fer, entre tots, per resoldre els 
problemes que tenim”, va dir. 
L’edil va qualificar l’actual situa-
ció d’“emergència nacional”, 
no obstant això, també va afegir 
que hi ha sectors econòmics que 
funcionen i que cal potenciar, 
sobretot en clau local. “Tenim 
3.500 aturats i urgeix fer un 
programa de xoc”, va instar, tot 
afegint que Montcada i Reixac es 
troba en una ubi-
cació estratègica 
immillorable, al 
costat de Barcelo-
na, i que disposa 
de polígons amb 
gran potencialitat.  
“Amb l’ajuda de 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) hem d’apostar 
pels Parcs tecnològics, fer un 
nou Pla d’usos industrials i 
actuacions per modernitzar 
els nostres polígons per tal que 
puguin acollir a curt termini 
indústries emergents”, va dir. 

Pel que fa a la creació d’ocupació, 
el president de l’Àrea Econòmi-
ca va afirmar que les finances 
de l’Ajuntament permeten obrir 
la via de bonificar fiscalment les 
empreses que contractin treballa-
dors en atur de la localitat o que 
s’instal·lin a la ciutat. També va 
parlar d’ajudar amb microcrèdits 
els emprenedors i agilitar les tra-
mitacions burocràtiques amb la 
creació d’una finestreta única. 
Per als aturats de llarga durada 
majors de 50 anys, l’edil va dir 
que cal promoure fórmules de 
contractació des del sector pú-
blic. 

Línies a explorar. Maresma va 
assegurar que el govern no estal-
viarà esforços per estudiar totes 
les vies possibles per reactivar 
l’economia. En aquest sentit, es 
va referir a provar la possible 
obertura del carrer Major en 
horari de tarda d’octubre a març 
–com demanen els comerciants– 
i a apostar pel foment del turis-
me potenciant que la Casa de les 

Aigües entri a 
formar part 
de la Ruta del 
modernisme.
L’edil va tan-
car l’acte fent 
una crida a 
la unió de les 

administracions, les entitats i la 
ciutadania per assentar les bases 
de la recuperació econòmica: “No 
ens podem permetre el luxe de 
discrepar, hem de remar tots 
en la mateixa direcció i, com a 
govern, no demanem sacrificis, 
sinó esforç i treball”. 
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Joan Maresma va fer una conferència a l’Auditori per fer balanç dels últims mandats i per avançar línies estratègiques de futur

“Estem en disposició 
de bonificar fiscalment 
les empreses que 
contractin treballadors 
locals en atur”

Pilar Abián | Montcada

Balanç de l’oposició
> Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA
“De mal a pitjor l’actuació del govern PSC-CiU. 
Hem trobat a faltar lideratge amb els temes de 
ciutat (Soterrament, Montserrat Miró, Lafarge, 
Urgències..) i sobretot amb les persones, da-
vant de la situació de desesperació en què es 
troben molts ciutadans, any rere any els pres-
supostos on més retallen és a l’Àrea Social. La 
participació ciutadana ha estat nul·la, fins i tot 
s’ha perdut l’única audiència pública establerta al ROM. Hi ha falta de trans-
parència en la gestió, sobretot a les contractacions de personal, una d’elles 
està sent investigada pel Tribunal i han hagut de declarar l’alcaldessa, 2 
regidors i els 3 tècnics de la taula de contractació”. 

> Eva García, portaveu del PPC

> Carmen Romero, portaveu de C’s

> Marta Aguilar, portaveu d’ERC

“La inacció, inactivitat i passivitat han carac-
teritzat l’actuació d’aquest govern: només ac-
tuen a remolc de les iniciatives veïnals però 
els hi manca iniciativa pròpia. Probablement 
degut a la preocupació que tenen per resoldre 
els seus problemes amb la justícia: entre els 
casos de pressumpta corrupció per contrac-
tació irregular i els casos d’expropiacions que 

poden crear enormes perjudicis econòmics a les arques municipals. Al PP 
ens preocupa molt que els governants no siguin capaços de resoldre proble-
mes dels ciutadans, d’incentivar empreses i comerços ni d’evitar la creació 
de guetos que dificulten enormement la convivència entre els veïns”.

“En aquest mes d’enguany es complirà la 
meitat del mandat del PSC i CiU a Montcada 
i Reixac. Un govern que porta catorze anys 
en coalició i que durant aquesta etapa s’ha 
mostrat poc sensible a la població que repre-
senta ja que encara avui no s’ha adonat de 
les necessitats que pateixen els ciutadans de 
la nostra ciutat. Aquests dos anys de mandat 
han estat temps de tempestes on l’únic que s’ha aconseguit en ferm és 
tenir un departament jurídic a l’Àrea de Presidència per poder tractar la 
gran quantitat de problemes que està generant l’equip de govern. Des de 
C’s demanem responsabilitats davant d’aquesta nefasta gestió política”.

“Arribem a l’equador del mandat sense li-
deratge. Amb un govern de PSC-CiU que 
sembla alienat de la situació crítica que 
travessa la nostra ciutat. Que es permet 
vanagloriar-se de tancar el 2012 amb un 
romanent de tresoreria de 1.600.000 euros 
per a despesa ordinària, ignorant els gaire-
bé 4 milions d’euros que es deuen a pro-

veïdors. Alhora, fa ulls clucs a l’espasa de Dàmocles que planeja sobre 
Montcada i Reixac d’haver de fer front a més de 14 milions d’euros en 
concepte d’expropiacions, alguna ja amb sentència judicial en ferm”.

“Hem de remar tots 
en la mateixa direcció.    
No  demanem sacrificis, 
sinó treball i esforç”

Actualitat04
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ii edició deL getting taLent 
Promoció Econòmica promou una 
nova trobada entre empresaris 
i veïns que busquen feina
pàg. 9

pLataFOrma d’atUratS
El col·lectiu, de dol per la 
mort d’un dels seus integrants, 
Evaristo Justicia, de 41 anys
pàg. 7

el consistori s’oposa de forma radical a la  
construcció d’un túnel ferroviari sota el turó 
El projecte, inclós en el Pla Director d’Infraestructures elaborat per la Generalitat, també compta amb l’oposició de la ciutadania 

neGativa muniCiPal 
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La ministra de Foment, Ana 
Pastor, s’ha compromès amb el 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, a assumir el 
cost del projecte per fer un túnel 
sota el Turó que desviaria part 
del trens que passen per la línia 
de Manresa des de l’estació de 
Torre Baró cap a Cerdanyola. 
La proposta està inclosa al Pla 
Director d’Infraestructures (PDI) 
que la Generalitat va presentar al 
2001 amb l’objectiu de planificar 
el desenvolupament del transport 
públic a l’àrea de Barcelona i, 
des d’un inici, ha comptat amb 
l’oposició frontal del consistori. 
Per avalar el seu posicionament, 
L’Ajuntament va encarregar al 
2003 un estudi a l’enginyer Ro-
bert Vergés en què constatava que 
efectivament l’obra estalviaria cinc 
minuts de recorregut entre Torre 
Baró i Cerdanyola però que aquest 
temps igualment es podria guan-
yar pel traçat actual recuperant la 
figura dels trens semidirectes.

Oposició frontal. “N’estem ra-
dicalment en contra”, ha ma-

nifestat el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra 
(PSC). L’edil considera que no 
té cap sentit foradar el Turó per 
guanyar uns minuts de temps 
en el recorregut del tren. “A més 
–ha afegit–, el nostre municipi 
resultaria perjudicat perquè 
perdríem freqüència de pas per 
l’R4”. Justament en el moment de 
tancar aquesta edició l’alcaldessa 
i altres regidors socialistes tenien 
previst reunir-se amb diputats del 
seu partit per demanar-los que 
frenin el projecte al Parlament. 
També l’agrupació local del PSC 
ha fet un comunicat en contra 
de la infraestructura i ha dit que 
farà tot el possible per impedir 
que es dugui a terme. 

Negativa veïnal. L’oposició de 
la corporació municipal comp-
ta amb el suport del moviment 
veïnal de la localitat. Quan es 
va presentar el PDI es va crear 
una plataforma ciutadana im-
pulsada per la Favmir, el Grup 
de Medi Ambient i l’AV de Can 
Sant Joan que al 2003 va recollir 
4.000 signatures en contra de la 
infraestructura. Els representants 
d’aquests col·lectius ja han mani-
festat públicament el seu males-
tar entenent que no es pot plan-
tehar fer una obra milionària que 
no consideren necessària  mentre 
el soterrament de la R2 continua 
sense finançament.

Pilar Abián | Redacció

La nova línia que proposa el Pla Director d’Infrastructures connectaria les estació de Torre Baró –a la foto– i de Cerdanyola, foradant el Turó

Un estudi encarregat 
per l’Ajuntament        
al 2003 conclou que       
la infraestructura       
no és necessària

 El nou secretariat de la Plataforma Soterrament es presenta als grups municipals

La nova direcció de la Plataforma pel Soterrament 
Total integrada per Ramón Bueno (portaveu), Antoni 
Mollet, Ramón Sánchez, Daimí Pérez i José Antonio 
García Soto ja s’ha presentat davant del govern i els 
grups municipals, que han reiterat el seu suport al 
col·lectiu. “L’Ajuntament continuarà com fins ara 
treballant conjuntament amb la Plataforma per 
aconseguir un tema prioritari com és el soterra-
ment de la línia R2”, ha dit l’alcaldessa. Tot i que el 
govern central no ha previst cap partida per al pres-
supost del 2013, la intenció del consistori i de la Pla-
taforma és seguir lluitant perquè el soterrament es 
faci realitat. El nou portaveu del col·lectiu també ha 
valorat positivament la trobada: “Coincidim en què 
el soterrament és capdal per al nostre municipi i 

en què no acceptarem de cap manera que facin 
un túnel pel Turó”. Per a Bueno, el plantejament 
d’aquest projecte “és humiliant per a Montcada i 
explica clarament que el soterrament no és una 
qüestió de diners, sinó de prioritats” | PA
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El 18 de juliol farà dos anys que 
el Servei Català de la Salut (Cat-
Salut) va aplicar, a Montcada i 
Reixac i d’altres municipis de 
Catalunya, les mesures previstes 
al programa de reordenació dels 
serveis sanitaris que depenen del 
Departament de Salut de la Ge-
neralitat de Catalunya amb l’ob-
jectiu de reduir el dèficit públic. 
Aquestes mesures en matèria de 
sanitat, que és una competència 
exclusivament de la Generalitat 
de Catalunya i no de l’Ajunta-
ment, suposaven el tancament 
del servei d’urgències des de les 
20 a les 8 hores del CAP Mont-
cada Centre. El nou servei previst 
per les retallades pressupostàries 
de la Generalitat ha suposat el 
tancament de la meitat dels 185 
punts d’atenció continuada de 
Catalunya. Des d’un primer mo-
ment, el consistori montcadenc 
s’hi ha posicionat totalment en 
contra i no ha deixat de treba-
llar per restablir aquests serveis. 
L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac va exposar als responsables 
del CatSalut les particularitats del 
municipi i aquests  van acceptar 
mantenir obert el CAP Montcada 
Centre fins a les 12 de la nit. Amb 
el tancament nocturn del CAP 
Montcada Centre, les urgències 
mèdiques passen a ser ateses 
al Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) de Cerdanyola-
Ripollet. 
La regidora de Salut Pública, 

Mari Carmen González, consi-
dera que la reordenació de les 
urgències ha millorat el servei 
d’ambulàncies amb seu a la Fer-
reria, la qual cosa permet reduir 
notablement el temps d’arribada 
a qualsevol domicili del municipi. 
L’edil ha explicat que, tot i defen-
sar el restabliment de les urgèn-
cies nocturnes al CAP Montcada 
Centre, els usuaris montcadencs 
estan contents perquè el nou 
CUAP de Ripollet ofereix altres 
serveis com el de radiografia, els 
boxs per atendre pacients, per a 
observació i per a tractaments. A 
més, aquest ambulatori beneficia 
usuaris de barris que estan més 
a prop, com Terra Nostra i Can 
Cuiàs. 

L’Ajuntament ofereix 
taxis gratuïts per als 
usuaris que no es 
poden traslladar de nit 
al CUAP Cerdanyola-
Ripollet

Per pal·liar els efectes del canvi 
d’ubicació, el consistori ha impul-
sat campanyes informatives per 
divulgar l’ús del telèfon d’emer-
gències 112 i del telèfon CatSalut 
Respon 061 –que unifica els ser-
veis 061 i Sanitat Respon– a més 
de posar en marxa, des del març 
de l’any passat, el servei gratuït 
de taxis. Amb aquest transport 
gratuït, l’Ajuntament vol ajudar 
aquelles persones que no poden 

anar per si soles al nou centre de 
referència d’emergències. Fins 
i tot, el taxi trasllada els usuaris 
des del CUAP a la farmàcia en 
cas que sigui necessari. Durant 
l’any passat es van fer 12 viatges 
i durant els primers cinc mesos 
del 2013 se n’han fet 9.
González explica que la lluita del 
consistori durant els últims dos 
anys “també ha servit per a acon-
seguir el compromís de la Genera-
litat de fer un nou CAP a Montcada 
i renovar l’actual de la plaça de 
Lluís Companys quan les finances 
públiques ho permetin”. L’Ajunta-
ment, però, vol que la renovació 

d’aquest equipament sanitari 
serveixi perquè la ciutat disposi 
d’un CUAP. Les converses entre 
les dues administracions també 
han servit per incorporar als CAP 
de Montcada dos nous serveis 
fixats per les directrius del Pla 
de salut de Catalunya. El primer 
servei consisteix en un programa 
d’atenció al malalt crònic i el se-
gon servei comporta la creació 
d’un equip d’atenció residencial, 
format per un metge i una infer-
mera, que visiten les residències 
de la gent gran.
González insisteix en la impor-
tància d’usar els serveis com-

plementaris de les urgències del 
CUAP Cerdanyola-Ripollet com 
són el 112 i el 061. La regido-
ra ha manifestat  que fer servir 
aquests procediments en casos 
d’emergència ens farà ser més 
eficients.
Les negociacions polítiques tam-
bé han comptat amb les aporta-
cions de la resta de partits amb 
representació municipal i de la 
societat civil. En aquest sentit, el 
Ple de juny de l’any passat es va 
aprovar una moció on s’instava 
la Generalitat a restablir el servei 
d’urgències nocturnes al CAP 
Montcada centre.

>monogràfic

la lluita de l’aJuntament Contra les retallades en sanitat a montCada i reiXaC

Les urgències sanitàries a montcada i reixac

Àrea soCial
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

gUanYS i cOmprOmiSOS
L’Ajuntament va retardar el tancament 
de les urgències fins a la mitjanit i té el 
compromís de fer un nou CAP a la ciutat

dOS cap aL mUnicipi
Un està ublicat a la plaça Lluís 
Companys i l’altre al Camí de la 
Font Freda

M. CARMEN gONZÁLEZ
REGIDORA DE SALUT PÚBLICA 

Tots voldríem que l’atenció de les 
urgències sanitàries nocturnes a 
Montcada fos més a prop, però 
les mesures de contenció de la 
despesa pública han forçat la 
presa d’aquesta decisió per part 
de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta nova organització del 
sistema sanitari d’urgències ens 
ha permès disposar de més am-
bulàncies medicalitzades amb 
metge i infermera que van a 
domicili i atenen les urgències 
greus. A més, les ambulàncies 
es troben a la Ferreria, cosa que 
permet donar un servei més rà-
pid al nostre municipi.

Ambulàncies
més a prop

El CAP Montcada Centre està ubicat a la plaça de Lluís Companys

El 061 CatSalut Respon té l’objectiu d’apropar la salut al ciutadà 
i de convertir-se en la porta d’entrada telefònica al sistema de 
salut que l’asseguradora pública de Catalunya posa a la seva 
disposició.
El telèfon de Salut de Catalunya funciona les 24 hores del dia i 
els 365 dies de l’any, i compta amb els més de 200 
professionals (professionals mèdics, d’infermeria i 
teleoperadors), que resolen tots els temes de salut que no són 
emergències: des de la renovació de la targeta sanitària fins a 
donar orientacions de com s’ha de tractar la febre d’un nadó, 
fins a un dubte en l’administració de la medicació o qualsevol 
altre problema de salut.
El 44% de les trucades rebudes al 061 CatSalut Respon 
generen una mobilització d’un recurs sanitari quan és necessari 
(metge a domicili, ambulància o helicòpter medicalitzat).

El 112 centralitza totes les trucades 
d’urgència perquè els ciutadans i 
ciutadanes puguin sol·licitar els serveis 
públics d’urgències sanitàries, d’extinció 
d’incendis i salvaments, de seguretat 
ciutadana i de protecció civil quan es trobin 
davant d’una situació d’emergència.
La persona que truqui a aquest telèfon 
haurà de donar informació del seu nom, 
adreça, municipi, telèfon i tipus de sinistre.

Què fer en cas d’urgències nocturnes
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La Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP) de Montcada i Rei-
xac ha presentat una denúncia 
al Catsalut demanant explica-
cions sobre el cas d’una veïna 
de La Ribera que va donar a 
llum a casa tota sola el passat 
mes de maig després que a la 
residència Vall d’Hebron li di-
guessin que no estava de part. 
La formació política ha donat a 
conèixer els fets a través d’un 
comunicat en què es pregun-
ta si hi hagut una negligència 
mèdica o es tracta d’una con-
seqüència de les retallades en 
matèria de salut pública. 
Segons la CUP, la dona va ar-
ribar a les urgències maternoin-
fantils perquè tenia forts dolors 
però, després de visitar-la, la 
van enviar de nou a casa. Una 
vegada a l’habitatge, va perdre 
el coneixement i es va fer un 
trau al front. Segons el testi-
moni de la veïna, en despertar-
se, va veure que l’infant havia 
nascut i ella mateixa va tallar 
el cordó umbilical. Alertats pels 
seus crits, uns veïns  van avisar 
una ambulància i la dona va ser 
traslladada a la Vall d’Hebron, 
on va estar ingressada tres dies.  
“La mare i el nadó es troben 
en bones condicions de salut 
malgrat les circumstàncies  
del part, però està clar que 
fets com aquests no s’haurien 
de tornar a repetir”, denuncia 
la CUP en el seu comunicat. 

La cUp denuncia 
al catSalut per
una presumpta 
negligència
Sílvia Alquézar | Redacció

Amb motiu del segon aniversari 
de les lluites veïnals per recupe-
rar el servei d’urgències nocturn 
de l’ambulatori, la Favmir va 
convocar el 6 de juny tots els 
portaveus dels grups municipals 
de l’Ajuntament per fer balanç i 
plantejar l’estratègia a seguir en 
compliment de la moció que el 
Ple va aprovar per unanimitat ara 
fa un any. A l’acte van assistir re-
presentants dels quatre grups de 
l’oposició, ICV-EUiA, PP, C’s i 
ERC. L’absència dels partits del 
govern –PSC i CiU– va aixecar 
les crítiques per part del públic. 
El president de la Favmir, Anto-
nio Cera, va lamentar que les mo-
bilitzacions i les iniciatives promo-
gudes des del Ple i el Parlament, 
“no hagin donat cap resultat” 
i va criticar l’actitud del govern i 
de l’alcaldessa, “a qui li retraiem 
que no encapçali les manifesta-
cions veïnals”. 

Demanda. Cera va plantejar la 
mateixa pregunta als portaveus: 
‘Què farà el seu per què la rei-
vindicació arribi al Parlament?’ 
Carmen Romero (C’s) va expli-
car que el seu partit va presentar 
una proposta de resolució per re-
cuperar les urgències el 4 de maig 
amb l’objectiu que es discuteixi 
al Parlament. Romero va criticar 
l’equip de govern, “paralitzat i 

d’esquenes al ciutadà”. Josep 
M. González (ICV-EUiA) va 
recordar que el Parlament ja va 
aprovar una resolució de la coa-
lició per retornar la pediatria al 
CAP del centre i la ginecologia, 
a la qual la Generalitat no ha do-
nat compliment. També va criti-
car que el govern local “no hagi 
promogut la constitució d’una 
mesa de partits per fer una 
demanda conjunta davant de 
la Generalitat i el Parlament”, 
punt que recollia la moció apro-
vada pel Ple fa un any. 
Cristino García (PP) va indicar 
que tot just fa un mes la regidora 
i també diputada al Parlament, 
Eva García, va fer una proposta 
de resolució demanant la reo-

bertura de les urgències. “Tots 
els partits hem de fer valer a 
l’hemicicle la moció aprovada 
a l’Ajuntament”, va afegir. 
Jordi Sánchez (ERC) que va assis-
tir en nom de la portaveu Marta 
Aguilar, va fer una refl exió sobre 
les retallades en la sanitat pública, 
“que obeeixen a la voluntat de 
privatitzar-la i són conseqüèn-
cia d’un fi nançament defi citari 
per part de l’Estat”, refl exió que 
va desencadenar un intens debat 
entre el públic sobre les causes de 
la reducció de recursos. 
Cera va tancar la controvèrsia fent 
una crida a la unitat dels ciutadans 
i dels diferents partits per aconse-
guir un mateix objectiu: recuperar 
les urgències. La intenció de la Fav-

mir és continuar les mobilitzacions 
i les tancades dels dijous i convo-
car una nova assemblea amb els 
portaveus després de l’estiu.

Motius de l’absència. El govern 
ha puntualitzat que no va assis-
tir a la reunió de la Favmir per-
què ja ha informat directament 
l’entitat de les seves accions. A 
l’última trobada, que va tenir lloc 
el 10 d’abril, els representants del 
CatSalut a la comarca van co-
municar al govern i a la Favmir 
que no retornaran les urgències 
nocturnes al CAP local perquè el 
municipi compleix amb les ràtios 
de metges i infermers que el De-
partament de Salut considera 
òptims. 

El govern argumenta que no va anar a l’assemblea perquè ja ha informat la Federació de les accions fetes

els grups municipals de l’oposició 
expressen el seu suport a la Favmir 

reivindiCaCions sanitÀries

A l’assemblea de la Favmir, feta a la Casa de la Vila, va assistir una seixantena de persones

Laura Grau | Montcada

la
u

r
a 

g
r

au



8 2a quinzena | Juny 2013Notícies08

els propietaris han de notificar al consistori 
que han vacunat el seu animal de companyia
El termini per subministrar el fàrmac acaba el 29 de juny i es podrà sancionar amb una multa de fins a 400 euros els amos que no fo facin

CamPanYa esPeCial Contra la rÀBia
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L’Ajuntament vol donar un mis-
satge de tranquil·litat a la po-
blació arran la resolució de la 
Generalitat de vacunar obliga-
tòriament  tots els gossos, gats i 
fures de la ciutat a partir del cas 
de ràbia detectat a un gos a To-
ledo, el propietari del qual resi-
deix al municipi. “No hi ha cap 
epidèmia de ràbia, es tracta 
d’una mesura de prevenció”, 
ha remarcat la regidora de Salut 
Pública i Consum, Mari Carmen 
González (CiU), qui ha indicat 
que el consistori ha enviat a tots 
els propietaris de gossos, gats i 
fures censats a la ciutat una carta 
de l’Ajuntament on s’informa del 
procediment a seguir per complir 
la disposició de la Generalitat. 

Animals a vacunar. La vacunació 
és obligatòria per als animals 
domèstics abans indicats que 
tinguin més de 3 mesos d’edat, 
o bé faci més de 6 mesos que 
hagin estat vacunats. El termini 
per administrar el fàrmac acaba 
el 29 de juny i l’incompliment 

d’aquesta mesura es podrà san-
cionar amb una multa de fins a 
400 euros. El propietari haurà de 
portar la còpia de la cartilla de 
l’animal on consti la vacunació 
a la consergeria de l’Ajuntament 
(av. de la Unitat, 6), o bé, enviar-
la per email al correu oac@mont-
cada.org en el termini d’un mes a 
partir de la data de vacunació. 
Segons fonts municipals, a Mont-
cada hi ha prop de 2.000 animals 
domèstics censats. L’Ajuntament 
ha avançat que reforçarà el con-
trol dels que trobi abandonats a 
la via pública.

Àrea de restricció. Montcada i 
Reixac, Piera, Porqueres i Ban-
yoles són els quatre municipis 
de Catalunya on s’han de vacu-
nar obligatòria ment els animals 
domèstics perquè el propietari 
del gos que va originar el brot 
de ràbia –el primer cas registrat 
a l’Estat des de 1978–  ha residit 
recentment en aquestes locali-
tats. El ca agressor podria haver 
contret la malaltia durant la seva 
estada al Marroc amb el seu pro-
pietari, que després va viatjar a 
Toledo, on el gos va mossegar 
cinc persones. Gràcies a la iden-
tificació per microxip, es va loca-
litzar l’amo, que suposadament 
havia vacunat l’animal al desem-
bre del 2012.  

Sílvia Alquézar | Montcada

El veterinari Abel Rodríguez vacuna un exemplar de Yorkshire a la seva consulta del Pla d’en Coll sota l’atenta mirada de la seva propietària
Actualment el municipi 
compta amb un cens 
de prop de 2.000 
animals domèstics  Abel Rodríguez: ‘És millor protegir-se perquè la ràbia és una malaltia greu’

Abel Rodríguez és un dels veterina-
ris que aquests dies administren al 
municipi la vacuna de la ràbia als 
animals de companyia. 

Per què és important vacunar els 
gossos i els gats?
Perquè la ràbia és una malaltia molt 
greu que afecta el sistema nerviós. 
La vacuna és una mesura de pro-

tecció que evita possibles brots. 
Com s’encomana la malaltia?
Es contrau pel contacte d’una se-
creció de saliva amb una ferida, per 
exemple, per una mossegada o es-
garrapada. Un gos o un gat pot ser 
portador de la ràbia durant 15 dies 
sense manifestar cap símptoma.
Què ha de fer una persona si és 
ferida per un animal domèstic?

El millor és que vagi a l’ambulatori 
perquè allà posaran en marxa el 
protocol propi d’aquests casos per 
evitar qualsevol risc.
Hem d’estar en alerta?
Hem de seguir els protocols que 
ens dicten les autoritats sanitàries 
perquè el millor és protegir els ani-
mals i, de retruc, també les perso-
nes | SA
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La segona edició del  
getting talent atrau un 
centenar de persones
La Casa de les Aigües va ser l’escenari de les activitats

PromoCió eConòmiCa

La Casa del Maquinista de la 
Casa de les Aigües va acollir l’11 
de juny la segona edició del Get-
ting Talent, organitzada pel depar-
tament de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament amb l’objectiu 
de posar en contacte empreses i 
persones del municipi que bus-
quen feina. A més d’una quin-
zena de petites i mitjanes empre-
ses locals, també hi van assistir 
empreses del tercer sector, com 
Andròmines, la Fundació Ta-
llers, Creu Roja i la Fundació Se-
cretariado Gitano, i entitats com 
la Plataforma d’Aturats, Asdem, 
l’Associació d’Emprenedors i Ar-
tesans de Montcada i la PIMEC 
–la patronal de la petita i mitjana 
empresa de Catalunya. El Servei 
Local de Català (SLC) hi va ser 
present per promoure els cursos 
de català entre els assistents.

Ponències. L’acte va ser inaugu-
rat per l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), qui va fer una 
crida a “col·laborar amb les 
persones que viuen situacions 

difícils a causa de l’atur”, i pel 
regidor de Promoció Econòmi-
ca, Empresa i Ocupació, Joan 
Carles Paredes (CiU), que va 
encoratjar les persones en recer-
ca de feina “a mostrar el vostre 
talent ja que a Montcada n’hi 
ha i molt”. A la primera part de 
l’acte van parlar la coacher Pilar 
Perea, que va incidir en la im-
portància de l’actitud personal 
a l’hora de buscar feina; l’editor 
d’Empresa Activa, Sergio Bulat, 
que va presentar el seu llibre ‘El 
arte de inventarse profesiones’; 
i el gerent de l’empresa Summa 
Systems/Getting Contacts, Juan-
jo Villalobos, qui es va referir al 
networking ocupacional (xarxa de 
contactes empresarials). 
La segona part de l’acte, que es 
va fer al jardí, va consistir en la 
trobada informal entre els empre-
saris, les associacions i les perso-
nes aturades. Cada aturat tenia 
un llistat amb el nom de les em-
preses i la persona responsable, 
designats amb un número. Les 
converses s’establien en parelles 
o en grups de tres o quatre.

Laura Grau | Montcada

La firma Nagual, amb seu al 
polígon de La Ferreria des de fa 
dos anys, ha rebut un dels pre-
mis que concedeix la Pimec, la 
patronal de la petita i mitjana 
empresa, en reconeixement a la 
innovació en l’àmbit de la mi-
croempresa. Nagual produeix 
les conegudes ‘tortillas’ mexi-
canes, de blat de moro i aptes 
per a celíacs. La major part de 

la seva producció la distribueix 
per Catalunya i l’Estat, però un 
25% l’exporta a diferents països 
d’Europa, com França, Itàlia i 
Holanda. L’empresa compta amb 
una plantilla de set persones que 
treballen entre quatre i sis hores 
al dia. Els seus responsables, Àn-
gels Secanella i Ramón Andara, 
van rebre el premi de mans del 
president de la Generalitat, Ar-
tur Mas.

La firma local produeix i exporta ‘tortillas’ de blat de moro 

nagual obté el guardó a la 
microempresa innovadora 

Premis PimeC

Laura Grau | Montcada

Els reponsables de Nagual, al centre, amb el president de la Generalitat i el representant de Pimec
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 Assistents al Getting Talent expliquen la seva experiència a la jornada

Una de les primeres observacions  
que van fer els participants al 
segon Getting Talent va ser l’ele-
vat nombre d’aturats en relació 
al d’empreses, una quinzena. 
Malgrat això, ningú no va deixar 
passar l’oportunitat de lliurar al-
gun currículum. Per a Ramón  
Caubín, de l’empresa d’automo-
ció Anteveni, del polígon de La 
Ferreria, aquest era el seu segon 
Getting Talent. “Ara per ara, no hi 
ha previsió de contractar ningú 
però va bé fer coneixences”, va 
comentar. Gràcies  a la primera 
edició, on va contactar amb un 
altre negoci d’automoció, la seva 

empresa va aparèixer en un re-
portatge de Televisió Espanyola. 
Per a Laura Leal i Paqui Llamas 
aquest va ser el seu primer Get-
ting Talent. Els interessa fer con-
tactes amb persones o empreses 
que poguessin estar interessades 
en la seva associació, la d’Arte-
sans i Emprenedors de Montca-
da, de la qual són membres fun-
dadores. “Ja som 35 socis que 
itinerem pels pobles amb les 
nostres parades”, explica Leal, 
que ha trobat en aquest activitat 
una sortida a una situació laboral 
precària. Per a Llamas, l’associa-
ció és un nou camí professional 

com a artesana i també com a 
psicoterapeuta. 
Carlos Ons, un altre dels assistents 
a la jornada, és un jove informàtic 
que busca feina des de fa més 
d’un any. No té moltes esperan-
ces de trobar-ne i, per això, confia 
poder emprendre un petit negoci, 
“tot i que haig de preveure molt 
bé els riscos”, va explicar. 
Rosa Aldave, de la Plataforma de 
Treballadors i Aturats, va trobar a 
faltar al Getting empreses repre-
sentatives del teixit industrial del 
municipi. “Les poques que han 
vingut són de petit tamany”, va 
assenyalar | Lg

Ramón Caubín, de l’empresa d’automoció Anteveni, a la Ferreria, saluda Laura Leal i Paqui Llamas, de l’associació Artesans i Emprenedors
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dol per la mort d’un dels integrants 
del col·lectiu el passat 9 de juny
Evaristo Justicia tenia 41 anys i era un membre actiu de la plataforma creada fa tres mesos

assemBlea de treBalladors i aturats

L’Assemblea de Treballadors i 
Aturats de Montcada i Reixac 
està de dol arran la mort d’un 
dels seus integrants, Evaristo 
Justicia, de 41 anys, qui es va 
treure la vida el passat 9 de juny. 
L’home, solter i sense fills, havia 
treballat en el sector de la cons-
trucció i feia més d’un any que 
no trobava feina. El col·lectiu va 
fer un manifest per donar el con-
dol a la família i deixar constàn-
cia “del dolor, la indignació i la 
impotència que sentim”. 

Demanda. En l’escrit, la plata-
forma posa especial èmfasi en la 
difícil situació que viuen les famí-
lies que no tenen feina “amb ve-
ritables problemes per subsis-
tir”. En aquest sentit, destaca els 
esforços que fan les persones a 
l’atur per continuar amb la vida 
normal i no deixar-se abatre.  
“Evaristo no va poder més i 
va prendre la decisió de deixar 
de lluitar en una societat que 
estigmatitza als que com ell so-
brevivim, volem i exigim una 

vida digna”, explica l’entitat en 
el comunicat, en el qual també 
es demana a les administracions 
públiques que donin resposta al 
problema de l’atur. “L’Evaristo 
va escriure una carta dirigida 
a una autoritat local demanant 
una oportunitat, un lloc de tre-
ball per seguir endavant, però 
mai va obtenir resposta, ara 
ja és tard”, recull el col·lectiu 
en el manifest, que Rosa Aldave 
va llegir el 13 de juny davant la 
Casa de la Vila, en el decurs de 
la manifestació setmanal de la 
Favmir, i també el dia 18 durant 

l’assemblea que va fer a la plaça 
de l’Església –lloc on es faran a 
partir d’ara. 

Accions en marxa. La plataforma 
està col·laborant en la recollida 
d’aliments per als dos menjadors 
socials de Montcada i els dies 
21 i 22 farà campanya davant 
de Mercadona. També ha fet un 
projecte per crear horts comuni-
taris, que compta amb el suport 
de l’Ajuntament, i està recollint 
ofertes de feina d’empreses. “Es-
tem fent el que hauria de fer el 
govern”, ha criticat Aldave.

Sílvia Alqúezar | Redacció

Rosa Aldave, portaveu de la Plataforma, donant lectura al comunicat en record a Evaristo Justicia
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> el turó, punt d’observació de papallones
Una quinzena de persones va participar en l’activitat de seguiment de pa-
pallones diürnes al Turó, organitzada el 9 de juny per l’Associació per la 
Conservació de l’Entorn i la Recerca (ACER), en col·laboració amb Lafarge. 
La jornada s’emmarcava dintre de la celebració del Dia de les Papallones, 
promogut pel Museu de Granollers i las entitats que col·laboren en el Pro-
grama Butterfly Monitoring Scheme (CBMS). El Turó està inclós com a punt 
d’observació dintre del CBMS, el que implica un seguiment de les papallo-
nes durant 30 setmanes per part d’experts d’ACER i voluntaris | LR

> detingut un taxista per falsa denúncia
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 28 de maig un home de 70 
anys, sabadellenc i taxista de professió, per presumpta falsa denúncia. 
El 13 de maig el detingut es va personar a la comissaria per explicar que 
havia estat víctima d’un robatori violent a la carretera Nacional 152, a 
l’alçada de Montcada, i que vàries persones l’haurien forçat a entregar-los 
la recaptació, més de 5.000 euros en efectiu. Després de detectar algu-
nes contradiccions en el relat dels fets, el departament d’investigació dels 
Mossos va arribar a la conclusió que el delicte no s’hauria produït i què el 
motiu de la denúncia presentada era cobrar l’assegurança corresponent. 
L’home es troba en llibertat a l’espera de la resolució del procediment 
judicial obert | JA

L’Ajuntament s’ha compromès 
a incrementar la neteja del Rec 
Comtal durant l’estiu, a plantar 
els nous arbres durant la tardor 
i a revisar la senyalètica informa-
tiva per evitar accions incíviques. 
Així ho va explicar la regidora 
de Medi Ambient, Judith Moje-
da (PSC), als representants veï-
nals de Can Sant Joan durant la 
reunió que va mantenir el 13 de 
juny al mateix espai natural. El 
consistori també ha avançat que 
es treballarà conjuntament des 
dels departaments de Cultura i 
Educació amb la finalitat de fo-
mentar el coneixement i la preser-
vació de l’entorn. 
“Continuarem treballant ple-
gats amb els veïns per tal que els 
montcadencs gaudeixin d’aquest 
espai”, ha indicat l’edil, qui tam-
bé va informar els representants 
veïnals dels acords adoptats amb 
l’Ajuntament de Barcelona, amb 
el qual sol·licitaran al Consorci 
del Besòs la redacció del projec-

te d’adequació del Rec Comtal. 
“Plantegem una actuació inte-
gral, que hauria d’incloure la 
il·luminació de la zona”, ha 
manifestat Mojeda. 

Peticions. Els veïns van traslla-
dar a les autoritats i als tècnics 
municipals les millores que con-
sideren bàsiques i que encara 
resten pendents de dur a terme 
com la pavimentació del camí i 
la il·luminació de la zona. Tam-
bé demanen tapar amb sauló 
el ciment que queda a la vista, 

fer un desguàs de sortida per a 
l’aigua de pluja que s’acumula 
en l’espai i la senyalització del 
patrimoni cultural, entre d’altres 
actuacions.  “S’ha avançat però 
encara queden coses per resol-
dre”, explica l’AV de Can Sant 
Joan en un comunicat, en què 
també remarca que “el veïnat 
continuarà denunciant la si-
tuació de l’espai fins que no 
estigui totalment dignificat”. 
Veïns i Ajuntament mantindran 
contactes durant el juliol i es tor-
naran a reunir al setembre.

Les autoritats i els representants veïnals es tornen a reunir per valorar les accions fetes

el consistori incrementarà la neteja, 
plantarà arbres i revisarà els senyals

reC Comtal

Tres veïnes, passant pel camí del Rec Comtal per anar a fer la compra

Sílvia Alquézar | Redacció
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El president de la Diputació de 
Barcelona i alcalde de Martorell, 
Salvador Esteve, de CiU, va de-
fensar el paper dels ajuntaments 
i de l’ens metropolità en la xerra-
da que va oferir a la Casa de la 
Vila el 19 de juny convidat per 
Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) a Montcada. 
El polític va remarcar que la fei-
na desenvolupada per aquestes 
dues administracions és fona-
mental per garantir els serveis a 
la ciutadania. “Estem en contac-
te diari amb la gent i coneixem 
de primera mà quines són les 
seves necessitats”, va dir. 

Nova llei. El màxim responsable 
de la Diputació va criticar la nova 
llei de l’administració pública que 
està redactant el govern central 
en considerar que “proposa un 
model totalment al revés del 
que tenim actualment, en què 
són els propis ajuntaments els 
que decideixen en què volen 
invertir les subvencions que 
arriben de les diputacions”. Es-

teve va posar diversos exemples 
sobre les funcions que fa la Dipu-
tació de Barcelona i va destacar 
sobretot l’avançament del deute 
que la Generalitat tenia amb els 
ajuntaments l’any passat: “Això 
va permetre moltes adminis-
tracions locals no acabar en 
números vermells i intervin-
guts per Madrid”. 
L’alcalde de Martorell també va 
manifestar que cal redimensionar 
l’administració pública “per fer-

la més sostenible i no duplicar 
funcions”. Respecte a la conjun-
tura actual de crisi econòmica, 
el polític va justificar algunes re-
tallades en sanitat i educació en 
considerar que no han afectat el 
funcionament del servei, “com el 
de les urgències nocturnes, que 
atenien poca gent i es va deci-
dir centralitzar-lo per raciona-
litzar la despesa”. L’acte va ser 
presentat pel president de CDC 
a Montcada, Daniel Remesar. 

Salvador Esteve va fer una xerrada el 19 de juny a la Casa de la Vila convidat per CDC

el president de la diputació defensa 
el paper de l’administració local

muniCiPalisme

El president de la Diputació, Salvador Esteve, amb el president local de CDC, Daniel Remesar

Sílivia Alquézar | Montcada
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L’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) a Montcada i Reixac 
farà tres campanyes al municipi 
amb l’objectiu de promoure la 
independència. L’entitat impul-
sarà una iniciativa adreçada a 
incentivar la ciutadania perquè 
exerceixi el dret a petició, reco-
llit a la Constitució i l’Estatut. 
“Hem nomenat tres apoderats 
perquè validin les peticions, 
ara hem de decidir com arti-
cularem la captació dels vots 
perquè arreu del país volem 
recollir 2 milions de signatures 
en un any”, ha indicat la coordi-
nadora de l’ANC local, Consol 
Cervera, qui també va apuntar 
que cara a la pròxima Diada 
l’entitat vol fer una cadena huma-
na de 400 quilòmetres que vagi 
de nord a sud de Catalunya. “Té 
un caràcter simbòlic, és com 
van fer els països bàltics abans 
d’aconseguir la seva indepen-
dència”, va explicar Cervera. 
D’altra banda, l’ANC de Mont-
cada vol sumar-se a la campanya 

de micromecenatge per poten-
ciar de manera massiva la sobi-
rania fiscal per tal que la majoria 
de ciutadans, empreses i entitats 
paguin els impostos a l’Agència 
Tributària Catalana. L’associació 
ha creat el web www.sf.assemblea.
cat a través del qual dóna tota la 
informació referent a la sobirania 
fiscal i la metodologia per dur-la 
a terme.

Publicació sobiranista. L’ANC de 
Montcada va donar a conèixer 

aquestes accions en el marc de la 
presentació del llibre Catalunya, la 
meva terra, el meu país, del montca-
denc Antoni Trias, un acte que 
va comptar amb presència del 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU). 
L’entitat també va aprofitar 
l’esdeveniment per projectar un 
video gravat el passat 18 de maig 
amb motiu de l’acte ‘Montcada 
encén la flama’ que va consistir 
a crear una estelada gegant amb 
espelmes.

L’anunci es va fer a l’Auditori en el marc de la presentació del llibre d’Antoni Trias 

L’anc impulsarà tres campanyes 
en favor de l’independentisme 

soBiranisme

D’esquerra a dreta Miquel A. Gràcia, Antoni Trias, Consol Cervera i Daniel Moly

Sílivia Alquézar | Montcada
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diLtet
El Kursaal va acollir el 14 de juny 
la cloenda de tots els programes 
de transició escola-treball

pàg. 16 pàg. 14

piSta de patinatge
Un grup de joves demana a 
l’Ajuntament que es faci un 
‘skate park’ al municipi

El Centre Cívic l’Alzina, de Terra 
Nostra, acull des del passat 17 de 
juny el menjador social que pro-
mou l’Ajuntament amb el suport 
de la Creu Roja i de l’Obra So-
cial La Caixa. El servei està pre-
parat per atendre una trentena 
d’usuaris, en dos torns, de dilluns 
a dissabte, de 12 a 15 h. El con-
sistori cedeix l’edifici del Centre 
Cívic, assumeix les despeses de 
manteniment (aigua, llum, gas i 
neteja) i farà una aportació anual 
de 42.000 euros. L’entitat finan-
cera ha destinat 7.000 euros per 
a aquest projecte social. Els àpats 
provenen de la compra d’aliments 
de la subvenció municipal, de 
Creu Roja, del Banc d’Aliments 
de Càritas i de les donacions 
d’empreses i particulars. 

Visita d’autoritats. Una àm-
plia representació de les auto-
ritats municipals va visitar les 
instal·lacions del menjador social 
pocs dies abans que obrís les se-
ves portes. L’alcaldessa de Mont-
cada i Reixac, María Elena Pérez 
(PSC), va destacar que la posada 

en marxa del nou menjador social 
és “una aposta arriscada”. Va 
agrair la feina dels voluntaris, de 
La Creu Roja i de l’Obra Social de 
La Caixa i va expressar el seu de-
sig que “aquest servei es tanqui 
en un futur perquè això voldrà 
dir que no serà necessari”. Per 
la seva banda, César Martínez, 
coordinador de l’Assemblea Local 
de La Creu Roja de Cerdanyola-
Ripollet-Montcada, va assegurar 
que “es garantirà la confidencia-
litat de qui vingui al menjador i 
que es mantenen tots els proto-
cols necessaris d’acord amb les 
normes de sanitat i consum”. 
Martínez va avançar que es pre-
veu servir prop de 9.000 àpats 
durant aquest primer any. Les 
tasques d’elaboració dels plats i 
l’atenció als usuaris van a càrrec 
d’una cuinera professional i d’una 
trentena de voluntaris de la Creu 
Roja que han rebut una formació 
específica per a aquesta tasca. 
D’altra banda, s’han posat en mar-
xa els corresponents protocols per 
tal de garantir totes les normes 
de seguretat i higiene en relació a 
la manipulació dels aliments. Els 
que vulguin ajudar en les tasques 
d’atenció als usuaris o amb apro-
tacions d’aliments en bon estat, 
es poden posar en contacte amb 
La Creu Roja a través del correu 
electrònic cesarmartinez@creuroja.org 
o el telèfon 936 916 161.

Jesús Abad | Montcada

El servei preveu servir 
prop de 9.000 àpats 
durant aquest primer 
any de funcionament

iniCiativa muniCiPal

El servei, que no tancarà durant l’estiu, l’organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de La Creu Roja i l’Obra Social La Caixa

La solidaritat de les entitats i la ciutadania 
conflueix al menjador social del consistori

El grup de voluntaris que atén el menjador social amb les autoritats municipals i els representants de les entitats que hi col·laboren
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‘El Caliu’ serveix àpats dues vegades per setmana al local de l’Abi 
Un grup de veïns ha posat en mar-
xa a l’Abi un altre menjador social 
–que va arrencar el 13 de juny–, 
que ofereix els dilluns i els dijous un 
dinar per a un màxim de vint perso-
nes, derivades des de Serveis So-
cials de l’Ajuntament i l’ong Càritas. 
Una de les voluntàries d’El Caliu 
–nom del servei–, Remei Moreno, 
reconeix tenir sentiments contrapo-
sats “d’alegria perquè podem fer 
alguna cosa per als altres, i alho-
ra de pena, per haver de posar en 
marxa un servei com aquest”. El 
perfil d’usuaris varia, però hi predo-
mina el de famílies amb fills | JA Una de les voluntàries del menjador social ‘El Caliu’ prepara un plat de macarrons per als usuaris
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> alumnes de La Ferreria, a campus universitaris
Sis alumnes de primer de 
batxillerat científic de l’INS La 
Ferreria –a la foto– participen 
del 17 al 21 de juny al Phy-
sis 2013, un campus d’estiu 
de física de la Universitat de 
Barcelona (UB). D’altra ban-
da, l’estudiant Daniel Medi-
na ha estat seleccionat per 
participar al campus científic 
d’estiu organitzat per la Fun-
dació Espanyola de Ciència i Tecnologia del Ministeri d’Educació, que es farà 
del 30 de juny al 6 de juliol a la Universitat de Vigo. A més, l’alumna Ikram 
Oualkai, de 4t d’ESO,  ha participat a l’activitat Viu la geologia, organitzada per 
la Facultat de Geologia de l’UB per als joves que tenen inquietuds per la mun-
tanya, la natura i l’aventura vivint, durant uns dies, la feina d’un geòleg  | SA

> teatre d’integració a l’inS montserrat miró
Alumnes amb i sense necessitats 
educatives especials de l’Institut 
Montserrat Miró van representar el 
15 de juny a l’Espai Kursaal l’obra 
‘Persones’. Va ser la cloenda del 
taller de teatre en horari extraesco-
lar que s’imparteix al centre amb 
el suport del professorat, l’Ampa 
i l’Associació de Discapacitats de 
Montcada (Adimir) en el marc de 
l’aula de teatre que ja ve funcionant des de fa uns cursos a l’institut. Enguany, 
el projecte ha comptat amb la novetat de poder incorporar en la iniciativa dos 
estudiants discapacitats a través del programa IntegrARTE que porta a ter-
me Adimir, que té per objectiu fomentar la integració integral de les persones 
discapacitades. “Ha estat una experiència molt enriquidora per a tothom”, 
ha indicat el coordinador de les activitats i sortides de l’institut, el professor 
Francisco de Pablo  | SA
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El grup de Ciutadans (C’s) al 
Parlament de Catalunya va 
presentar el 13 de juny una re-
solució perquè el govern de la 
Generalitat compleixi amb el 
compromís de construir el nou 
edifici de l’INS Montserrat Miró 
a les antigues pistes d’atletisme 
del Pla d’en Coll. La proposta 
no va sortir endavant, ja que no 
va comptar amb els vots dels dos 
partits majoritaris a la cambra 
catalana, un fet que va lamen-
tar C’s de Montcada i Reixac 
en un comunicat. “No entenem 
l’actitud de CiU i ERC en 
un tema tan important per a 
molts adolescents de Montca-
da, que hauran de continuar 
estudiant en unes condicions 
lamentables”, va indicar la re-
gidora de l’Ajuntament de la for-
mació, Carmen Romero, qui ha 
remarcat que “esperava poc de 
CiU, però sí alguna cosa més 
d’ERC, un partit que fa ban-
dera de la lluita social”, va dir 
l’edil, qui va remarcar que el seu 
partit seguirà insistint en la cons-
trucció del nou institut.

c’s lamenta que 
no prosperés la 
resolució sobre 
el nou institut
Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada i Reixac tindrà a partir 
del curs vinent cinc llars d’infants 
municipals ja que la fins ara 
concertada Les Tres Bessones 
–carrer de la Font, 6– passarà a 
formar part de la xarxa pública 
i rebrà el nom d’Escola Bressol 
Municipal Can Sant Joan. En el 
marc d’un Ple extraordinari fet el 
passat 11 de juny, l’Ajuntament 
va aprovar la sol·licitud a la Ge-
neralitat de Catalunya per tal que 
l’equipament esdevingui una llar 
pública, el plec de condicions par-
ticulars per a la seva gestió i la li-
citació. Fins ara, el centre –ubicat 
en un edifici públic– funcionava 
per mitjà d’un conveni entre el 
consistori i la cooperativa Escola 
Bressol Les Tres Bessones, que fi-
nalitza el 31 d’agost. “Davant la 
fi de l’acord, hem decidit incor-
porar el centre a la xarxa muni-
cipal ja que estem en condicions 
d’assumir-ne la titularitat”, va 
manifestar la presidenta de l’Àrea 

Social i regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC).

El centre. L’Escola Bressol Muni-
cipal Can Sant Joan disposarà de 
46 places i el traspàs de la  titula-
ritat no suposarà cap canvi per a 
les famílies que ja hi han preins-

crit els seus fills. La incorporació 
a la xarxa de l’Ajuntament tam-
poc no modificarà els criteris de 
zonificació en la preinscripció i 
tots els centres continuaran sent 
zona única. Abans que comenci el 
curs serà necessari executar algu-
nes intervencions a l’escola, com 

l’adaptació de la rampa d’accés al 
pati i altres actuacions a les aules.
A més de la llar d’infants de Can 
Sant Joan, Montcada ja té de ti-
tularitat municipal les EBM Font 
Freda, Mitja Costa, Camí del 
Bosc de Can Cuiàs i Can Casa-
mada.

Sílvia Alquézar | Redacció

eduCaCió de 0 a 3 anYs

Així ho va aprovar per unanimitat el Ple de l’Ajuntament, que va acordar fer la petició a la Generalitat

L’escola bressol Les tres Bessones 
de can Sant Joan serà municipal

Alumnes de l’escola bresssol de Can Sant Joan jugant al pati del centre, situat al carrer de la Font, número 6
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guardonats uns alumnes 
del cicle de pròtesi dental
Els estudiants van ser segons a la Nit dels nous professionals

Un disseny de protector dental per 
a infants que practiquin esports, 
creat per sis alumnes del cicle de 
grau superior de pròtesi dental de 
l’institut La Ferreria, ha obtingut el 
segon premi de ‘La Nit dels nous 
professionals’, atorgats el 18 de 
juny a la seu de la patronal Cecot, 
organitzadora del certamen conjun-
tament amb l’Ajuntament de Ter-
rassa i el Consorci per l’Ocupació i 
la Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental. Les estudiants pre-
miades van assistir a l’acte amb la 
seva tutora, Isabel Pedraza, i van 
rebre un diploma i un xec com a 
guardó, valorat en 500 euros per a 
l’institut. De part de l’Ajuntament, 

van acompanyar les premiades la 
regidora d’Educació, Ana Rivas 
(PSC), i el regidor de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU).
El jurat, format per representants 
tècnics i polítics de diferents esta-
ments empresarials i educatius, 
va triar com a finalistes 19 dels 84 
projectes que es van presentar en 
aquesta vuitena edició. El certamen 
pretén distingir el treball dels joves i 
fomentar la cultura emprenedora, a 
més de posar de relleu la importàn-
cia de la formació professional. Els 
projectes finalistes podran optar al 
Millor projecte d’emprenedoria de 
l’alumnat en formació professional 
que atorga la Generalitat. 

ins la Ferreria

Sílvia Alquézar | La redacció
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Les alumnes i la seva tutora de pròtesi dental amb les autoritats locals el dia que van recollir el premi

El Consell Escolar Municipal 
(CEM) convoca la darrera reunió 
del curs actual el pròxim 3 de ju-
liol, a les 17.30h, a la Casa de la 
Vila. Entre els punts de l’ordre del 
dia, destaquen el requeriment del 
Síndic de Greuges sobre les àrees 
de proximitat del municipi  en 
referència a la matriculació dels 
alumnes als centres de primària 
i secundària. Durant la sessió, la 
presidenta del CEM i regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), 
també informarà els assistents a 
l’ampliació de la xaxa d’escoles 
bressol municipals després de fer la 
petició d’incorporar la llar d’infant 
Les Tres Bessones de Can Sant 
Joan. L’edil també donarà compte 
de l’estat del cens escolar després 
del període de matriculació, que ha 
acabat recentment a tots els centers 
públics i concertats de la ciutat. El 
CEM també ratificarà els dies de 
lliure disposició i les festes locals 
per al pròxim curs, que començarà 
el 12 de setembre a primària i 
l’endemà per a secundària, batxille-
rat i cicles formatius de grau mitjà, 
mentre que els de grau superior ho 
faran el dia 19.

el cem farà la 
darrera reunió 
del curs actual 
el 3 de juliol  
Sílvia Alquézar | Redacció
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“A data d’avui jo no estaria es-
tudiant si no hagués participat 
en el Diltet, que em va fer veure 
la necessitat de formar-me per 
poder treballar del que vull”, 
aquesta és l’opinió de Jèssica Vega, 
un dels testimonis recollits al docu-
mental de Montcada Comunicació 
que es va projectar durant l’acte de 
cloenda del Dispositiu Local de 
Transició Escola Treball, celebrat 
el 14 de juny al Kursaal. Diltet és 
el nom genèric on s’inclouen els 
diferents programes que coordina 
l’Ajuntament –amb el suport de 
la Diputació i la Generalitat– amb 
l’objectiu de reenganxar als estu-
dis els joves dels diferents instituts 
de Montcada que no s’adapten a 
les aules convencionals i necessi-
ten un acompanyament en el seu 
camí formatiu i d’accés al mercat 
laboral. La regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), va destacar “els 
esforços que hem posat des de 

l’inici en aquest programa per 
tal que els joves puguin tenir una 
segona oportunitat”. El regidor 
de Promoció Econòmi ca, Empresa 
i Ocupació, Joan Car les Paredes 
(CiU), va agrair la col·laboració 
de les empreses, una vuitantena, 
que han col·laborat en les estades 
formatives dels alumnes “contri-
buint així a què  puguin tenir 
un primer contacte amb el món 
laboral”. 

Continuïtat. El coordinador dels 
Plans  de Transició al Treball del 
Servei de Programes de Qualifi -
cació Professional Inicial, Jaume 
Hill, i el cap del programa de tran-
sició escola-treball de la Diputació, 
Joan Josep Alonso, van mostrar-
se disposats a continuar apostant 
pel Diltet i van recordar que en 
aquesta qüestió Montcada va ser 
un municipi pioner ara fa quatre 
anys. El president d’Andròmines, 
Sebastià Heredia, i el director de 

l’Àrea Social de la Fundació En-
grunes, Francisco Villarrasa –que 
gestionen respectivament els pro-
grames ‘Reinventat’ i ‘Aprendre 
i emprendre’– van fer una crida 
a favor “d’un món més humà 
on tothom tingui segones opor-
tunitats”, en paraules del primer. 
L’alcaldessa va animar els joves “a 
no defallir i aprofi tar programes 
com el Diltet”. L’acte va cloure 
amb un refrigeri a càrrec dels parti-
cipants al taller de cuina i el lliura-
ment dels diplomes als joves. 

Laura Grau | Can Sant Joan

Un total de 130 joves 
han pres part en el diltet 
durant aquest curs
L’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat es comprometen 
a continuar apostant pels programes en l’acte de cloenda

transiCió esCola-treBall

D’esquerra a dreta, Rivas, Paredes, Hill, Pérez, Alonso i Heredia, durant els parlaments

Alguns alumnes, mirant l’exposició sobre les accions del Diltet que es va instal·lar al vestíbul del Kursaal amb motiu de l’acte de cloenda
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Prop d’un centenar de persones 
de les diferents escoles de tai-txí 
de Montcada i Reixac va par-
ticipar el 9 de juny a la Primera 
Trobada d’aquesta art marcial, 
que va tenir lloc a l’exterior del 
Casa de la Mina. L’acte va ser 
l’últim del programa d’activitats 
que l’Ajuntament ha impulsat 
per celebrar el Dia Mundial de la 
Salut de les Dones, que es com-
memora el 28 de maig. Durant la 
jornada, va quedar palès que el 
tai-txí té cada vegada més adeptes 
i que el practica gent de totes les 
edats. Els participants pertanyien 
a les classes que imparteix Jordi 
Marín als dos casals de la gent 
gran de Montcada, a les sessions 
que es fan a la Casa de la Vila i al 
Kursaal a càrrec de Roser Alcover 
i a l’Espai Tai-txí, dirigit per Olga 
Beato. Per acabar, els participants 
van fer una roda de txikung i van 
gaudir d’un esmorzar saludable 
preparat per la cuinera Àngels 
Puntas que fa els tallers de cuina 
a la Xarxa d’Equipaments.

Balanç. Les regidories de Salut 
Pública i Consum i Polítiques 
d’Igualtat han fet una valoració 
molt positiva de l’acollida que ha 
tingut el programa d’activitats, 
que va començar el 21 de maig 
amb una xerrada sobre la pre-
venció del càncer de mama. 
També s’han fet exposicions, tall-

ers i esports, que han comptat 
amb la participació de més d’un 
centenar de persones. L’objectiu 
de les propostes ha estat pro-
moure els hàbits saludables tant 
a nivell físic com psicòlogic, a 
més de fomentar una visió crítica 
de la imatge de les dones en els 
mitjans de comunicació.

Sílvia Alquézar | La Ribera
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Alumnes de l’Espai Taichí durant l’exhibició que es va fer a l’exterior de la Casa de la Mina

La primera trobada de tai-txí aplega 
al voltant d’un centenar de persones
L’activitat es va fer el 9 de juny a la Casa de la Mina i va servir per tancar la celebració de l’efemèride

dia mundial de la salut de les dones

L’aeeg tanca el congrés 
amb nous avenços mèdics
El programa va incloure la inauguració de la seu, al Kursaal

L’Associació Espanyola d’Afectats 
de Glucogenosi (AEEG) ha fet 
una valoració molt positiva del IV 
Congrés Internacional de la mala-
ltia, que va tenir lloc del 3 al 9 de 
juny a la Universitat Autònoma 
de Barcelona. “Ha estat un èxit 
de participació i d’aportacions 
de nous avenços científics, molt 
importants per als malalts”, ha 
manifestat el director del Congrés, 

el montcadenc Francesc Cayuela, 
qui ha destacat que editaran un 
llibre amb les ponències que s’han 
fet durant les jornades “perquè la 
transmissió del coneixment és 
molt important en les malalties 
minoritàries”. 
En el marc del Congrés, l’AEEG 
va inaugurar el 6 de juny la seu 
de l’entitat, ubicada a l’Espai 
Kursaal gràcies a un acord amb 
l’Ajuntament.  

GluCoGenosi

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan
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El portaveu de l’AEEG va lliurar a l’alcaldessa uns llibres sobre la malaltia durant la inauguració del local
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Un grup d’adolescents de la ciu-
tat ha reclamat a l’Ajuntament la 
construcció d’un espai on poder 
practicar les diferents modalitats 
de patinatge, ja sigui amb el mo-
nopatí o amb el tradicional pati-
net. Els joves es queixen que per 
fer aquest esport han de marxar 
fora del municipi. “Hi ha molta 
afició, cada dia som més de 50 
nois patinant al carrer”, explica 
Marc Gómez, de Can Sant Joan, 
un dels impulsors de la recollida 
de prop de 200 signatures –amb 
el suport de l’AV del barri– que 
va lliurar a través d’una instància 
a l’Ajuntament. “Ens agradaria 
que les pistes tinguessin una 
rampa en forma d’u –half pipe– 
i una mena de piscina sense 
aigua per tirar-se amb els pati-
nets –bowl”, comenta Gómez. 

Espai de reflexió. L’Ajuntament 
ja ha començat a treballar en el 
tema arran la petició d’un altre 
col·lectiu de joves que, ara fa un 
any, va fer arribar la seva inquie-

tud a la Regidoria d’Infància i Jo-
ventut. El departament municipal 
ha impulsat la creació d’un espai 
de reflexió amb els nois amb 
l’objectiu d’analitzar la possibilitat 
de construir un skatepark al muni-
cipi. El col·lectiu s’ha agrupat en 
una associació no formal batejada 
amb el nom de SobreRodes, in-

tegrada per més d’una trentena 
d’adolescents que expressen les 
seves opinions i suggeriments a 
través del facebook de l’entitat. 
L’Ajuntament assegura que les 
propostes recollides a l’espai de 
reflexió –basat en la complicitat i 
implicació del jovent– marcarà la 
línia metodològica a seguir.

Joventut

Un grup d’adolescents reclama la 
construcció d’una pista de patinatge
La Regidoria d’Infància i Joventut ha iniciat un procés participatiu per recollir suggeriments 

Èxit del nou format de 
la Festa de la primavera
La celebració va atraure força públic durant els dos dies

El nou format de la Festa de la 
Primavera, que organitza l’AV de 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
ha estat un gran èxit de públic 
durant els dos dies de celebració, 
que va tenir lloc el 7 i 8 de juny 
davant del pavelló Miquel Poblet.  
Les activitats van començar di-
vendres amb propostes pensades 
sobretot per als més petits, amb 
inflables i jocs a la tarda. També 
hi va haver actuacions a càrrec 
de diverses entitats de la ciutat i 
una exhibició de karate a càrrec 

dels alumnes del Club Shi-kan 
Montcada. Per als més joves, es 
va programar una discoteca mò-
bil fins ben entrada la matinada. 
Ja dissabte, al matí hi va haver 
una festa de l’escuma –una mica 
deslluïda pel xàfec que va caure a 
primera hora del dia– i, al vespre, 
la tradicional botifarrada, al preu 
de 2 euros el tiquet, i el ball amb 
l’orquestra Souvenir. “Estem 
molt contents perquè va venir 
moltíssima gent durant els dos 
dies”, ha dit el tresorer l’entitat 
veïnal, José Antonio García.

av montCada nova-Pla d’en Coll

Sílvia Alquezar | Montcada Sílvia Alquézar | Montcada Nova
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L’exhibició de karate va aplegar força públic davant del pavelló Miquel Poblet

> cursos intensius al centre cívic de can cuiàs
El Centre Cívic Can Cuiàs (Geranis, sn) obre fins al 28 de juny el termini de 
matrícula per als cursos intensius que hi tindran lloc durant tot el mes de juliol. 
Per tramitar la inscripció s’ha d’anar al punt d’informació de l’equipament, de 
17 a 20h. En horari de matí hi ha dues propostes, pintura per a gent gran i 
sevillanes per a adults i gent gran. La majoria de les activitats s’han previst a la 
tarda, amb Ioga Kundalini i classes de sevillanes, flamenc i ball modern i dan-
ses urbanes, amb diferents cursos en funció de l’edat dels participants. Per a 
més informació sobre horaris i preus, es pot anar personalment al Centre Cívic, 
trucar al 935 758 705 o consultar l’espai Facebook de la Xarxa d’Equipaments 
de Montcada | LR

> ‘Sin teta hay paraíso’ atén a la casa de la Vila
L’associació ‘Sin teta hay paraíso’, que treballa a favor de les persones 
afectades de càncer de mama, atendrà al públic els dimarts, de 10 a 12h, 
a la sala d’entitats de la Casa de la Vila. L’Ajuntament ha cedit l’espai a 
l’entitat a través de la Regidoria de Participació Ciutadana | SA 
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Dos adolescents practicant amb el patinet davant de la Zona Esportiva Centre

El Grup de Teatre del col·legi 
La Salle va recollir més de 700 
euros amb els dos espectacles 
que va programar el 8 de juny a 
la nit al teatre consistents en un 
petit avanç del musical ‘Mamma 
mia’, que estrenarà a la tardor, i 
un recital de cançons amb músi-
ca en directe titulat ‘El musical 
més petit’, que la companyia no 
descarta repetir en una propera 
ocasió. Els diners de les entra-
des es destinaran a la Fundació 
Proide, que promou projectes de 
desenvolupament a poblacions 
de Togo, Madagascar, Guatema-
la i Perú. En la Diada Solidària 
també van col·laborar el grup 
Get Back, que va posar músi-
ca ballable per la nit, i el Club 
d’Handbol la Salle, que va fer-se 
càrrec del servei de bar | Lg

La Salle recapta 
700 euros a la 
diada Solidària
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Una de les actuacions a la jornada solidària
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tallers de cuina per 
promoure la integració
El Centre Cívic del barri ha acollit dos cursos amb molt d’èxit

El curs de cuina organitzat pel de-
partament municipal d’Integració 
al Centre Cívic La Ribera, amb 
la col·laboració de Creu Roja, 
va acabar l’11 de juny amb una 
valoració molt positiva per part de 
l’Ajuntament, ja que l’ha finalitzat 
el 90% dels inscrits (22 persones), 
de les quals el 60% són d’origen 
estranger. Aquest fet es valora com 
un èxit, atès que un dels objectius 
de la formació, a banda de donar 
eines per facilitar l’accés al món 
laboral, és la creació d’espais de 
relació entre persones d’origen div-
ers, per tal de fer més visibles les 
similituds exis tents entre la ciutada-

nia. L’acte de cloenda va comptar 
amb la presència de la regidora 
d’Integració, Elisabet González 
(CiU).

AMIIC.  En el marc del Pla Comu-
nitari de La Ribera, l’Associació 
marroquina d’integració i intercan-
vi cultural (AMIIC) també va fer 
un taller de cuina intercultural per 
promoure la sociabilitat, el suport 
mutu i la valoració de la diversitat, 
que va començar a principi d’any 
i va acabar el 19 de juny. Les par-
ticipants proposaven els plats que 
desitjaven aprendre a preparar, fent 
un recorregut per la cuina de tots 
els seus països d’origen.

la riBera

Sílvia Alquézar | Redacció
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El curs de cuina d’Integració va acabar l’11 de juny amb la preparació de diversos plats

> el casal de la mina celebra la seva festa anual
El Casal de Gent Gran Casa de la Mina va celebrar el 16 de juny la festa 
anual de final de temporada amb una mostra de les activitats que es fan 
a l’equipament. Hi va haver petanca, exhibicions de sevillanes –a la foto–, 
ball i cant, una arrossada popular, i ball amb música en directe | SA 
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Dol per un company
Per part d’Assemblea de Treballa-
dors i Aturats de Montcada i Reixac, 
volíem donar el nostre sentit con-
dol a la família del nostre company 
Evaristo Justícia García, mort el 
diumenge 9 juny 2013 a l’edat de 
41 anys. Volem, així mateix, deixar 
constància del nostre dolor, la nostra 
indignació i impotència perquè la si-
tuació d’aquest company reflecteix 
la situació real i quotidiana d’un de 
molts veïns de Montcada, o de qual-
sevol població, d’un de molts ciuta-
dans del carrer que estem passant 
veritables necessitats per subsistir.  
Lluitem incansablement dia a dia 
per continuar amb la vida “normal” 
i per no deixar-nos abatre però Eva-
risto no va poder més i el diumenge 
ens va deixar. Sí, va prendre la deci-
sió de deixar de lluitar en una socie-
tat que estigmatitza, que aparta, que 
mira cap a un altre costat als que 
com Evaristo sobrevivim, subsistim, 
volem i exigim una vida digna.
La seva vida, com la de molts al-
tres no fou fàcil. Malgrat els seus 
problemes dedicava temps a donar 
ànims i lluitar pels drets dels altres, 
per reclamar per a si i per altres als 

quals veia més desvalguts: treball, 
una oportunitat, ajuda per seguir 
endavant. Aquestes ajudes que per 
a alguns són només un expedient 
més, un nombre més, per a nosal-
tres marquen la diferència entre se-
guir endavant o veure aquest abisme 
com una solució. Evaristo va preferir 
deixar de lluitar contra la paret que 
significa que ningú t’escolti, que 
ningú et presti atenció o que t’escol-
tin sense escoltar-te, que et donin 
per resposta que hi ha “retallades”, 
que estan saturats, que fan el que es 
pot, que no arriben a tots ...
Darrerament la seva forta veu ja 
no sonava com abans. Aquesta veu 
que alt i clar reclamava un dret fo-
namental: Jo no demano un lloc de 
treball, vull treballar del que sigui! 
Aquestes frases les solia repetir so-
vint. Només un lloc de treball per 
seguir endavant, això va escriure a 
una carta dirigida a una autoritat lo-
cal i de la que mai ha tingut resposta. 
Aquesta veu ha deixat de cridar, de 
reclamar i ha donat pas al silenci. Ara 
ja no és un cas més “llunyà”, és algú 
proper, algú que vam conèixer, no és 
un nombre més en un expedient ¡No 
senyors! ¡Es deia Evaristo Justicia 

García i tenia 41 anys! Evaristo, els 
teus companys de lluites et troba-
rem a faltar. Evaristo, company, una 
abraçada forta, descansa en pau. 
Plataforma de Treballadors i Aturats 

Montcada 

Agradecimiento
Recientemente he dejado la presi-
dencia de la Asociación de Locales 
de Ocio Nocturno de Cerdanyola, 
Ripollet, Montcada, Sant Cugat y 
Rubí. Alberto García y su junta di-
rectiva han tomado las riendas de un 
proyecto iniciado en el 2004 que, 
creo, ha beneficiado de manera des-
tacada al sector y, estoy convencido, 
lo seguirá haciendo. 
¿Los motivos? Durante este tiempo 
nos hemos unido para defender a 
nuestras empresas, a nuestro per-
sonal y ofrecer un mejor ocio para 
la ciudadanía en harmonía con las 
ciudades en donde trabajamos. Todo 
ello, y mirando para atrás, no ha sido 
fácil porque ha sido necesario orde-
nar nuestro sector y también adaptar 
a las nuevas realidades ordenanzas 
y normativas, buscando el mejor 
encaje para que todos y todas po-
damos trabajar. Vive y deja vivir, esa 

es la máxima que hemos seguido, 
añadiendo, si me permitís, mucho 
“seny”. Lo he encontrado en el sec-
tor, sin duda, pero también en los 
respectivos equipos de gobierno de 
las ciudades donde trabajamos, en 
los técnicos municipales, en las Po-
licías Locales y en los Mossos d’Es-
quadra. En la Fecasarm y en el Gre-
mi d’Hostaleria del Vallès Occidental 
y el Barcelonès, entidades hermanas 
que siempre han estado a nuestro 
lado. Y, por supuesto, en el conjunto 
de la ciudadanía. Todos han ayudado 
para que el proyecto que he liderado 
durante estos años prosperase, como 
así ha sido. ¡Muchas gracias a todos 
y a todas, de corazón! 
Ahora sólo quiero pediros que el apoyo 
brindado hasta ahora siga para con Al-
berto y la junta que le acompaña. 

Bautista López
As. de Locales de Ocio Nocturno

Fe d’errates
En l’anterior número va aparèixer una 
errada a la portada, ja que el projecte de 
remodelació no es farà al carrer Reixa-
gó –com va sortir publicat– sinó que es 
durà a terme al carrer Bifurcació.

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 
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nova agressió  
La notícia que el Ministeri de 
Foment s’ha compromès amb la 
Generalitat a redactar el projecte 
d’un túnel ferroviari sota el Turó 
de Montcada que connectaria 
les estacions de Torre Baró i Cer-
danyola ha aixecat nombroses 
veus de rebuig al municipi. Tots 
els grups municipals de l’Ajun-
tament i diverses entitats com 
la Plataforma Soterrament Total, 
l’AV de Can Sant Joan i el Grup 
de Medi Ambient han mostrat 
la seva oposició a una infraes-
tructura que suposaria una nova 
agressió al municipi, ja prou-
malmès històricament per altres 
vies de comunicació. Els pro-
motors del projecte defensen el 
nou túnel perquè permetria un 
estalvi de temps d’uns 6 minuts 
als passatgers que fan el trajecte 
entre Barcelona i Sabadell, una 
‘millora’ de la qual Montcada no 
se’n podria beneficiar tot i acollir 
la nova xarxa ferroviària, perquè 
la majoria dels trens no passari-
en per cap de les tres estacions 
locals de la línia de Manresa. 
Montcada se sent novament 
agredida i, ara més que mai, 
també menystinguda perquè fa 
anys que reclama una obra vital 
per a la ciutat com és el soter-
rament de la línia de Portbou, 
que no s’ha fet perquè Foment 
deia que no hi havia diners. Si 
el projecte del túnel prospera, 
quedarà clar que no es tracta 
d’una qüestió econòmica, sinó 
de voluntats, i que la prioritat 
no passa per eliminar unes vies 
que divideixen la ciutat. Mont-
cada i Reixac haurà d’estar 
més unida que mai per dir no 
a aquesta nova infraestructura i 
seguir reclamant el soterrament 
total de l’R2.

el clic

millora del drenatge

Cada vegada que plou amb intensitat el 
pati de l’escola Elvira Cuyàs queda cobert 
amb uns bassals enormes. Aquesta foto-
grafia correspon al dia del torneig que vam 
organitzar el 8 de juny. Ens agradaria que 
l’Ajuntament fes alguna intervenció al res-
pecte per evitar que aquesta problemàtica 
es torni a repetir.

AMPA Elvira Cuyàs  
Mas Rampinyo

Envia la teva foto a som@laveu.cat
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Agenda
laveu.cat/agenda

Aules obertes de música
Música, guitarra, piano i guitarra elèctrica

27 i 28 De juny, 19H
AuDitori MuniCiPAL

30 De juny, 11H
CAsA De LA MinA (PArC De Les AiGües)

21 l divendres
Hora del Conte. ‘Pirates’, a càrrec de 
l’escola d’anglès Kids&Us. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Pregó. De la Festa Major de Can Sant 
Joan. Hora: 18.30h. Lloc: plaça del 
Bosc (pàgina 24)

Inauguració. De l’exposició del 25è ani-
versari de l’UE Sant Joan i passi del do-
cumental. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

Cinema. A l’aire lliure. Hora: 22h. Lloc: 
plaça de la Ribera, en el marc de la fes-
ta major del barri (pàgina 24).

22 l dissabte
Exhibició. Del club de gimnàstica de 
La Unió de Mas Rampinyo. Hora: 16h. 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet. 

Poesia. ‘El poeta de las cien mil lunas’, 
de la Plataforma Creativa El Trapecio. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

23 l diumenge
Infantil. Fira Estiu 2013. Hora: 10.30h. 
Lloc: passatge Felip Pedrell de Mas Du-
ran. Organitza: La Unió (pàgina 22).

Arribada. De la flama del Canigó. Hora: 
20h. Lloc: Av. Catalunya (pàgina 24). 

25 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de Samuel 
Aranda sobre la Primavera àrab. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

Teatre. Aula oberta dels alumnes del curs 
d’Interpretació teatral de l’Ajuntament. 
Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal.

27 l dijous
Concert. De fi de curs dels alumnes de 
música, piano i guitarra. Hora: 19.30h. 
Lloc: Auditori Municipal. 

28 l divendres
Xerrada.  Marc Pastor parla sobre ‘Bioko’ 
Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Concert. Dels alumnes de guitarra elèctri-
ca. Hora: 19.h. Lloc: Auditori Municipal.

Revetlla. De Sant Pere. Hora: 21h. Lloc: 
Esplanada de l’església de Reixac. Orga-
nitza: Amics de Reixac. 

Projecció. Del documental ‘4F, ni oblit, 
ni perdó’. Hora: 20h. Lloc: Abi.

29 l dissabte
Concert. De Jazz Machín. Hora: 22h. 
Lloc: Casa de les Aigües. Preu: 5 euros.

30 l diumenge
Festa. De Vallençana-Reixac, amb xoco-
latada, visita guiada, tir amb arc i tallers 
ambientals. Hora: 10h. Lloc: Esplanada 
de l’Església de Reixac. 

Taller. D’elaboració de ratafia. Hora: 
11h. Lloc: Casa de la Mina del Parc de 
les Aigües. Organitza: Acer.

Cinema. Projecció de ‘Serie B’, de Ri-
chard Vogue (Ricard Reguant) i col·loqui 
amb el director. Hora: 18.30h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Organitza: infilMtrats. 

2 l dimarts
Inauguració. De l’exposició dels alumnes 
del taller Tot i més. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

4 l dijous
Teatre. ‘Quizás...¿Quizás? ¡Quizás!’, dels 
alumnes del Taller de Teatre. Hora: 
20.30h. Lloc: Kursaal. 

5 l divendres
Gala. Dels Premis Esportius 2013. Hora: 
22h. Lloc: Montcada Aqua. Organitza: 
IME i Montcada Comunicació.

Taller de ratafia
Organitza: Acer

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

FotoGraFia
primaVera ÀraB
De Samuel Aranda 
25 de juny, 19.30h
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pàg. 24

FeSteS de Barri
Can Sant Joan i la Ribera es vesteixen 
de festa del 21 al 24 de juny

pàg. 23

primaVera ÀraB
Samuel Aranda exposa un mostra 
de fotografies a l’Auditori 

La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha impulsat la redacció del 
Pla Especial de Protecció de les 
masies històriques de Montcada, 
que inclourà especialment edi-
ficis del Pla de Reixac, com Ca 
N’Albinyana, Can Piella, Can 
Cabanyes, Can Rocamora i Can 
Pomada, però també Can Sants, 
a Terra Nostra –per conservar la 
planta i el perímetre de la casa, 
enderrocada el passat febrer–, la 
Torre Na Joana, al polígon de la 
Ferreria, i la Torre dels Frares, a 
la Vallençana. “L’objectiu és dis-
posar d’un document legal que 
permeti donar resposta a la si-
tuació d’emergència en què es 
troba part del nostre patrimo-
ni”, ha explicat el titular del de-
partament, Daniel Moly (CiU).

Revisió del Catàleg. La redacció 
del Pla anirà a càrrec de l’histo-
ria dor Jaume Alcázar i dels ser-
veis tècnics de l’Àrea Territorial 
de l’Ajuntament. Alcázar ja va 
participar en l’elaboració del Ca-
tàleg de Patrimoni de 2003, un 
document que no es va arribar 

a aprovar i que ara, a petició de 
l’Ajuntament, serà revisat per la 
Diputació de Barcelona. “Com 
aquesta revisió pot allargar-se 
més d’un any, hem decidit as-
sumir la part de les masies, que 
després s’annexarà al catàleg 
general”, ha assenyalat el regidor 
d’Urbanisme, Juan Parra (PSC).

Eina per negociar. La majoria de 
les masies que contempla el pla 
són de titularitat privada, fet que 
complica qualsevol intervenció ja 
que el document només especifi-
ca els elements a conservar i les 
propostes d’actuació i no implica 
cap obligació del propietari. “Tot 
i així, creiem que és una bona 
eina per negociar”, ha afegit. 
També s’han inclós en el docu-
ment altres masies no tan degra-
dades, algunes de les quals estan 
habitades, com Can Fontanet, la 
torre Moia, Can Panxa, Can Pla, 
Ca n’Oriol Vell i dues més que 
no estaven al Catàleg: La Beguda 
d’en Tiana, situada a Terra Nos-
tra –a tocar de l’antiga carretera 
N-150– que, tot i que en l’actua-
litat és un edifici modern, al segle 
XVI va ser el centre d’una gran 
explotació agrícola que incloïa 
una masia, un hostal i una ferre-
ria; i Ca l’Estany de Gallecs, una 
masia de tipologia clàssica que 
ja apareix documentada al segle 
XVI, tot i que els seus orígens po-
den ser anteriors. 

L.Grau/Pilar Abián | Montcada

comença la redacció del pla especial per 
a la protecció de les masies històriques
El document determinarà els elements a conservar i les propostes d’actuació en una quinzena d’edificis de diferents barris de Montcada

La Torre dels Frares està situada al quilòmetre 6,5 de la carretera de La Roca i és un dels edificis que s’inclourà al Pla Especial de Protecció
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Patrimoni

 

Què és un pla especial? 
És un instrument que propor cio-
na  rà eines per protegir, conservar 
i, si s’escau, restaurar les masies 
històriques i el seu perímetre ar-
queològic. Aquest Pla és un do-
cument d’urgència a l’espera de la 
revisió del Catàleg, que té com a 
objectiu la valoració històrica i ar-
quitectònica de les masies i fixar-
ne una normativa de protecció. 
Quines masies necessiten una 
actuació més urgent?
L’estat de salut de les nostres 
masies no és gaire engrescador. 

A banda de les que han desa-
paregut, hem assistit no fa gaire 
a l’enderrocament per qüestions 
tècniques de Can Sants, i mol-
tes altres com Na Joana, la Tor-
re del Frares, Can Piella o Can 
Rocamora demanen actuacions 
urgents de consolidació. Cal 
protegir no només la masia en 
si, sinó delimitant un perímetre 
que permeti la seva conservació 
i perspectiva visual. Tant impor-
tant és conservar un edifici com 
estudiar-lo i divulgar la seva his-
tòria, fer-lo socialment actiu.    

Na Joana és de propietat munici-
pal. Què s’hi podria fer? 
Sota l’aparença d’una torre 
d’estiueig  moderna s’hi amaga 
una masia medieval carregada 
d’història situada en la confluèn-
cia d’antics camins d’origen ro-
mà. Aquesta torre és un verita-
ble compendi sobre la història 
de Montcada, amb unes arrels 
que només l’arqueologia podrà 
datar amb precisió. Cal un pro-
jecte urgent de consolidació de 
l’edifici i la capella annexa, i do-
nar-li un ús al conjunt | Lg

Jaume Alcázar: ‘Algunes masies demanen actuacions urgents’‘El Pla pretén donar 
resposta a la situació 
d’emergència de 
part del patrimoni’
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ii mostra de GruPs loCals
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el montcadasons posa 
de manifest la ‘bona 
salut’ del teixit musical
Cultura i Patrimoni vol potenciar i ampliar la iniciativa

Black Cotton és una banda de blues-rock formada per Cris Núñez (veu), Eduard Amenós (baix), José Mateo (bateria) i Luis García (guitarra)

Javier Navarro va demostrar ser un autèntic virtuós del repertori fl amenc La cantant Sheila Rodríguez, durant la seva actuació al Kursaal 

La banda Juan Sexxual Experience està formada per alumnes dels cursos de guitarra Un dels moments del concert de la banda París 29

Joana García, al centre, és l’única component montcadenca de Gatito MaloEl Duo Schmidl-Paz va interpretar temes clàssics d’autors actualsEl Vanguard Duo va retre homenatge als mestres del tango, com Carlos Gardel i Astor Piazzola

La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha fet un balanç positiu de 
la segona edició del Montcada-
sons que ha tingut lloc entre fi nal 
de maig i principi de juny. El pro-
grama ha ofertat quatre sessions  
dobles, és a dir, un total de vuit 
concerts de grups de música de 
Montcada o amb presència mont-
cadenca, de diferents estils. El pro-
grama el van obrir el 24 de maig 
el músic Javier Navarro i la can-
tant Sheila Rodríguez. Navarro, 
actual guitarrista de Yonki Love, 
va interpretar a la perfecció dife-
rents estils del repertori fl amenc 
per a guitarra. Dos dels temes els 
va tocar amb l’acompanyament 
de Sergi Richart –percussionista 
de Yonki Love–, al calaix.  

Diversitat d’estils. Per la seva ban-
da, la cantant Sheila Rodríguez 
va posar la seva magnífi ca veu 
al servei de temes i estils molts 
diversos, des d’un fado fi ns a fl a-
menc. La segona proposta la van 
protagonitzar els grups de pop-
rock Gatito Malo, amb infl uèn cia 
del rock urbà i la rumba, i París 

29,  banda forjada durant el mu-
sical ‘L’esperit de Woodstock’ del 
grup de teatre de La Salle.  Les 
bandes Black Cotton i Juan Sex-
xual Experience, amb temes de 
blues i rock respectivament, van 
ser els responsables de la terce-
ra sessió, el 7 de juny, i els duos 
de clàssica i tangos, Schmidl-Paz 
i Vanguard Duo, van posar el 
punt fi nal al programa el 14 de 
juny. La majoria de grups s’han 
mostrat satisfets de la seva par-
ticipació a la mostra ja que, per 
una banda, els permet donar-se 
conèixer al municipi, i per l’altra, 
adquirir experiència en les actua-
cions en directe.

Valoració. Els tres primers con-
certs es van fer al Kursaal i el 
darrer a l’Auditori. “La mostra 
posa en evidència la bona salut 
musical de Montcada”, ha dit el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), que ha agra-
ït la implicació dels grups parti-
cipants. Pel que fa a l’assistència 
de públic, “crec que hi ha hagut 
una bona resposta”, ha afegit 
l’edil, qui ha manifestat la volun-
tat d’ampliar el Montcadasons i 
vincular-lo a la celebració del Dia 
Internacio nal de la Música, el 21 
de juny. “De cara a l’any vinent 
volem celebrar un acte conjunt 
amb totes les persones i entitats 
locals que tenen com activitat 
central la música”, ha avançat.

Laura Grau | Redacció

El programa 
ha ofert quatre 
concerts dobles 
entre maig i juny
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mÚsiCa ‘a CaPPella’

Amb motiu del seu vintè aniver-
sari, el grup montcadenc de 
música ‘a cappella’ Ocumé farà 
un concert obert a tothom el 28 
de juny a la plaça de l’Església 
(20.30h). Un dels fundadors 
de la formació, Daniel Munu-
era, ha avançat que “hi hau-
rà sorpreses, col·laboracions 
especials  i nous temes vocals 
preparats per a l’ocasió”. Amb 
tres àlbums publicats, ‘A capela’, 
‘Aire’ i ‘V.O.’, el grup s’ha fet un 
nom propi en el panorama de 
les formacions vocals, amb un 
repertori que inclou versions 
de clàssics del pop-rock, gospel, 

jazz, música llatina i cantautors. 
“Sempre hem optat per la di-
versitat d’estils per tal d’arri-
bar al màxim de públic i hem 
escollit temes que no fossin 
excessivament coneguts”, ha 
explicat Munuera. 

Reconeixements. Tot i no dedi-
car-se profes sionalment a la mú-
sica –els sis membres del grup 
combinen la seva feina amb les 
actuacions i els assajos–, Ocumé 
té en el seu bagatge una llarga 
llista de concerts a sales impor-
tants de Barcelona, com Luz de 
Gas, El Llantiol i la Cova del 
Drac, i de ciutats com Mallor-

ca, Saragossa, Alacant, Andor-
ra i, fi ns i tot, Milà (Itàlia). Un 
dels reconeixements que més 
satisfacció va proporcio nar al 
grup l’any 2012 van ser els 
dos premis CARA (Contem-
porary A Cappella Recording 
Awards), que són comparables 
als Grammy, però en l’àmbit de 
música vocal. “Això va ser un 
punt culminant de la nostra 
carrera, que ens reafi rma i 
ens anima a continuar”, ha 
afegit. La seva participació al 
disc i a la Marató de TV3 de 
l’any passat també va suposar 
una gran projecció a nivell de 
Catalunya. 

Laura Grau | Redacció

El grup Ocumé està format pels germans Daniel i Xavier Munuera i  Francesca Patiño, Maria Josep Obis, Alícia Rodríguez i Robert Gargallo
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Ocumé celebra el 20è aniversari amb 
un concert a la plaça de l’església
Amb tres àlbums al mercat, la formació s’ha consolidat en el món de la música vocal

El pati de la Casa de les Aigües 
acollirà per segon any consecutiu 
un concert a l’aire lliure la nit de 
Sant Pere, el 29 de juny (22h). En 
aquest ocasió el grup convidat és 
Jazz Machín, una banda que fa 
versions jazzístiques del reperto-
ri més genuí d’Antonio Machín, 
fi gura cabdal de la música de 
boleros. L’espectacle, estrenat a 
Manresa la passada tardor, ha 
passat per més de quinze escena-
ris de Catalunya, entre els quals 
destaca el Festival Bolero de Bar-
celona, el 15 de juny.

Versions. La banda Jazz Machín 
està formada per la cantant Ce-
leste Alías i els músics Santi 

Careta (guitarra), Oriol Roca 
(bateria) i David Soler (guitarra 
elèctrica i pedal-steel). Partint 
de la premissa que els boleros 
formen part de la cultura intrín-
seca de la gent, sobretot la que 
ara té de 60 a 70 anys, el grup re-
cupera temes del popular artista 
d’origen cubà, dotant-los d’una 
sonoritat molt particular, amb 
infl uència del jazz però també de 
la música electrònica. Després de 
passar per Montcada, la banda té 
previst actuar dins del Grec 2013 
amb la cantant Amparo Sánchez 
(abans, Amparanoia). Les entra-
des es poden comprar anticipa-
dament a l’Auditori Municipal al 
preu de 5 euros (amb consumició 
inclosa).

revetlla de sant Pere

Jazz machín versiona 
boleros del popular 
cantant a ritme de jazz
El concert tindrà lloc el 29 de juny al pati de la Casa de les Aigües

La banda Jazz Machín està formada per Celeste Alías, Santi Careta, David Soler i Oriol Roca
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Laura Grau | Redacció



22 2a quinzena | Juny 2013Cultura

L’escriptor i criminòleg Marc 
Pastor (Barcelona, 1977) visi-
tarà el 28 de juny la biblioteca 
Elisenda de Montcada (19h) per 
parlar de la seva darrera novela 
‘Bioko’, una aventura extraor-
dinària que arrossega el lector 
al cor d’una illa misteriosa i sal-
vatge en ple segle XIX. Perills, 
peripècies i un punt de fantasia 
no defraudaran les expectatives 
dels seguidors de Pastor, que 
ja va visitar Montcada el pas-
sat desembre, per participar en 
una sessió del Club de Lectu-
ra de la biblioteca de Can Sant 
Joan. L’acte compta amb la col-
laboració del Club de Lectura 
de Ciència Ficció i Fantasia 
Unicorns Mecànics i tindrà lloc 
a la sala polivalent de la terce-

ra planta (19h). D’altra banda, 
el 21 de juny el mateix espai 
acollirà a les 18h una Hora 
del Conte especial  perquè serà 
en anglès i anirà a càrrec de la 
nova escola Kids&Us que obri-

rà pròximament a Montcada. A 
partir del 25 de juny i fi ns al 15 
de setembre, l’equipament farà 
l’horari d’estiu i només obrirà 
les tardes de dilluns a divendres 
de 16h a 21h.

Laura Grau | Redacció

marc pastor parlarà sobre el procés 
de creació de la novel·la ‘Bioko’
El Club de Lectura Unicorns Mecànics farà una taula rodona amb l’escriptor el 28 de juny

ar
xi

u
/r

aF
a 

ji
m

én
ez

BiBlioteCa elisenda

Marc Pastor, durant la tertúlia que es va fer al desembre a la Biblioteca de Can Sant Joan

La Biblioteca Elisenda de Montcada és 
la seu del nou Centre de Documentació 
de la Serralada de Marina, que ofereix 
més de 150 documents –llibres, treballs 
d’investigació, cedès, itineraris i contes– 
sobre aquest entorn natural, que abasta 
els municipis de Montcada, Badalona, 
Sant Fost de Campcentelles, Santa Co-
loma de Gramenet i Tiana. L’objectiu del 
nou servei és centralitzar tota la docu-
mentació que existeix en relació al parc 
i la que es generi sobre temes culturals, 
patrimonials, científi cs i de gestió | LR  

> nou servei sobre 
la Serralada de marina 
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L’escola de música Giravolt treurà les aules al carrer el 21 de juny, amb 
motiu del Dia Internacional de la Música. Des de les 17.30 i fi ns a les 
19h, la plaça de l’Església es convertirà en un taller de músics obert als 
infants i grans que vulguin cantar o tocar algun instrument. Serà l’última 
sessió del curs, que ja es va acomiadar formalment el dia 16 de juny amb 
un festival multitudinari al Kursaal, en el qual van actuar les corals infan-
tils, juvenils i d’adults i els alumnes que estan aprenent a tocar la guitarra 
i la fl auta travessera (a la foto) | Lg

> giravolt celebra el dia mundial de la música
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> L’aula de música clou el curs amb concerts
Els dies 27 i 28 de juny, els alumnes dels cursos de música que s’imparteixen 
a la Casa de la Vila faran el concert de fi  de temporada a l’Auditori. El concert 
del 27, a les 19.30h, està plantejat com una aula oberta durant la qual els 
alumnes de música, guitarra i piano mostraran el procés d’aprenentatge 
que han fet durant el curs. El concert del 28 serà exclusivament dels alum-
nes de guitarra elèctrica (19h) | Lg

> nous horaris de la Biblioteca de can Sant Joan
La biblioteca de Can Sant Joan (Turó, 45) romandrà tancada del 25 al 28 
de juny –ambdós inclosos– per poder realitzar la instal·lació i posada en 
marxa del nou sistema de gestió informàtica i control de seguretat. Durant 
el període d’estiu obrirà tot el mes de juliol, tancarà a l’agost i reobrirà 
l’1 de setembre. Fins al dia 15 l’horari només serà de tarda, de dilluns a 
divendres, de 16h a 21h | Lg

La Coral Erkudengo Ama d’Altsàsua (Navarra) va ser la convidada especial  
del concert de fi nal de curs que la Coral del Turó va fer el 15 de juny a l’es-
glésia de Santa Engràcia, que va registrar un ple total. El repertori i l’execu-
ció d’ambdues corals va ser de tanta qualitat, que va fer aixecar el públic 
dels seients més d’una vegada durant l’actuació. Al fi nal els amfi trions  
van lliurar obsequis a tots els membres de la coral navarresa, a més d’una 
placa commemorativa de la trobada | Lg

> La coral erkudengo ama visita montcada

> La Unió celebra el Fira estiu i la revetlla
La Unió de Mas Rampinyo celebra el 23 de juny la Fira Estiu 2013 en un 
nou escenari, el passatge Felip Pedrell de Mas Duran, amb activitats per 
als infants, de 10.30 a 14h. A la nit, l’entitat fa una crida perquè la gent 
sopi al carrer a les taules que situarà a l’avinguda Catalunya, després del 
pas de la Flama del Canigó pel barri | Lg

Se alquila. Piso de 87 m2, nuevo, amue-
blado, con ascensor y una terraza de 45 
m2, en Can Sant Joan. Tel. 649 342 318/ 
685 343 838
es lloga. Pis de 3 habitacions a Can Sant 
Joan per 450 eur/mes. Tel. 675 261 248.
Se ofrece. Señora para hacer labores de 
limpieza. Tel. 667 629 766 / 930 079 236.
grupo mixto del Vallès. Gran verbena de 

Sant Joan. Cena en restaurante con terraza 
buffet libre, coca de Sant Joan i baile. Pla-
zas limitadas. Reserva con antelación. Tel. 
677 394 239 (Joan).
Vendo. Emisores/calefactores térmicos Eco-
termi de bajo consumo. Semi-nuevos. Precio: 
850 euros. Tel: 663 262 121. Araceli.
Vendo. Vendo Wii color blanco con acceso-
rios y juego de deportes. Nueva. Total confi an-

za. Precio: 100 euros. Tel: 663 262 121. 
Se ofrece. Se ofrece señora para tareas 
domésticas y limpieza de locales. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 935 641 181.
Se ofrece. Mujer española para limpieza 
por horas (6 euros/h). Tel. 605 100 513.
clases. De alemán. Tel. 610 392 086.
Se ofereix. Home, 40 anys, responsable, 
treballador i fort, per cuidar o acompanyar 
persones grans o malaltes. Disponibilitat i 
fl exibilitat totals. Tel: 626 570 210.

anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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FotoGraFia

Samuel aranda proposa un viatge 
per les revolucions del món àrab

El 25 de juny s’inaugura a l’Au-
ditori Municipal una exposició 
del fotoperiodista Samuel  Aran-
da (Santa Coloma de Grame-
net, 1979), que recull algunes 
de les millors imatges que va 
fer durant el seu recorregut por 
les principals places on es va 
forjar la primavera àrab: Egip-
te, Líbia, Tuníssia i Iemen. En 
aquest últim país, Aranda va 
immortalitzar una mare abra-
çant el seu fill en una imatge 
que li va fer guanyar el World 
Press Photo 2012 i que s’ha 
convertit en una icona de les 
revolucions del món àrab. La 
mostra va veure la llum la pas-
sada tardor a la sala Can Sisteré 
de Santa Coloma de Gramenet 
de la mà de l’associació Grame-
net Imatge Solidària, a la qual 
pertany Aranda. 

Trajectòria. L’autor no podrà es-
tar present a la inau guració lo-
cal per raons d’agenda, però en 
el seu lloc hi assistirà el fotope-

riodista colomenc Juan Guerre-
ro, que farà una visita comen-
tada per l’exposició (19.30h). 
La vida com a reporter gràfic 
d’Aranda sempre ha estat lli-
gada als conflictes internacio-
nals. Ha recorregut països com 
el Paquistan, el Líban, l’Iraq, 
els territoris palestins, el Mar-
roc i el Sàhara Occidental. El 
2006 va guanyar el premi de la 
Asociación Nacional de Infor-
madores Gráficos de Prensa y 

Televisión, per un treball sobre 
els immigrants africans que in-
tentaven arribar a Europa. Un 
reportatge sobre la situació so-
cial a l’Estat espanyol publicat 
al New York Times a final de 
2012 sobre els efectes de la cri-
si, titulat ‘Espanya, austeritat i 
gana’, va originar un debat en 
diversos mitjans de comunica-
ció. La se va obra ha estat exhi-
bida a l’Institut Cervantes de la 
capital novaiorquesa.

El reporter gràfic de Santa Coloma de Gramanet va guanyar el World Press Photo 2012

Laura Grau | Redacció

Aranda, davant de la imatge que el va fer guanyar el guardó de premsa més prestigiós del món
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Fins al 29 de juny es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
de fi de curs dels alumnes del 
Taller d’art de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni, inaugurada 
el 12 de juny amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
El curs ha comptat enguany amb 
una dotzena d’alumnes, d’entre 5 
i 9 anys, que han treballat sobre-
tot el retrat i diferents tècniques 

artístiques i han utilitzat el cavallet 
per primera vegada com a suport. 
L’acte va incloure una performan-
ce a càrrec de la professora, Maria 
Àngels Gil, els alumnes i alguns 
familiars, que va consistir en la 
creació d’un retrat de l’alcaldessa 
amb la tècnica del collage. Gil va  
destacar la importància que les 
administracions potenciïn la crea-
ció i la imaginació dels més petits. 
Pérez i Moly van animar els nens 
a continuar aprenent i van felici-
tar Gil per la tasca feta. 

taller d’art Per a nens

La mostra de fi de curs 
inclou retrats i collages
La professora i els alumnes fan un retrat col·lectiu de l’alcaldessa

Pérez i Moly, amb els nens i les famílies que van col·laborar en construir el retrat de l’alcadessa
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Laura Grau | Montcada
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Festes de Barri

can Sant Joan estrena l’espectacle 
‘tu sí que sales’ a la plaça del Bosc

Del 21 al 24 de juny, Can Sant 
Joan viurà la seva festa major, 
que presenta com a novetats des-
tacades l’espectacle de varie tats 
‘Tu sí que sales’, inspirat en el 
popular concurs televisiu, amb 
la participació d’una desena de 
veïns que sortiran a l’escenari 
a demostrar les seves aptituds 
artístiques (el 21, a les 21h a la 
plaça del Bosc), i l’escenificació 
de poemes de Federico García 
Lorca, a càrrec de la Plataforma 
Creativa El Trapecio (el 22, a 
les 19h, al Kursaal). 

Per a tots els públics. El progra-
ma inclourà les cites clàssiques 
com la Festa de l’escuma i el 
Drac d’aigua, la bicicletada po-
pular, la revetlla de Sant Joan, 
sardanes, havaneres i teatre, 
amb l’obra ‘Lotería’, del grup 
Dones&Cia, de Palau-Solità i 
Plegamans (el 24, a les 21h, al 
Kursaal). El 30 de juny hi haurà 
la Diada del soci de l’AV de Can 
Sant Joan a l’escola El Viver.

El grup El Trapecio escenificarà poemes de Federico García Lorca el 22 de juny al Kursaal

Laura Grau | Redacció
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Coincidint amb la seva festa ma-
jor, l’AV de la Ribera organitza una 
recollida de productes de llarga 
durada per col·laborar amb la cam-
panya ‘La fam no fa vacances’, del 
Banc d’Aliments. Les donacions es 
poden portar de 17 a 19h al local 
de l’entitat (Conca, 6), que també 
acull una exposició fotogràfica titu-
lada ‘Records de la Ribera’. El pro-
grama festiu es desen voluparà del 
21 al 24 de juny. Entre les novetats 
destaquen la recuperació del cine-
ma a l’aire lliure (el 21, a les 22h) 

i l’organització del primer mercat 
de segona mà (el 23, de 10 a 13h). 
“No sabem quina resposta tindrà, 
perquè és la primera vegada que 
ho fem, però volem provar”, ha dit 
el president, Jaime Imbernón. La 
canalla podrà gaudir de dos espec-
tacles infantils (el 21 i el 22, a les 
18h), inflables, xocolatada i festa de 
l’escuma (el 24, al matí). El dia 22, 
el grup local Diamonds Crew, que 
es va donar a conèixer al programa 
‘Tu sí que vales’, farà una exhibició 
al carrer (22h) | LR  

> La ribera col·labora amb el Banc d’aliments

Ricard Reguant (Barcelona, 
1953) visitarà l’Auditori Muni-
cipal de Montcada i Reixac el 
30 de juny (18.30h) per assistir 
a la projecció de la seva última 
pel·lícula ‘Serie B’, convidat pels 
responsables del programa de ci-
nema de Montcada Ràdio, ‘infil-
Mtrats’, que el van entrevistar als 
estudis de l’emissora municipal el 

13 de juny en l’últim programa 
de la temporada –es pot escoltar 
al seu web www.infilmtrats.com. 
Després de la projecció del film, 
s’ha programat una taula rodona 
amb el director de cinema, que 
també és dramaturg, director de 
teatre, guionista i realitzador te-
levisiu. Reguant, que va fundar 
juntament amb Àngels Gonya-
lons l’escola de teatre musical 

‘Memory’, està preparant actual-
ment el musical ‘Boig per tu’. El 
seu nou treball cinematogràfic, 
que ha dirigit amb el pseudònim 
de Richard Vogue, és un home-
natge al gènere de Serie B, carac-
teritzat pel baix pressupost, i amb 
altes dosis de sexe i sang i fetge. 
L’entrada és gratuïta i hi haurà 
un sorteig de regals entre els se-
guidors del programa.

auditori muniCiPal

cinefòrum sobre la pel·lícula ‘Serie B’ 
El director del film, Ricard Reguant, assistirà a la projecció organitzada pel programa infilMtrats

Ricard Reguant, a l’esquerra, amb els responsables del programa InfilMtrats, de Montcada Ràdio

Laura Grau | Redacció
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nova edició 
de l’arribada 
de la Flama 
del canigó
La Flama del Canigó arribarà a 
Montcada el 23 de juny de la mà 
d’El Cim, que després d’anar-la 
a buscar a l’emblemàtica mun-
tanya catalana, la durà a La 
Unió de Mas Rampinyo (20h). 
Des d’aquí  recorrerà els carrers, 
transportada per membres de 
la JAM en una cursa de relleus. 
Està previst que arribi a la plaça 
Bosc de Can Sant a les 20.30h, 
on els Diables llegiran un mani-
fest. La flama continuarà la seva 
ruta fins al carrer Major (21h), 
on tindrà lloc l’últim relleu, que 
es farà conjuntament amb totes 
les entitats participants –Funda-
ció  Cultural, Abi, AV Montcada 
Centre, El Brot, Arran, Penya 
Barcelonista, Diables, Gegants, 
CAL, Comissió de Festes Alter-
natives i La Unió. Finalment, 
s’encendrà el foc del peveter i es 
llegirà el manifest. 
A continuació començarà la re-
vetlla popular, en què els veïns 
poden sopar al carrer. Hi haurà 
cadires i taules, servei de bar i 
ball. El preu de la reserva és d’un 
euro. Els tiquets es poden com-
prar a la perruqueria Mestres i a 
l’Abi (Colon, 5) | Lg

el retro-visor pilar abián
Fundació cultural

L’UE Sant Joan Atlètic va néixer fa 25 anys de la fusió de l’Atlètic i el Sant Joan, antics rivals

Malgrat haver complert 25 anys, 
la història de l’UE Sant Joan At-
lètic té unes arrels molt més an-
tigues, ja que neix de la fusió dels 
dos clubs històrics de Can Sant 
Joan, el Sant Joan, que data de 
1933, i l’Atlètic, de 1963. Amb-
dues entitats compartien camp de 
joc i entrenament però res més. 
Es pot dir que la rivalitat entre ju-
gadors i aficions era màxima. Així 
ho recorda el promotor de la fusió, 
Manuel Ruiz, qui es va establir al 
barri a la dècada dels 50 i va ser 
el responsable del bar del camp 
durant els 80.

“L’Atlètic es vestia al bar que duia 
el seu nom i el Sant Joan, al bar 
Marqués, fins que la Federació va 
dir que això no podia ser i l’Ajun-
tament va habilitar unes casetes 
com a vestidors”, recorda Ruiz. 

Condicions. El camp era aleshores 
de terra i no tenia les mides regla-
mentàries, ample per una banda i 
estret per l’altre. Les pilotes sovint 
anaven a parar a la Mina (Rec Com-
tal) i les havien de rescatar amb una 
pala foradada per deixar escórrer 
l’aigua. A mitjans dels 70, Ruiz es 
va atrevir a fer una enquesta entre 
els socis del Sant Joan per pregun-
tar-los com veurien una fusió amb 
l’Atlètic. “Em van posar verd –re-
corda–, però no hi havia cap més 
sortida, ambdós tenien problemes 

econò mics i havíem d’unir esfor-
ços i recursos”. Al 1988 els clubs 
es van unir i va néixer la Unió Es-
portiva Sant Joan Atlètic. “Decidir 
el nom també va ser complicat, 
però estava clar que el del barri 
havia d’aparèixer”, rememora Ruiz. 
Malgrat que les primeres tempora-
des no van ser fàcils, tant des del 
punt del vista esportiu com humà, 
avui dia l’afició és només una, que 
omple cada cap de setmana l’estadi 
per seguir el seu equip, actualment 
a Segona Catalana.

La unió fa la força, també en futbol
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Imatge de quan el camp de Can Sant Joan era de terra i no tenia les mides reglamentàries

Sovint les pilotes 
queien a la mina 
d’on es treien amb 
una pala foradada

es recupera la 
festa major de 
Vallençana 
i reixac
L’AV de Vallençana-Reixac, amb 
una quinzena de socis, vol recu-
perar l’antiga festa que es feia al 
barri per Sant Pere –que es va 
deixar de fer a final dels seixanta– 
“per fomentar la relació entre 
els veïns i els valors naturals i 
històrics de l’entorn”, en parau-
les del president de l’AV, Manuel 
Gómez. El col·lectiu convida els 
veïns a l’esplanada de l’església de 
Reixac el 30 de juny a participar 
en una matinal amb activitats de 
divulgació, com una visita guiada 
a càrrec del Museu Municipal, 
i de caire ambiental, com un ta-
ller de construcció de caixes niu 
i un itinerari de natura, a càrrec 
d’Acer. El Club de Tir amb Arc 
Can Piqué també col·labora en el 
programa. 

Amics de Reixac. L’associació 
Amics de Reixac organitza el 28 
de juny una nova edició de la re-
vetlla de Sant Pere a l’esplanada 
de l’ermita, amb ball, coca i mú-
sica en directe, a càrrec del duet 
L’Esquitx (21h). Els tiquets es 
poden comprar a la parròquia de 
Santa Engràcia els dimecres | Lg

Els alumnes dels cursos de tea-
tre de la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni han preparat dues re-
presentacions amb motiu del final 
de curs. La primera tindrà lloc el 
25 de juny a l’Auditori Municipal 
(20h) i anirà a càrrec dels alumnes 
del curs d’Interpretació teatral, 
que faran una aula oberta amb 
escenes d’obres com ‘Vint per 
vint’, de Joan Barbero, ‘Besos’, de 
Carles Alberola i Roberto García, 
‘Aquí no paga nadie’, de Darío Fo, 
més algunes improvisacions dels 
propis actors. “No és un especta-
cle acabat sinó el resultat d’un 
procés d’aprenentatge”, ha ex-
plicat el professor dels cursos, 
Climent Sensada. 
La segona proposta, a càrrec dels 
alumnes del Taller d0e Teatre, és 
un espectacle creat a partir de les 
aportacions dels actors, basat en 
un text d’Hugo Daniel Marcos i ti-
tulat ‘Quizás...¿Quizás?¡Quizás!’.
Es tracta d’un comèdia d’embolics  
“que requereix un treball molt 
ampli del ritme escènic”, ha 
indicat Sensada. L’obra es repre-
sentarà al Kursaal el 4 de juliol 
(20.30h).

els alumnes de 
teatre fan obres 
amb motiu del 
final de curs
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FUtBOL SaLa
L’EF Montcada de José Luis Carrasco 
fi nalitza la lliga i confi rma el seu 
ascens a Primera Catalana

pàg. 27 pàg. 28 

HandBOL
El sènior B del Club Handbol La 
Salle guanya la Copa Federació 
de la Tercera Catalana

Dues setmanes després d’haver 
acabat la lliga, el CD Montcada 
ja ha tancat la seva plantilla per 
a la propera temporada amb la 
il·lusió de donar el pas que ha 
faltat aquest curs per jugar la 
promoció d’ascens a Tercera Di-
visió. Seguint la dinàmica dels 
darrers anys, el club ha hagut 
de reduir el seu pressupost i s’ha 
vist obligat a aplicar una reta-
llada d’un 26%. Una de les pri-
meres conseqüències d’aquesta 
reducció ha estat la pèrdua del 
seu màxim golejador, i pitxitxi de 
la categoria amb 27 gols, Sergi 
Arranz, que marxa a jugar a 
l’UE Horta, també de Primera 
Catalana. “Nosaltres no podem 
arribar econòmicament al que 
li poden oferir altres clubs. De 
totes maneres, ell ens ha dit 
que la seva prioritat, al marge 
del futbol, es fi nalitzar els seus 
estudis”, explica el president del 
club, Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
Arranz és una de les sis baixes 
que té l’equip per diferents mo-
tius, algunes a petició dels propis 
jugadors per raons personals. Es 
tracta d’Edu López, Ángel Cué-
llar, Kike Amador, José María 
Fernández i Alejandro Marín. 
Les noves incorporacions són el 
davanter Albert Hospital (exju-
gador del Vilassar de Dalt), 
l’extrem Óscar Casado ‘Chipi’ 

(Sant Quirze), el defensa Óscar 
Romero (Gramanet B), el mig-
campista Oriol Nacarino, que 
torna al club verd després del 
seu pas pel Vilafranca, el lateral 
esquerre Pablo Leal (Gramanet 
B) i el migcampista Oriol Vila 
(Guíxols). 
Tot i aquesta disminució del pres-
supost i la pèrdua del seu màxim 
golejador, Sanchís es mostra sa-
tisfet amb la feina feta als des-
patxos i l’arribada de les noves 
incorporacions: “Som l’únic 
equip de tota la categoria que 
ha tancat tan ràpid la seva 
plantilla. Mantenim la base 
que ha estat a punt de classi-
fi car-se per jugar la promoció 
d’ascens i hem fet uns fi txatges 
que crec que li donen més qua-
litat a l’equip”. Respecte a la 
temporada passada continuen, 
al marge de l’entrenador, Jordi 
Salvanyà, Dani Lledó, Norbert 
Sánchez, Marçel Armengol, Ser-
gi Carmona, Víctor Pacheco, 
Joan Morera, Miguel Vicente, 
Álex González, Edu Alliaume i 
Dani Martínez.

Inici pretemporada. L’equip tor-
narà a la feina el 7 d’agost i la 
presentació, a diferència del que 
ha passat els últims anys, es farà 
a fi nals de setembre per fer-la 
coincidir amb la resta d’equips 
del club i els nous del planter. 

Rafa Jiménez | Redacció

FutBol. Primera Catalana 

el cd montcada tanca una plantilla per 
seguir somiant tot i reduir el pressupost
L’equip verd, que perd al màxim golejador de la categoria, Sergi Arranz, manté el nucli i ja ha presentat sis fi txatges per a la propera temporada

D’esquerra a dreta, Oriol Nacarino, Albert Hospital, Óscar Casado ‘Chipi’ i Óscar Romero, amb el president del club durant la seva presentació
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El CD Montcada B es va quedar a 
les portes d’aconseguir l’ascens a 
la Tercera Catalana després de fi -
nalitzar la lliga a la tercera posició 
del grup 5 de Quarta. De cara a la 
propera temporada, el segon equip 
del club verd no es planteja un altre 
repte que assolir aquesta fi ta i per 
això els seus responsables han deci-
dit fer un canvi a la direcció tècnica. 
El tàndem que formaven Jonathan 
Ávila i Óscar Pérez no seguirà en el 
càrrec i el seu substitut serà Juan 

Meca (foto), que torna al club des-
prés d’haver dirigit durant aquesta 
temporada l’UD Santa María al grup 
15 de Quarta Catalana. “S’havien 
de fer canvis per donar aquest pas 
endavant que ha mancat aquesta 
temporada”, comenta el president 
del CD Montcada, Modesto ‘Tato’ 
Sanchís. Meca ja treballa en la con-
fecció d’un equip que comptarà 
amb alguns jugadors  que formaven 
part del juvenil que va pujar a prefe-
rent fa un parell d’anys.

> Juan meca, nou tècnic del sènior B 
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La nova junta directiva del Club 
Handbol La Salle que presideix 
Enric Expósito ha anunciat una 
sèrie de canvis a la seva estruc-
tura esportiva per a la propera 
temporada. L’expresident Josep 
Maresma no es desvincula del 
club i serà el nou director espor-
tiu. Els dos primers equips conti-
nuaran amb els dos entrenadors 
que han acabat aquesta tempo-
rada: Jaume Puig, al sènior mas-
culí, i Pep Vives, al femení.
Una de les grans novetats serà 
la tornada de Dídac de la Torre, 
el tècnic que va pujar el primer 
equip masculí fa dues tempora-
des a la Primera Estatal, es farà 
càrrec del sènior B i del juvenil 
masculí. D’altra banda, Joan 
Gonsálvez, que estava al Sant 
Quirze, serà el nou director de 
l’escola i també dirigirà el cadet 
femení. La resta d’equips seran 
entrenats per Àlex Expósito ( ju-
venil i infantil femení), Pau Ma-
resma (cadet masculí) i Víctor 
Corral (infantil masculí).

Josep Maresma serà el director esportiu i Dídac de la Torre torna al club per dirigir el sènior B

Rafa Jiménez | Redacció

HandBol

el cH La Salle anuncia canvis  
a la seva nova estructura tècnica

Tot i tenir altres ofertes, el tècnic 
José Manuel Martín ‘Pinti’ ha 
decidit continuar una temporada 
més dirigint la Unió Esportiva 
Sant Joan-Atlètic Montcada des-
prés de reunir-se amb els juga-
dors i la junta directiva. ‘Pinti’, 
que reconeix que està molt a 
gust al club, només posava una 
condició per afrontar un tercer 
any consecutiu a Can Sant Joan: 
mantenir la majoria de jugadors 
per no haver de començar una 
altra vegada de zero. “Aquest 
any em vull anar tranquil de 
vacances. No volia crear un 
equip nou i era important que 
es quedés el nucli de la plan-
tilla”, explica ‘Pinti’, que perdrà 
només set jugadors. Seran baixa 
Sergio Hermoso, Carlos Gómez, 
Raul Melo, Edgar Brun, Michael 
Noves, Marc Pérez i Kaba Ibrahi-
ma. El club ja ha tancat els fitxat-
ges del migcampista Àlex Casals 
(Molletense), el lateral esquerre  
Joan Camí (Penya Anguera), 

el mitjapunta Vicente Mayor i 
el porter David Pelai (tots dos 
del Poble Sec). Edgard Puchi i 
Rubén Pérez tornaran a tenir  
fitxa després de superar les seves 
lesions de llarga durada. 
L’equip, que segons ‘Pinti’ es 
marcarà l’objectiu d’intentar 

aconseguir la permanència “sen-
se tants patiments”, començarà 
la pretemporada el 26 d’agost. 
“Els jugadors no cobren i no 
els podem obligar a arribar 
abans. Només tindrem 15 dies 
per preparar-nos, però no te-
nim un altre remei”, diu ‘Pinti’.

Presentació Kursaal La celebració 
del 25è aniversari del club clourà 
el 21 de juny al Kursaal, amb 
la inauguració, a les 19h, d’una 
exposició i la projecció del docu-
mental ‘Can Sant Joan. Cuando 
el balón empezó a rodar’, dirigit 
per Miguel Ángel López.

Rafa Jiménez | Redacció

FutBol. seGona Catalana

José manuel martín ‘pinti’ seguirà 
una temporada més a l’Ue Sant Joan
El tècnic viurà el seu tercer projecte al club després d’aconseguir mantenir el nucli i no perdre a gaires jugadors

José Manuel Martín ‘Pinti’ (dret) viurà la tercera temporada consecutiva a la banqueta de la Unió Esportiva Sant Joan-Atlètic Montcada
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4a Catalana

‘pitu’ rodríguez 
liderarà el nou 
projecte de  
l’Ud Santa maría

L’UD Santa Maria iniciarà un 
nou projecte amb Marc ‘Pitu’ Ro-
dríguez, que ja va dirigir l’equip 
de Terra Nostra als últims partits 
del curs 2011-2012. La intenció 
del nou entrenador, que agafa el 
relleu de Juan Meca, és fer una re-
volució a la plantilla i aconseguir 
un grup on es “barregi joventut 
i experiència”. “Vull crear un 
equip seriós i compromès. No 
em plantejo una altra idea que 
no sigui l’ascens”, comenta ‘Pitu’, 
que començarà la pretemporada 
a principi de setembre. El cos tèc-
nic estarà format per Óscar i José 
Guerrero i Manuel Cámara.

‘Pitu’ ha estat aquest curs al Sant Grabriel
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Al final del partit, els campions es van fer la foto amb la copa i l’afició que es va desplaçar a Bordils

El sènior B del CH La Salle ha 
tancat la temporada d’una manera 
brillant amb la seva victòria a la fi-
nal de la Copa Federació de Terce-
ra Catalana, que es va disputar el 
16 de juny a Bordils (Girona) con-
tra l’H. Esplugues C (26-28). Des-
prés de superar a les semifinals el 
Cerdanyola (26-29), els lassal·lians 
van fer un bon partit a la final on 
sempre van anar per davant en 
el marcador. Aquest triomf arri-
ba acompanyat d’una altra bona 

notícia ja que l’equip d’Óscar San 
Felipe encara té opcions de pujar 
de categoria. Després de finalitzar 
com el millor tercer classificat de 
les fases d’ascens, els montcadencs 
es podrien veure beneficiats per 
la renuncia del Claret, tot i que la 
confirmació oficial de la Federació 
no arribarà fins al mes de setem-
bre. “Si es confirma que juga-
rem a Tercera Preferent, haurà 
estat una temporada perfecta: 
primers a la lliga, campions de 
copa i ascens”, diu San Felipe.

Els lassal·lians encara tenen opcions de pujar de categoria

el sènior B guanya la 
copa de tercera catalana

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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El CH La Salle va tancar la tempora-
da el 15 de juny amb un sopar que 
es va fer al pati de l’escola del ma-
teix nom amb la presència d’unes 
200 persones, entre jugadors, 
entrenadors, familiars i aficionats. 
La trobada gastronòmica també 
va servir per reconèixer la tasca 
esportiva i institucional d’alguns 
dels  membres de la gran família 
lassal·liana. Josep Maresma, que 
ha estat una dècada al capdavant 

del club, va rebre la insígnia d’or 
per part d’Enric Expósito, que ha 
agafat el seu relleu a la presidència. 
També van rebre una placa com-
memorativa Antonio Muñoz, tècnic 
del màster femení; Pep Gómez, 
secretari de la junta; Pere Arbona, 
director de l’escola d’handbol, i 
Aleix Civil, porter del primer equip 
(foto). El sopar va comptar amb 
la presència del regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC) | RJ

> Sopar de cloenda de la temporada
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El Cim va organitzar el 7 de juny a l’escola La Salle l’acte de cloenda de la 
darrera edició de la Marxa a Peu a Montserrat, que ha resultat ser la que 
menys retirats ha registrat de tota la seva història, amb només un 4% d’un 
total de 457 participants. La cloenda també va servir per retre homenatge a 
les persones que han fet la caminada en 25 ocasions (foto). D’altra banda, 
el Cim farà el 6 de juliol la IV Marxa Vall de Cardós. Les inscripcions per 
participar en aquest recorregut de muntanya es poden fer fins al 28 de juny 
al web de l’entitat (elcim.montcada.cat) | SA 

> es prepara una cursa de muntanya a collserola
El Consorci del Parc de Collserola prepara per al 23 de novembre la primera 
edició de l’Ultratrail de Collserola. Es tracta d’una cursa de muntanya de més 
de 70 quilòmetres que passarà per tots els municipis del parc. El mateix dia, hi 
haurà dues curses més de 46 i 22 quilòmetres. Les sortides i arribades es faran 
a Barcelona i el recorregut per Montcada passarà fora del nucli urbà | RJ 

La montcadenca Elisenda Hui-
dobro i el seu gos Drac, un coc-
ker spaniel anglès, s’han procla-
mat subcampions de la Copa de 
Catalunya d’agility a la categoria 
mitjana de la Divisió d’Honor, 
disputada els dies 1 i 2 de juny a 
Cornellà de Llobregat. Aquesta 
veïna de Mas Rampinyo i el seu 
ca també van quedar campions 
per equips amb el seu club, l’Agi-
lity Cànic, de les mides petita i 
mitjana. El gos Drac porta tres 
temporades consecutives corrent 
a la Federació Catalana d’Agility 
i ha obtingut podis en totes les 
seves participacions | SA   

elisenda 
Huidobro i el 
seu gos drac, 
subcampions

Drac, participant a la Copa Catalunya
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Ball esPortiu

més de 250 parelles, al iii 
trofeu Vila de montcada 
El III Trofeu Vila de Montcada 
-Endansa, que es va celebrar el 
9 de juny, va ser tot un èxit, ja 
que va comptar amb la partici-
pació de més de 250 parelles i les 
grades del pavelló Miquel Poblet 
es van omplir de gom a gom. Al 
matí, es van poder veure compe-
ticions de ball llatí i estàndard en 
tots els nivells d’edat i categories. 
A la tarda, es va disputar el II 

Memorial Jordi Solà en record 
del ballarí i professor de l’escola 
que va morir fa un any en un 
accident aeri a l’edat de 31 anys. 
També va tenir lloc la tercera 
prova del circuit nacional de 
ball de saló en cadira de rodes 
i diverses exhibicions a càrrec 
dels millors ballarins d’Espanya. 
L’acte va comptar amb el suport 
de l’Ajuntament, l’IME i el Team 
Dynamik.

Sílvia Alquézar | Redacció

> noves activitats de fitness a montcada aqua
Montcada Aqua ha afegit dues noves activitats dintre del seu programa. Es trac-
ta de l’ABD Power i el Power Fit  que es fan a la sala de fitness. Per consultar els 
horaris es pot mirar la pàgina web www.imemontcada.org/AQUA o preguntar a 
la recepció del complex esportiu o al telèfon 935 650 996. La piscina exterior 
s’obrirà el 25 de juny | RJ 

El club treballa en la incorporació de tres nous jugadors i es produiran dues baixes

FutBol sala

Lolo rodríguez comença a treballar 
amb el primer equip del Broncesval

Lolo Rodríguez ja ha assumit 
la direcció del primer equip del 
Broncesval Montcada, agafant 
el relleu de Jordi Rozas. El nou 
tècnic ja ha dirigit l’equip en un 
amistós que es va disputar el 13 
de juny al pavelló Miquel Poblet 
contra el Parets, de Tercera, i 
que va finalitzar amb un empat a 
4. El dia 27, l’equip jugarà un al-
tre partit contra el Valldor Sala, 
amb qui es podria arribar a un 
acord per crear un sènior B. 
En el capítol de baixes i altes, 
encara no hi ha res decidit. El 
Broncesval està interessat en 
Petit (Marfil Santa Coloma B) 
i Requena (Vilassar de Mar) i 
podria tancar un tercer fitxatge. 
Després de perdre tres jugadors 
durant la temporada (Manel 
Muñoz, Alex Bria i Rubén) es 
podrien confirmar dues baixes 
més. El que sí que està decidit 
és que els juvenils Sergio ‘Che-
chi’ Costa i Xavi Ibáñez forma-
ran part del primer equip. “Sóc 

conscient que el llistó està molt 
alt, però espero respondre a la 
confiança que el club m’ha de-
mostrat. L’objectiu és treballar 
més amb la gent de la casa i 
continuar a la part alta de la 
taula”, comenta Rodríguez. El 
nou Broncesval iniciarà la pre-
temporada el 19 d’agost. 

Nou destí de Jordi Rozas. El ja 
extècnic del Broncesval treba-
llarà la propera temporada a 
la màxima categoria nacional. 
Rozas torna a Marfil Santa Co-
loma, on va treballar a les cate-
gories inferiors, i serà el segon 
entrenador del primer equip, al 
costat de Xavi Passarrius.

Rafa Jiménez | Redacció

Rodríguez, de groc, ja ha entrat en contacte amb el jugadors i pujarà dos juvenils al primer equip

L’equip sènior de futbol sala de l’EF 
Montcada, que arribava a l’últim 
partit amb l’ascens a Primera Ca-
talana a la butxaca, va tancar el 9 
de juny la lliga amb una victòria 
contra el Tona (7-4). En acabar 
l’enfrontament, l’alegria es va des-
bordar entre la plantilla local per 
celebrar el segon ascens en qua-
tre temporades. Els jugadors van 
mantejar el seu entrenador, José 
Luis Carrasco, qui destaca el gran 

esforç d’una plantilla, amb una  
mitjana d’edat de 21 anys, com-
posta íntegrament per nois de 
Montcada que s’han format al 
planter. “La clau de l’èxit és la 
unió entre els jugadors. Estic 
orgullós d’ells”, ha manifestat el 
tècnic. L’EF Montcada ha acabat 
la lliga a la segona posició amb 
53 punts, només superat per l’EF 
Barberà-Andalucia, i amb un ba-
lanç de 17 victòries, 2 empats i 4 
derrotes.

L’equip vermell puja per segona vegada en quatre temporades

el sènior de l’eF montcada 
celebra l’ascens a primera 

Sílvia Alquézar | Montcada 
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Després de l’últim partit de la temporada, jugadors i tècnic van celebrar l’ascens a la pista

Una parella, durant la seva actuació en el III Trofeu Vila de Montcada-Endansa disputat el 9 de juny
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> el cim clou la marxa amb menys retirats
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> resultats finals del torneig Social
Joaquim Martín va aconseguir la victòria al Torneig Social que l’UEM va 
organitzar durant quatre divendres i que va finalitzar el 31 de maig. Martín 
va acabar a la classificació general per davant de Guerau Oset i Judit 
Oliva. En el tram d’ELO 1700-1850, el guanyador va ser David de la Paz 
mentre que Adán Sierra va aconseguit el triomf a la categoria sots-16. El 
torneig va comptar amb la participació de 30 escaquistes | RJ

esCaCs

L’Open, camí de superar 
els inscrits de l’any passat

Alguns dels millors escaquis-
tes nacionals i internacionals es 
tornaran a trobar a Montcada 
i Reixac a partir del 25 de juny 
amb l’inici del 21è Open Ciutat 
de Montcada. El torneig, que 
s’allargarà fins al 3 de juliol, 
canvia d’ubicació i es trasllada a 
l’Hotel Ciutat de Montcada (c/
Verdi, 12). Les inscripcions es 
poden fer fins al 24 de juny al co-

rreu electrònic openmontcada@ho-
tmail.com o trucant al telèfon 687 
123 114. Al tancament d’aquesta 
edició hi havia 210 inscrits i 
l’organització confia en superar 
els 235 de l’any passat. 
Arturo Vidarte, president de 
l’UEM, fa una bona valoració 
del canvi d’escenari ja que els es-
caquistes de fora es poden allotjar 
en una habitació de l’hotel du-
rant la seva participació.

Rafa Jiménez | Redacció

equitaCió

el i raid Besòs-Barcelona 
passa per montcada 

Montcada i Reixac va veure 
passar pel seu territori la pri-
mera edició del Raid Barcelo-
na-Besòs que es va disputar el 
15 de juny. Aquesta disciplina 
eqüestre no premia la velocitat 
dels cavalls, sinó la seva resis-
tència en recorreguts de molts 
quilòmetres. Sota l’organització 
d’Endurance, i la col·laboració 
del Consorci del Besòs, la Fe-
deració Catalana d’Hípica, 

l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona, es van disputar tres 
proves de 40, 60 i 80 quilòme-
tres. El bon temps va acompan-
yar el centenar de participants 
a la cursa, que van sortir del 
barri de Vallbona i van creuar 
Montcada i Reixac per la llera 
del riu Besòs, a l’anada, i del 
Ripoll, a la tornada. Mollet, la 
Llagosta i Santa Perpètua de 
Mogoda també van veure pas-
sar aquesta prova.

Laura Grau | Redacció

José Hurtado, del TT La Unió, 
ha obtingut el premi al millor ju-
gador de Tercera Provincial des-
prés d’aconseguir la victòria a 
l’Open Barcelona i acabar invic-
te el play-off final que enfrontava 
els vuit millors. D’altra banda, 
també en el cap de setmana del 
15 i 16 de juny, Xavi Mola va ob-
tenir la tercera posició a l’Open 
B de Sant Quirze.

II Open d’Estiu. Es farà el 6 i 7 de 
juliol per a federats i no federats 
sota l’organització del TT La 
Unió | RJ   

José Hurtado, 
millor jugador 
de tercera 
provincial

tennis taula

José Hurtado, amb el seu trofeu
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El riu Besòs va ser un dels escenaris d’aquesta prova eqüestre de llarga distància 

Les lleres del Besòs i el Ripoll van ser l’escenari de la prova
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els infants viuen la festa de
la cloenda dels Jocs escolars

Cdem/ime 

L’acte, que es va fer el 7 de juny al pavelló Miquel Poblet, va reunir a gran part dels participants

Els esportistes de les escoles 
i d’algunes entitats de Mont-
cada i Reixac van tenir el 7 
de juny el seu moment de 
glòria durant el lliurament 
de premis als guanyadors i 
participants a les competi-
cions esportives locals, que 
enguany han comptat amb 
el concurs de més de 700 
infants. Centenars de perso-
nes es van aplegar al pavelló 
Miquel Poblet en l’acte de 
cloenda dels Jocs Escolars, 
organitzats per l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleu-
re (IME). L’esdeveniment 
va començar amb la tradi-
cional desfilada dels col·legis 
i, tot seguit, va tenir lloc 
l’entrega de trofeus a càrrec 
de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, del regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, tots dos 
del PSC, i del president del 
Consell de l’Esport Escolar 
de Montcada (CDEM), 
Agustín Fuertes. En acabar 

la part més protocol·lària, els 
petits esportistes van poder 
gaudir a l’exterior del pave-
lló d’una jornada de lleure 
amb nombroses activitats i 
jocs. Com a novetat, també 
es va incloure una activitat 
per a adults. Els professors 
de Montcada Aqua van 
dirigir una sessió de ball 
de ‘sh’bam’ que va aplegar  
força participants.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Els primers classificats de cada esport van recollir els trofeus de mans de les autoritats i dels representants del CDEM
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Premis esPortius 2013

Infants i joves vinculats a 
les entitats esportives de 
Montcada i Reixac i al 
complex Montcada Aqua 
són els protagonistes de 
dos ‘Harlem Shake’ que 
es podran veure durant la 
Nit de l’Esport 2013, acte 
que tindrà lloc el 5 de ju-
liol a l’àgora de Montcada 
Aqua sota l’organització 
de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). 
La gravació, a càrrec de 
Montcada Comunicació, 
va tenir lloc el 13 de juny 
al pavelló Miquel Poblet i 
el vídeo definitiu es pro-
jectarà el mateix dia de la 
gala. El ‘Harlem Shake’ 

és un fenomen audiovi-
sual que s’ha fet popular 
a Internet i consisteix que 
un grup de persones, dis-
fressades, ballin de forma 
al·leatòria i improvisada 
mentre sona el tema de 
música del mateix nom de 
de Dj Baauer i Jeo Art.

Candidatures. El dia 21 
finalitza el termini per po-
der presentar candidatures 
per als premis que volen 
reconèixer els mèrits i la 
tasca de les persones o en-
titats esportives entre juliol 
del 2012 i juny del 2013. 
La informació íntegra i les 
bases es poden consultar al 
web www.montcada.cat.

dos ‘Harlem Shake’, a 
la nit de l’esport 2013
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Es va gravar el 13 de juny amb alguns esportistes locals

Sílvia Alquézar | Redacció

Jornades esPortives

L’Escola Elvira Cuyàs va 
celebrar el 8 de juny la seva 
jornada lúdicoesportiva. La 
festa va comptar amb una 
gran assistència de públic, 

tot i la pluja de primera hora 
que va obligar a suspendre 
els inflables. El dia 15, amb 
millor temps, el col·legi Font 
Freda va tancar el calendari 
de festes escolars.  

Rafa Jiménez | Redacció

Un grup d’infants jugant a futbol a la pista del col·legi Elvira Cuyàs
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Un conjunt de nens i nenes, fent una exhibició de batucada al Font Freda

Festes de l’elvira 
cuyàs i el Font Freda 

ime

Obre la piscina d’estiu
El temps no va acompanyar durant el primers dies

Els banyistes més valents 
van desafiar el 8 i 9 de juny 
el mal temps –la tempera-
tura de l’aigua estava a 20 
graus– i van fer el primer 
bany a la piscina descoberta 
de la zona esportiva centre 
(Bonavista, sn), que roman-
drà oberta fins al 8 de set-
embre, de 10.30 a 19h, de 
dilluns a diumenge.
El preu de l’entrada és de 
6,5 euros mentre que per 

als infants i joves entre 6 i 18 
anys i els més grans de 65  
és de 4,80 (els menors de 5 
anys no paguen). 
Per obtenir informació sobre 
els abonaments es pot anar a 
les oficines de l’IME (Tarra-
gona, 32) o trucar al telèfon 
935 650 999. Enguany, els 
usuaris de la piscina podran 
accedir a Internet gràcies al 
nou punt Wifi que s’hi ha 
habilitat | SA

> martí Joaquim, campió de catalunya
El montcadenc Martí Joaquim (amb el dorsal 6 a la foto) 
s’ha proclamat campió de Catalunya amb el Sabadell Bàs-
quet a la categoria cadet de primer any. El seu conjunt va 
vèncer a la final l’UE Sant Cugat per 52 a 50. Joaquim té 15 
anys i juga a la posició d’escolta | SA 

Els més valents van desafiar el mal temps del primer cap de setmana de la piscina
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Els participants a la gravació del ‘Harlem Shake’ de la Festa de l’Esport

A l’exterior, els professors de Montcada Aqua van fer una sessió multitudinària
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L’eF montcada acomiada  
el curs amb el seu torneig

Èxit d’organització de la 
8ena edició del torneig de 
futbol base Ciutat de Mont-
cada que es va disputar el 
15 i 16 juny. En total, es van 
jugar 24 partits en 48 hores. 
“El torneig s’ha desenvo-
lupat de forma  positiva 
i amb un gran ambient 
de festa i esportivitat. 
Agraïm la col·laboració 
de l’IME i l’Ajuntament 
i esperem que l’edició de 
l’any vinent encara sigui 
millor”, explica Eusebi de 
Miguel, coordinador de 
l’EF Montcada.

Inscripcions. La junta del 
club ha decidit ampliar 
el termini per afavorir-se 
d’una reducció en el preu 

de la matrícula fins al 30 
de juny. L’horari d’atenció 
és de dilluns a divendres, 
de 18 a 21h.

Rafa Jiménez | Redacció

FutBol

Durant dos dies, es van disputar 22 partits de futbol i 2 de futbol sala

FutBol. Cd montCada

El CD Montcada va co-
mençar el 18 de juny a fer 
les primeres proves per for-
mar els seus nous equips 
del planter de les categories 
prebenjamí, benjamí, aleví, 
infantil, cadet i juvenil. Els 
inscrits es van trobar per fer 
un entrenament a l’estadi de 
la Ferreria sota l’atenta mi-
rada dels tècnics. El club ha 
aconseguit la col·laboració 
econòmica de diferents em-

preses que apadrinaran els 
equips per poder reduir el 
preu de les quotes. Per acon-
seguir més informació, es 
pot contactar al correu elec-
trònic futbolbase.cdmontcada@
gmail.com o passar per les 
oficines del club a l’estadi de 
la Ferreria. Els responsables 
del CD Montcada reiteren 
que la creació del planter no 
busca finançar econòmica-
nent el primer equip | RJ

inici del futbol base
El club verd aconsegueix padrins per abaratir les quotes

L’infantil A, durant la disputa del partit contra el CE Europa a la Ferreria
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Marius Menéndez, del Fal-
cons de Sabadell, va acon-
seguir la victòria a l’Open 
Benjamí que el TT La Unió 
va organitzar el 15 de juny. 
Menéndez va acabar primer 

per davant de Sergi Bocane-
gra i Xavi Montañez (tots 
dos del Badalona). L’Open 
va comptar amb la partici-
par de dos palistes del top-10 
català | RJ

Open Benjamí a La Unió
Marius Menéndez, del Falcons, va aconseguir el triomf

Imatge de família de tots els premiats a l’Open Benjamí del TT La Unió

HandBol. CH la salle

el cadet femení perd  
la final de la copa
El cadet femení del Club 
Handbol La Salle va perdre 
a la pròrroga la final de la 
Copa Federació de Primera 
Catalana que es va disputar 
el 9 de juny contra el Sant 
Quirze (24-22). L’equip, 
que només ha estat derrotat 
en dues ocasions aquesta 
temporada, va tornar a re-
petir la història de la final 
del TOP-4 que també va 

perdre contra el Sant Quir-
ze després d’anar de més a 
menys. “Ha estat un any 
excel·lent. És un èxit ha-
ver aconseguit aquests 
resultats”, explica el tècnic, 
Àlex Expósito. “És la mi-
llor temporada que hem 
fet perquè hem aconse-
guit arribar més lluny que 
mai”, comenta Paula Julián, 
capitana del cadet | RJ 

> diada Salvador Benítez amb pluja
La pluja que va caure a primera hora del dia 8 de juny va 
obligar el CH La Salle a suspendre els partits de la IX Dia-
da Salvador Benítez previstos a les dues pistes exteriors de 
l’escola. Tots els matxs es van jugar al pavelló interior i es 
van decidir fer equips combinats de diferents categories 
perquè puguessin jugar tots els membres de l’entitat | SA 

La montcadenca Júlia de la 
Torre, de l’AE Granollers, 
va guanyar una medalla 
d’or i una de bronze al Cam-
pionat d’Espanya sots-13 
que es va disputar entre el 7 
i el 9 de juny a Tres Cantos 
(Madrid). En dobles mixt, 
va aconseguir l’or fent pa-
rella amb Joan Monroy. En 
individual, de la Torre va 
caure a les semifinals  | RJ 

de la torre, 
or i bronze a 
tres cantos

BÀdminton

El pavelló Miquel Poblet va 
acollir el 15 i 16 de juny la 
celebració del torneig de l’FS 
Montcada. Palau, Mollet, 
Martorelles, FS Sas i Atlètic 
Català van ser els convidats 
d’aquest campionat amistós 
en el que van participar els 
equips benjamí, aleví, infan-
til, cadet i juvenil del club 
montcadenc. 
D’altra banda, el període 
d’inscripcions per a la pro-
pera temporada segueix 
obert fins al 2 de juliol. 

Rafa Jiménez | Redacció

FutBol sala

El termini d’inscripcions per al proper curs continua obert fins al 2 de juliol

Els equips benjamí A i B de l’FS Montcada durant un enfrontament al Poblet
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El Sant Quirze s’ha convertit en el botxí del cadet femení del CH La Salle
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marató de partits al torneig de 
l’FS montcada al miquel poblet

De la Torre (a la dreta) i Monroy
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El coordinador Cristóbal Casado, durant el primer dia d’entrenaments

Es farà el dia 29 a l’estadi 
de la Ferreria amb l’objectiu 
de recollir aliments per a la 
Creu Roja | RJ  

Festival 
solidari  
del Shi-kan

Karate

El Club Gimnàstica la Unió 
organitza el 22 de juny, a 
les 16h, una exhibició a les 
instal·lacions de La Unió de 
Mas Rampinyo | RJ

exhibició de 
gimnàstica a 
La Unió
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r
aF

a 
ji

m
én

ez



Fer-se visible. Aquest és l’objectiu de la guia pràctica de comunicació per a emprenedors i 
empreses que acaba de publicar aquesta montcadenca amb el periodista de TVE i fundador de 
HazteVisible, Juanma Romero. El llibre ¡Que se entere todo el mundo! ofereix consells de comuni-
cació fàcils de comprendre i de convertir en realitat sense ser un expert. “Tot funciona molt millor 
amb comunicació, a la vida personal i professional”, assegura Aguilar, qui ens convida a practicar 
l’egosurfi ng –buscar-se a si mateix a Internet– com a pas previ a treballar la comunicació de la nos-
tra empresa. La seva pròpia experiència com a emprenedora i com a directora de Talent&Co és la 
millor targeta de presentació. Ens recomana que fem networking, o sigui, crear, gestionar i mantenir 
la nostra pròpia xarxa de contactes professionals. Amb aquesta publicació, l’autora posa en pràctica 
aquests consells ja que l’acaba de presentar a la Fira del Llibre de Madrid i ha participat als cone-
guts Encuentros digitales de RTVE. La idea és, com diu el títol, que s’assabenti tothom.  

“Vendre’s a si mateix és de les 
coses més difícils que hi ha”

Com sorgeix la idea del llibre?
En estructures petites és més difícil 
aparèixer en els mitjans de comuni-
cació i hem volgut recollir en aquesta 
guia pràctica consells pràctics, cons-
cients que una empresa de nova crea-
ció, per exemple, pot tenir un produc-
te molt bo però, si no s’anuncia, no 
arribarà al seu públic potencial. 
Creu que ens sabem vendre?
Hi ha gent que no se sap vendre. 
Vendre’s a si mateix és de les coses 
més difícils que hi ha.  A vegades pots 
parlar molt bé d’un producte però si et 
toca parlar de tu és molt complicat. 
I en temps de crisi?
Amb la crisi, hi ha empreses que es 
plantegen estalviar en Comunicació. 
Sempre els hi recordem que es pot 
fer, però fi ns a cert punt. Quan co-
mences, no et planteges pagar un 
sou a una persona que s’encarregui 

de la Comunicació del petit negoci 
però quan l’empresa creix, sí reco-
manem disposar d’algú o un gabi-
net extern que ho faci. És important 
que el propi director executiu sà-
piga com funciona la comunicació 
interna per entendre qui fa què. La 
qüestió és que tot funciona molt 
millor amb comunicació, a la vida 
personal i professional. 
Creu que amb la crisi s’ha modi-
fi cat el missatge i la manera de 
comunicar-se?
Sí, la crisi i sobretot les xarxes socials 
han canviat la manera de comuni-
car-nos. Twitter, per exemple, és un 
llenguatge que has de descobrir i sa-
ber utilitzar, perquè pots estar-hi i no 
trobar-li cap utilitat. És com a la vida, 
hi passen moltes coses i ens hem de 
saber moure per ella. Tot en la seva 
mesura, pot ser molt útil. No tothom 

ha d’estar a totes les xarxes socials, 
però hi ha empreses que, com a mí-
nim, haurien d’estar a Youtube amb 
un vídeo corporatiu.

Què opina dels qui busquen feina 
fent un vídeo on canten el seu currí-
culum al metro, per exemple?
Són campanyes molt bones. Això 
és trobar el punt de diferenciació. 
Les maneres de presentar-se, si 
són originals, s’aprecien molt. Les 
notes de premsa cada vegada més 

s’acompanyen de vídeos i fotogra-
fi es. Abans de quedar-se amb els 
braços creuats, una de les coses que 
recomano és fer networking, ampliar 
l’agenda de relacions personals. 
Algun consell per a qui s’arrisca a 
muntar una empresa? 
Donem consells i recollim testimonis 
en forma de piulades de Twitter. Po-
sem per cas que algú ha obert una 
escola d’idiomes, potser si regales un 
curs a un periodista a canvi que ell co-
negui molt bé aquell producte, és molt 
probable que el faci circular de mane-
ra viral a la Xarxa. En tot cas, el què és 
important és que el producte sigui bo, 
la resta és pur màrqueting. 
Des de Montcada, és possible que el 
nostre missatge arribi a tot el món?
En principi, seria més probable que el 
nostre missatge arribi a tot el món des 
d’una gran ciutat però qualitativament 

no és així. Pots aparèixer en un mitjà 
local i que t’estigui escoltant o llegint 
només una persona que realment 
estigui interessada. Pot ser molt més 
efectiu que en el cas que el missat-
ge arribi massivament. Mai saps quin 
efecte pot tenir el boca orella o la re-
percusió d’un escrit en un diari local. 
En aquest context global, quin pa-
per creu que juguen els mitjans de 
comunicació local?
Són molt importants. Un dels periodis-
mes què millor funcionen és el local, 
perquè la proximitat és un dels seus 
pilars ja que allò que a la gent realment 
l’interessa és el que passa al costat de 
casa. Òbviament, no ens podem tan-
car al món. S’ha de fer una combina-
ció d’allò que ens arriba dels mitjans 
grans amb les notícies locals. Si vius 
a Montcada i Reixac, t’interessa tot el 
què té a veure amb la teva població.

“El periodisme local 
funciona perquè a la 
gent l’interessa allò 
que passa al costat    
de casa seva”

Periodista i directora de Talent & Co

A títol personal
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