
Pou de l’Alta Velocitat 
l’ajuntament  presenta 
al·legacions al projecte PÀG. 5

> NOTÍCIES:  més mostres de partits i entitats contra un túnel ferroviari sota el Turó PÀG. 5

> Esports: ana villar i pau egeda campiona i subcampió de Catalunya, respectivament, de BTT PÀG. 30
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ÈPOCA III

Millor nota de la selectivitat
sara martín, de la Ferreria, 
ha obtingut un 9,6  PÀG. 16

puBLIcItat

Montcada, preparada per acollir 
la Universitat de la Bicicleta
Inscripcions | Experts vinguts d’arreu 
participaran a les jornades formatives 

> INICIATIVA PIONERA A ESPANYA

Mauricio Flores 
guanya l’Open 
Internacional
El Torneig organitzat per 
l’Unió Escacs Montcada 
va mantenir l’emoció fi ns 
a l’última jornada PÀG.28
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Programa | Les activitats previstes es 
desenvoluparan del 25 al 28 de juliol

Activitats refrescants 
per gaudir de l’estiu

Més de 650 escolars s’han inscrit enguany 
als Casals organitzats per l’Ajuntament   PÀG. 13

Mauricio Flores 
guanya l’Open 
Internacional
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XARXA CICLABLE
La localitat disposa des del 2011 d’un 
recorregut de més de 15 quilòmetres 
apte per a la circulació en bicicleta

universitat popular

Montcada es convertirà en la capital de 
la bicicleta amb unes jornades pioneres 
La Salle acollirà les sessions del 25 al 28 de juliol, en les quals participaran experts i afi cionats del món de les dues rodes

Montcada i Reixac serà el pri-
mer municipi de l’Estat espanyol 
en acollir la Universitat Popular 
de la Bicicleta, promoguda per la 
Xarxa de Ciutats de la Bicicleta, 
l’Ajuntament i La Salle Montca-
da. La predisposició municipal i 
la feina feta fi ns al moment per 
potenciar l’ús d’aquest mitjà de 
transport sostenible a la ciutat 
han estat alguns dels criteris que 
l’organització ha tingut en comp-
te a l’hora d’escollir Montcada 
com a seu d’aquesta iniciativa 
pionera a l’estat espanyol, des-
prés que l’any passat es fes una 
experiència similar a França.
Les jornades començaran el 
proper 25 de juliol amb una 
conferència inaugural titula-
da ‘L’aventura de la bicicleta’ 
i les posteriors intervencions 
de l’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, Maria Elena Pérez i el 
Rector de la Universitat Popular 
de la Bicicleta, Xavier Casamitja-
na. A més de les xerrades i taules 
rodones, s’han programat un se-
guit d’activitats per fomentar la 
participació ciutadana com ara 
una exposició i una bicicletada 
popular urbana el diumenge 28 
de juliol. El programa d’actes 
complet es pot consultar al web 
www.ciudadesporlabicicleta.org

A cop de pedal. Bona part dels 
ponents convidats a la Universi-
tat, a més d’experts també són 
usuaris de la bicicleta i tractaran 

sobre aspectes tan variats com la 
pròpia màquina, l’ecologisme, 
la seguretat o la legalitat. Entre 
els que han confi rmat la seva 
assistència hi ha, per exemple, 
l’expresident de Fubicy (Fede-
ració francesa d’usuaris de la 
bicicleta), Christophe Raverdy, 
que oferirà una ponència sobre 
les anomenades 4E que defi -
neixen aquest mitjà de transport: 
Econòmica, Ecològica, Educati-
va i Efi cient.

Inscripcions. Els interessats a 
participar a la Universitat Po-
pular de la bicicleta es poden 
inscriure a través del correu elec-
trònic unibici@ciudadesporlabicicleta.
org. El cost de la inscripció és de 
només 10 euros que s’abonaran 
el dia en què comencen les jorna-
des. Les persones que venen de 
fora del municipi es podran que-
dar a dormir a La Salle, només 
cal que portin sac de dormir. Al 
mateix col·legi també hi haurà 
servei de menjador per 5 euros.

Aposta per la bici. Des del 2011 
Montcada i Reixac disposa d’una 
xarxa ciclable de 15.750 metres 
amb elements com ara passos de 
vianants, guals adaptats, mode-
radors de velocitat o parades de 
bus adaptat que faciliten la circu-
lació de les bicicletes. 
“Aquesta xarxa garanteix la 
seguretat dels usuaris de la bi-
cicleta, millora l’accessibilitat, 
pacífi ca i connecta els barris 
de la ciutat” ha assenyalat la re-
gidora de Medi Ambient, Judith 
Mojeda (PSC). L’Ajuntament va 
ser el primer municipi català que 
va posar en marxa el Biciregistre 
que permet dissuadir del robato-
ri i recuperar bicicletes sostretes. 
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L’AV de Montcada Nova és una de les entitats que més promou l’ús de la bicicleta fent cada any una bicicletada que ja ha complert 32 anys

Montcada ha estat        
el primer municipi 
català que ha posat en 
marxa el Biciregistre  

‘Són les primeres jornades d’aquestes característiques que es fan a Espanya’

Xavier Corominas és el secretari 
tècnic de la Xarxa de Ciutats per la 
Bicicleta i un dels màxims respon-
sables de la Universitat Popular de 
la Bicicleta Assegura que les ins-
cripcions estan funcionant millor 
del què esparàven i anima a que la 
gent s’inscrigui aprofi tant el mòdic 
preu de 10 euros. 
Quins són els objectius?
La idea és fer arribar els avenços 
de la bicicleta a persones de perfi l 
divers, amb la fi nalitat de transferir 
amb rigor acadèmic els coneixe-
ments més actuals en aquest sec-
tor a nivell de mobilitat, oci i negoci. 
Hi haurà xerrades, taules rodo-
nes i fi ns i tot l’anomenat Pec-
ha Kucha. En què consisteix?
És una fòrmula de presentació de 
projectes en què el ponent només 
té 20 segons. Això obliga a sinte-
titzar al màxim i permet que inter-
vingui molta gent. Per exemple, uns 
valencians explicaran com funciona 
un casc plegable, d’altres parlaran 

sobre rutes ciclistes al mòbil, etc.
També hi haurà espai per la gas-
tonomia i la bicicleta.
Així és. Es farà un sopar col·loqui 
amb el professor de la UPF, Mi-
quel Berga, sobre aquest tema 
amb referències a les propostes 
gastronòmiques que són reco-
manables per als ciclistes. Alguns 
restaurants de Montcada també 
prepararan plats especials amb 
motiu d’aquesta trobada. 
En aquesta Universitat, Miquel 
Poblet seria ‘Honoris Causa’.
Sí, de fet, hi haurà un reconeix-
ment global per a aquest ciclista 
montcadenc. De fet, el lema de la 
pròpia Universitat és ‘homenatge a 
Miquel Poblet’. Segur que ell mai 
no s’hauria imaginat que Montca-
da fos la seu de la primera Univer-
sitat Popular de la Bicicleta.
Després d’aquesta edició, tenen 
previst exportar el projecte?
Efectivament. Vull agrair la predis-
posició a presentar aquesta novetat 

a l’Estat espanyol ja que a França 
es va començar a fer l’any passat. 
Sense haver estat la nostra voluntat 
inicial, aquestes jornades tindran 
una bona presència de gent de fora 
de Catalunya i d’Espanya. Seran in-
ternacionals i segurament un primer 
pas per a futures edicions | jA
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AFECTATS PER LES HIPOTEQUES 
La PAH organitza una xerrada amb 
Dionisio Moreno, l’advocat que va 
propiciar el canvi de la llei hipotecària
pàg. 10

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Neix un nou servei amb l’objectiu 
de potenciar la innovació i la 
competitivitat empresarial
pàg. 12

L’Ajuntament assumeix la urbanització d’un 
tram del carrer Diagonal de la muntanyeta
El govern local també aprova la modificació puntual del PGM en algunes unitats del sector en el marc del Pla de Barris
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El Ple va aprovar en la sessió de 
juny el projecte d’urbanització 
del carrer Diagonal, que pre-
veu actuar en el tram que va 
del carrer Bateria al carrer Bosc. 
L’actuació, pressupostada en més 
de 400.000 euros, es finançarà 
amb fons municipals. “Millorarà 
la seguretat del vial i inclou les 
indicacions que ens han fet els 
veïns”, va explicar al plenari el 
president de l’Àrea de Política Te-
rritorial, Juan Parra (PSC). El pro-
jecte, que s’emmarca en les actua-
cions previstes en el Pla de barris, 
l’han redactat els Serveis Tècnics 
municipals i, un cop adjudicat, 
s’executarà en 6 mesos.
El punt es va aprovar amb 
l’abstenció d’ERC i d’ICV-EUiA i 
els vots a favor de la resta de grups. 
“Estem aprovant molts projec-
tes que són necessaris però que 
no sabem si quedaran a mitges” 
va argumentar Alba de Lamo, en 
nom de la coalició ecosocialista 
tot recordant que la Generalitat 
ha suspès les aportacions als pro-
grames de la Llei de barris. Parra 
va respondre que l’Ajuntament 
avançarà els diners perquè té el 
compromís que els cobrarà.
La portaveu del PPC, Eva Gar-
cía, va expressar la seva preocu-
pació perquè les obres del carrer 
Diagonal coincideixin amb les 
del carrer Bateria. “Això po-
dria perjudicar la mobilitat 
al barri”, va dir. Aquesta pro-
blemàtica, segons el responsable 
de l’Àrea de Política Territorial, 
no es produirà perquè el carrer 
Bifurcació no es tallarà a la circu-
lació mentre es facin les obres. 

Planejament. Un altre dels punts 
inclosos a l’ordre del dia –referit 
també a la muntanyeta de Can 
Sant Joan– va ser la modifica-
ció del Pla General Metropo-
lità (PGM) en algunes unitats 

d’actuació del sector per millorar 
la connexió i l’accessibilitat, eli-
minar els espais més degradats 
i guanyar zones verdes. El pro-
jecte planteja dos eixos centrals. 
El primer és la prolongació del 
carrer de les Vinyes –actualment 
sense sortida fins a Cimal–, 
creant-hi un pas exclusivament 
per als vianants. L’altre eix és la 
construcció d’escales mecàniques 
entre els carrers Pont i Triangle. 

La modificació del PGM tam-
bé comporta traslladar part del 
sostre edificable residencial de la 
muntanyeta al carrer Bifurcació, 
entrant des de Barcelona, per 
compensar la cessió dels sòls des-
tinats a vials. Un 30% del sòl que 
es qualifiqui com a ús residencial 
de nova implantació es destinarà 
a habitatges de protecció oficial.

Debat polític. La proposta de mo-
dificació de PGM a la muntan-
yeta es va aprovar amb els vots a 
afavor del govern –PSC i CiU–, 
l’abstenció de PPC, C’s i ERC i 
el vot en contra d’ICV-EUiA. En 
nom de la coalició ecosocialista, 
Laura Campos, va criticar que 
es concentri la major part del sos-
tre edificable al carrer Bifurcació. 
Cristino García (PPC), va lamen-
tar que l’Ajuntament hagi trigat 
tant de temps a actuar en un sector 
tan degradat, mentre que la porta-
veu de C’s, Carmen Romero, va 
acusar el govern de preocupar-se 
més per complir el seu programa 
que per les persones.
Parra va tancar el debat argumen-
tant que “el Pla preveu interven-
cions de tota mena amb un únic 
objectiu, millorar la qualitat de 
vida dels veïns”. Respecte a la 
concentració del sostre urbanitza-
ble al carrer Bifurcació va dir que 
és l’opció que permet guanyar més 
zones verdes en un sector que, per 
les seves característiques, té poc 
marge de maniobra.

Pilar Abián | Montcada

Al carrer Diagonal les voreres són molt estretes i això, afegit al seu pronunciat desnivell, dificulta la mobilitat dels veïns 

L’Ajuntament assumirà 
la remodelació del 
carrer a l’espera que 
la Generalitat pagui la 
meitat de la intervenció

El Ple ha aprovat el projecte 
per construir una rotonda a la 
carretera de la Roca per mi-
llorar l’entrada a Vallençana 
que ha elaborat i sufragarà la 
Diputació de Barcelona amb 
l’objectiu de reduir la perillosi-
tat de l’accés situat a prop d’un 
revolt. L’actuació, pressupostada 
en més de 500.000 euros, impli-
carà també la creació d’un camí 
de vianants d’enllaç al passeig 
de Ribera que estarà il·luminat i 
tindrà arbrat, així com una zona 
verda a l’entorn de la rotonda i 
la instal·lació d’un sistema de reg 
per degoteig.

Suport veïnal. El president de 
l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC), va defensar el 
projecte en el Ple destacant que 
“recull moltes de les reivindi-
cacions històriques dels veïns 
i del consistori per a aquesta 
zona, que té molt poca visibili-
tat tant per als vianants i com 
per als vehicles”. 
L’actuació compta amb el visti-

plau dels representants de l’AV 
Vallençana-Reixac. Tots els grups 
van votar-hi a favor a excepció 
d’ICV-EUiA que es va abstenir tot 
lamentant que el punt s’aprovés 
sense que la Diputació hagi con-
firmat si inclourà en el projecte 
les recomanacions dels tècnics 
municipals. “No entenc perquè 
porten al Ple una actuació que 
el govern ja ha aprovat en Junta 
de Govern Local i que encara 
no sabrem si tindrà en compte 
els suggeriments del consistori”, 

va criticar la regidora de la coali-
ció Alba de Lamo. Parra va argu-
mentar que el punt s’ha dut a Ple 
per tal d’accelarar al màxim l’inici 
de les obres i que confia que la Di-
putació inclogui en el projecte les 
aportacions municipals “sempre i 
quan sigui possible”, va matisar.  
Per a la Diputació, actuar en 
aquesta intersecció és prioritari 
ja que es tracta d’una de les més 
perilloses que hi ha actualment a 
la xarxa de carreteres de la seva 
titularitat. 

La intervenció té com a objectiu reduir la perillositat de la cruïlla, molt propera a un revolt 

Futura rotonda d’accés a Vallençana 
des de la carretera de la Roca

mobilitat

Aquest és el punt de la intersecció on es construirà la futura rotonda per reduir la perillositat

Pilar Abián | Redacció
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Una part del sostre 
edificable de la 
muntanyeta es trasllada 
al carrer Bifurcació
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La magnitud de la intervenció, a Jaume I, preocupa el 
consistori per les afectacions que pot tenir per al veïnat

pou de la lav

L’Ajuntament presentarà  al·le ga-
cions al projecte d’expropiacions 
que ha elaborat l’Adif per poder 
construir un nou pou de ven-
tilació de la Línia d’Alta Velo-
citat (LAV) al carrer Jaume I. 
L’empresa pública necessita ex-
propiar 80 m2 de l’aparcament 
de l’ambulatori, propietat de 
l’Institut Nacional de la Segure-
tat Social, i de la zona d’arbrat 
adjacent, de titularitat municipal. 
L’alcaldessa María Elena Peréz 
(PSC) va informar d’aquesta 
decisió als portaveus dels grups 
municipals i als representants 
de la Plataforma Tracte Just, So-
terrament Total en una reunió 
celebrada a l’Ajuntament el 3 de 
juliol.  

Afectacions. El projecte de cons-
trucció del nou pou, amb un 
diàmetre de 9 metres i una pro-

funditat de 40, implicaria el tall 
del carrer durant un temps inde-
finit, el desviament de les línies 
d’autobús 96, N3, B12, B18, 
685, 648 i 103, i la impossibilitat 
que les ambulàncies accedeixin 
a l’ambulatori, amb una gran 
afectació per a la vida quotidiana 
dels veïns. “No podem perme-
tre una nova actuació de l’Adif 
al nostre municipi que tindrà 
un gran impacte durant el 
seu procés constructiu”, ha dit 
Pérez, qui ha criticat durament 
l’empresa pública: “Encara no 
ha complert cap dels seus com-
promisos, com iniciar les obres 
del soterrament de la línia de 
França abans que finalitzés la 
LAV, construir l’aparcament 
de la plaça de la Pedra i com-
pensar a la ciutat o adequar els 
terrenys del pou d’atac”. 
El pou de Jaume I és l’últim dels 
quatre programats al tram de la 

LAV per Montcada. El primer va 
ser el d’entrada o atac, al costat 
de l’escola Font Freda; el segon, 
a l’alçada del camp de futbol de 
Vallbona –per on es va extraure 
la tuneladora– i el tercer, el del 
Parc de les Aigües, on encara hi 
ha maquinària pesant, a pesar 
que les obres oficialment estan 
enllestides. Les al·legacions que 
està elaborant el servei municipal 
de Projectes i Obres al projecte 
d’expropiacions fan referència a 
la zona d’ocupació dels materials 
i a la manca d’informació, tant 
sobre les dates d’inici i fi de les 
obres com d’aspectes tècnics del 
projecte. 

Laura Grau | Montcada

L’alcadessa i altres membres del govern es van reunir el 3 de juliol amb els portaveus dels grups municipals i de la Plataforma Soterrament

Partits i entitats expressen la seva 
oposició a l’obra projectada al PDI
PSC i ICV-EUiA traslladen la protesta al Parlament mentre CiU fa una crida a la unitat

túnel sota el turó

Des que es va fer públic que el 
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Santi Vila, ha demanat al 
Ministeri de Foment que redacti 
el projecte inclós en el Pla Di-
rector d’Infraestructures  (PDI) 
de la Generalitat per fer un tú-
nel ferroviari sota el Turó, tant 
l’Ajuntament com partits i enti-
tats del municipi s’han afanyat a 
manifestar-ne la seva oposició. 
Mentre el govern és a l’espera de 
reunir-se amb el conseller, PSC i 
ICV-EUiA han decidit traslladar 
la seva disconformitat al Parla-
ment i al Congrés. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez i altres mem-
bres del grup municipal socialis-
ta ja s’han reunit amb diputats 
del PSC que s’han compromès a 
preguntar sobre el projecte i a de-
fensar els interessos del municipi 
a la cambra catalana. 
“No entenem com és que 
l’Estat i la Generalitat es plan-
tegin un nou projecte ferroviari 
que afecta Montcada i Reixac 
quan és molt més urgent i ne-
cessari el soterrament de la lí-

nia de Portbou”, ha manifestat 
Pérez. En la mateixa línia que 
el PSC, ICV-EUiA demanarà 
suport als seus representants su-
pramunicipals. La coalició qua-
lifica d’“agressió inadmissible” 
el projecte que vol impulsar la 
Generalitat amb la col·laboració 
del govern central, aliança que 
ICV-EUiA ha criticat en un co-
municat. El grup considera que 
la infraestructura “suposa un 
doble perjudici per al munici-
pi, d’una banda la perforació 
de la muntanya i de l’altra, 
la pèrdua d’una o dues esta-
cions”.  ICV-EUiA també critica 
que el projecte només beneficiï 
Barcelona i altres municipis del 
Vallés Occidental i lamenta que, 
contràriament, no hi hagi predis-
posició a fer el soterrament de la 
línia de Portbou. 

Proposta de CiU. Contràriament 
al seu soci de govern i al principal 
grup de l’oposició, CiU creu que 
aquesta no és la línia a seguir i ha 
fet una crida a la unitat d’acció. 
“No té sentit –ha dit el seu por-

taveu, Joan Maresma– anar al 
Parlament perquè no oblidem 
que aquesta infraestructura ha 
estat aprovada precisament 
allà i respon a la demanda 
d’altres ajuntaments; el que 
hem de fer és una estratègia 
comuna de totes les forces polí-
tiques locals i la ciutadania, en 
general, perquè el túnel no es 
dugui a terme”.  
Per la seva banda, la Plataforma 
Tracte Just, Soterrament Total 
ha fet un comunicat per mos-
trar la seva oposició al projecte 
que pretén estalviar 5 minuts 
en el trajecte entre Torre Baró i 
Cerdanyola. El col·lectiu consi-
dera que es tracta “d’una nova 
agressió i una proposta humi-
liant per a Montcada” i posa de 
manifest que l’argument econòmic 
per negar el soterrament de la línia 
de França “és fals i deixa palès 
que no es tracta de diners, sinó 
de prioritats”. El text també ar-
gumenta que l’actuació suposaria 
la pèrdua del servei de trens entre 
Can Sant Joan, Montcada i Terra 
Nostra.

Pilar Abián | Redacció
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L’Ajuntament posarà 
traves a la proposta 
d’expropiacions

 Valoracions de la Plataforma i del PPC

La Plataforma Tracte Just, Sote-
rrament Total ha mostrat la seva 
preocupació per les afectacions 
que pot tenir el projecte del pou 
de ventilació de Jaume I per als 
veïns i els comerços de la zona i 
ha precisat que no està en contra 
de la construcció de la infrastruc-
tura, “sinó que es faci sense que 
hagin començat les obres de so-
terrament de la línia de França, 
tal com es va comprometre el Mi-
nisteri de Foment en els acords 
del 2007”, ha dit el portaveu del 
col·lectiu, Ramon Bueno. De fet, 
l’acord a què va arribar a l’Ajun-
tament és que aquest pou també 

donaria servei al túnel de la línia 
de França un cop soterrada. Per 
la seva banda, el grup munici-
pal del PPC ha fet un comunicat 
on critica la decisió del govern 
municipal. “Si els hi preocupa 
una actuació com aquesta, què 
faran quan se soterrin les vies 
de la línia convencional”, diu la 
regidora i diputada popular, Eva 
García, qui considera que iniciar 
un litigi amb l’Adif per aquesta 
obra “és una pèrdua de temps, 
ja que el projecte només s’ha 
licitat i, per tant, les obres triga-
ran a fer-se i dependran de les 
previsions pressupostàries” | PA
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“En aquests dos anys C’s s’ha 
consolidat a Montcada i Reixac 
donant veu als ciutadans a 
l’Ajuntament i posicionant-se 
amb claretat en tots els afers del 
municipi; avui som una alterna-
tiva per als ciutadans”. Aquest 
és el missatge que la portaveu del 
partit al Ple municipal, Carmen 
Romero, va traslladar a la seixan-
tena de militants que va assistir al 
sopar organitzat per la formació 
per celebrar els seus dos primers 
anys al consistori. L’edil va desta-
car la tasca que està duent a terme 
el seu grup i es va comprometre a 

seguir treballant per la ciutadania. 
A l’acte també van estar presents, 
entre d’altres, la diputada de Ciuta-
dans al Parlament, Inés Arrimadas, 
i el coordinador local del partit, Da-
vid Gerbolés qui va dir que “cada 
cop hi ha més veïns disposats a 
col·laborar amb C’s per cons-
truir entre tots una alternativa 
de govern per al 2015”. 
D’altra banda, la formació ha 
aprovat en assamblea l’ampliació 
de la seva junta amb la incorpo-
ració de Jordi Martínez i Cris-
tian Saludes com a responsables 
d’assessoria municipal i de xar-
xes socials, respectivament.

El partit celebra amb un sopar els dos anys del grup municipal

C’s es veu com a possible 
alternativa al govern

polÍtiCa

Jesúa Abad | Montcada

La portaveu del partit, Carmen Romero, amb Jordi Martínez i Cristian Saludes

c’
s

L’empresa Lafarge està a punt de 
finalitzar el Pla d’Usos del Turó, 
que ha elaborat en col·laboració 
amb tècnics del Consorci del 
Parc Natural de Collserola i de 
l’Ajuntament i amb entitats lo-
cals com el Museu Municipal, 
l’Associació per a la Conservació 
de l’Entorn i la Recerca (Acer) i 
l’Associació de Defensa Forestal. 
Responsables de la cimentera 
ja han explicat als representants 
municipals les línies generals del 
document que, segons el cap de 
medi ambient i pedreres de la 
fàbrica, Jaume Ramon, “pretén 
regularitzar i millorar l’ús de 
la muntanya que ja està fent la 
població, millorant la senyalit-
zació i potenciant espais perquè 
la gent gaudeixi de la natura”. 
El pla està dividit en dues fases. 

La primera, que es vol enllestir 
d’aquí al novembre, preveu el 
condicionament de l’accés oficial 
al Turó des de Ca n’Oller, a Te-
rra Nostra, on s’ubicarà un punt 
de benvinguda i informació i una 
àrea per a persones amb mobili-
tat reduïda. A l’alçada de la font 
de la Mitja Costa s’habilitarà una 
bassa-refugi per a amfibis –que 
està dissenyant Acer– i una zona 
de descans amb taules i bancs. 
També se senyalitzarà una senda 
botànica i diversos miradors. 
Durant el 2014 les actuacions 
previstes estaran destinades a 
promoure l’educació ambiental, 
com ara la creació d’un centre 
d’interpretació del paisatge –amb 
el condicionament de dos mira-
dors–, una aula de natura i la 
construcció d’un passarel·la in-
tegrada dins l’espai. El projecte 

es completarà amb l’arranjament 
del camí principal. 
“La intervenció permetrà re-
cuperar un important espai 
natural a nivell paisatgístic i 
simbòlic del municipi”, ha dit 
l’alcaldessa. L’Ajuntament ha pro-
posat la millora d’accés al Turó 
des del barri de la Font Pudenta 
i la creació d’aparcaments per a 
bicicletes als accessos al parc.

Crítiques. El Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció ha 
fet un comunicat en què critica 
l’Ajuntament per donar suport al 
Pla d’Usos en considerar que “no 
és moment de fer inversions al 
Turó per atraure visitants, sinó 
d’acabar amb el problema de 
salut que pateix el municipi i que 
només passa per traslladar la ci-
mentera fora de la localitat”.

L’alcaldessa, alguns regidors del govern i tècnics municipals es van reunir amb representants de la factoria per conèixer el contingut del pla
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La primera fase del projecte es podria acabar aquesta tardor i la segona, al 2014

El Pla d’usos del Turó elaborat per 
Lafarge i Collserola, gairebé enllestit

medi ambient

Laura Grau | Redacció
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L’Assemblea Territorial de 
Montcada  (AT) de l’Assemblea 
Nacio nal Catalana (ANC) ha 
iniciat una campanya informati-
va per tal d’aconseguir la màxi-
ma participació de montcadencs 
a la Via Catalana cap a la Inde-
pendència, la cadena humana 
que recorrerà 86 municipis de 
Catalunya l’11 de setembre. 
Les inscripcions es poden for-
malitzar omplint el formulari 
del bloc via.assemblea.cat. 
L’organització assignarà a cada 
participant un lloc concret del re-
corregut. L’AT vol impulsar una 
inscripció col·lectiva “per ga-
rantir que la gent de Montca-
da pugui anar junta al mateix 
tram”, explica en un comunicat. 
Els interessats a participar-hi 
també poden enviar un correu 
electrònic amb les seves dades a 
montcadaireixac@assemblea.cat. La 
intenció de l’AT és muntar para-
des a diferents barris per recollir 
inscripcions i presentar la cam-
panya. La primera serà a l’Abi, el 
15 de juliol (20h).

L’ANC local fa 
campanya per la 
cadena de l’11 
de setembre

Laura Grau | Redacció

El govern aprova els comptes del 2012 
amb el vot en contra de tota l’oposició
Les crítiques van girar al voltant de les dades sobre l’endeutament i el destí que es donarà al superàvit d’1.600.000 euros 

ple de juny

Tots els grups de l’oposició van 
qüestionar la gestió del govern 
en matèria econòmica amb mo-
tiu de l’aprovació dels comptes 
generals de la corporació co-
rresponents al 2012 en la sessió 
plenària del mes de juny. Les 
crítiques van girar al voltant de 
les dades sobre l’endeutament 
–11 milions a llarg termini i 12, 
a curt  termini– i el destí que es 
donarà al superàvit d’1.600.000 
euros. L’oposició va acusar el 
govern de maquillar les xifres i 
de no destinar prou recursos a 
cobrir necessitats socials. 
“Si sumem el deute a curt i a 
llarg termini i els expedients 
d’expropiació pendents tenim 
un 102% d’endeutament so-
bre els ingressos”, va denunciar 
Marta Aguilar (ERC). Carmen 
Romero (C’s) va criticar que 
les inversions es concentrin en 
els dos últims anys de mandat: 
“Fins ara no han fet res i, de 

cop i volta, tot són projectes”. 
Eva García (PPC) va argumen-
tar el seu vot en contra dient que 
el seu grup no comparteix ni els 
objectius ni les prioritats del go-
vern. “No volem ser còmplices 
dels seus deutes”, va puntua-
litzar. Josep M. González (ICV-
EUiA) va criticar els recursos 
destinats a polítiques socials, in-
suficients al seu parer, així com 
el nivell d’endeutament. “Pagar 
deutes implica pagar interes-
sos, uns diners que s’haurien 
de destinar a polítiques so-
cials”, va dir tot carregant contra 
la conferència que va fer el pre-
sident de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), a l’Auditori per 
explicar la gestió de govern. 

Rèplica del govern. Maresma va 
respondre l’oposició assegurant 
que la situació econòmica de 
l’Ajuntament és equilibrada. “No 
traslladem a la ciutadania que 
estem malament perquè no 

és veritat; no hi ha problemes 
per pagar les nòmines i cada 
vegada estem reduïnt més el 
termini de pagament als pro-
veïdors”, va argumentar l’edil 
tot assegurant que, si bé altres 
administracions han hagut de 
fer retallades, l’Ajuntament man-
té tots els serveis que presta. En 
aquest punt, l’oposició va replicar 
que sí s’han retallat prestacions 

municipals i que ha augmentat la 
pressió fiscals als ciutadans. 
Maresma va tancar el debat  po-
lític expressant la seva satisfacció 
perquè cap grup hagi presen-
tat al·legacions als comptes del 
2012 i fent constar que les inver-
sions aprovades en la mateixa 
sessió plenària: “Són l’aval del 
bon treball que està fent el go-
vern”. 

Pilar Abián | Montcada

Els veïns poden fer preguntes sobre els punts de l’ordre del dia al final de la sessió plenària
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Ara que ha fet dos anys de la ce-
lebració de les últimes eleccions 
municipals i que el PSC i CiU van 
signar un pacte de govern per al 
període 2011-2015, arriba el mo-
ment de valorar la feina feta fins 
a l’equador del mandat a Mont-
cada i Reixac. El balanç té un 
marcat caràcter social, ja que la 
prioritat del govern ha estat des-
tinar els recursos necessaris per 
a millorar la cohesió social de la 
població i atendre, en la mesura 
de les possibilitats, aquelles per-
sones que pateixen situacions de 
risc i vulnerabilitat. 

La prioritat del govern 
ha estat millorar la 
cohesió social

La primera mostra d’aquest 
compromís ha estat el Programa 
d’actuació municipal, que recull 
més de 230 accions per a impul-
sar fins al final del mandat, de les 
quals més de 130 corresponen a 
polítiques socials.
D’entre els projectes més recents, 
en destaca la posada en marxa 
del menjador social de l’Alzina, 
un servei conjunt amb la Creu 
Roja i l’Obra Social de La Caixa 
que permetrà servir fins a 9.000 
àpats anuals. 

Al menjador social 
l’Alzina se serviran fins 
a 9.000 àpats anuals

Els principals objectius de la Re-
gidoria de Serveis Socials se cen-
tren a donar resposta a les neces-
sitats de la gent gran en situació 
de dependència, els infants i els 
joves i les famílies amb pocs re-
cursos. És per aquest motiu que 
el pressupost de Serveis Socials 
s’incrementa el 2013, i incorpora 
una partida d’atencions socials 
de 200.000 euros. Així, el pres-
supost total de Serveis Socials 
ascendeix a 1.826.000 euros.

Aquest 2013 la partida 
d’atensions socials és 
de 200.000 euros

Aquest esforç pressupostari per-
metrà atendre infants i adoles-
cents en situació de risc, resoldre 
problemes d’alimentació de les 
famílies, atorgar ajuts específics 
per a garantir l’habitatge habitual i 
donar suport a les necessitats bà-
siques de les persones. També cal 

destacar el Servei de Mediació Hi-
potecària impulsat per Càritas i la 
Mancomunitat Intermunicipal de 
Cerdanyola, Ripollet i Montcada i 
Reixac; i el gran esforç per atorgar 
312 beques de menjador; 664 
ajuts a l’escolarització i arribar als 
474 beneficiaris del Servei d’Aten-
ció Domiciliària.

El govern ha fet un 
gran esforç per atorgar 
fins a 312 beques de 
menjador

I per al curs que ve, cal remarcar 
la incorporació de l’Escola Bressol 
Municipal Can Sant Joan a la xarxa 
pública local de centres educatius 
de 0 a 3 anys, formada ara per un 
total de cinc escoles bressol.
El medi ambient ha estat també 
una prioritat per a l’equip de go-
vern. Malgrat el comportament 
incívic d’algunes persones, el 
consistori ha fet i està fent molts 
esforços en el manteniment del 
Rec Comtal per convertir-lo en 
un espai dignificat. Amb relació 
al Turó, el compromís ha estat 
evident al llarg d’aquest inici del 
mandat: s’ha regulat l’accés per 
evitar construccions i activitats il-
legals; s’està elaborant la primera 
fase del pla d’usos; i més recent-
ment, s’ha reiterat la radical opo-
sició a la construcció d’un túnel 
ferroviari sota el Turó que no be-
neficia en res la nostra ciutat. 

S’ha regulat l’accés al 
Turó i el govern s’oposa 
al túnel ferroviari

Pel que fa a la cimentera Lafarge, 
des de Montcada i Reixac s’està 
fent un seguiment exhaustiu dels 
controls ambientals que periòdica-
ment fa la Generalitat per tal que 
no se superin els límits establerts. 
L’aposta per l’ús de la bicicleta tam-
bé ha estat evident amb la creació 
del Biciregistre. Una nova mostra 
de l’aposta per la bicicleta la tin-
drem del 25 al 28 de juliol amb la 
celebració, a la nostra ciutat, de 
la primera edició de la Universitat 
Popular de la Bicicleta. L’equip de 
govern també ha mostrat el seu 
compromís amb l’eficiència ener-
gètica dels espais i equipaments 
públics, aconseguint un estalvi en 
el consum elèctric del 8,9% du-
rant l’any passat. 
L’eficiència també s’està aplicant 
en el funcionament de l’adminis-

tració. Durant aquest any s’im-
plantarà la gestió documental i 
la firma electrònica per tal que la 
gestió dels expedients sigui més 
àgil i s’escurçin els terminis de 
resolució.
L’acció del govern en aquests dos 
primers anys de mandat també 
s’ha traduït en millores en els car-
rers i places del municipi. El pla 
d’asfaltat, les noves places d’apar-
cament als carrers Carril, Triangle 
i Antoni Pujades, l’ampliació de la 
plaça del Poble de Terra Nostra o 
la intervenció al cementiri en són 
un exemple. 

S’ha avançat en el pla 
d’asfalt i s’han fet noves 
places d’aparcament

Se segueix endavant amb el Pla 
integral de la Muntanyeta de Can 
Sant Joan –amb la urbanització 
del tram baix del carrer Diagonal 
i la dels carrers Triangle i Novell–; 
s’ha millorat la xarxa de clavague-
ram i s’ha vetllat per a la finalit-
zació de la nova rotonda entre 
la C-17 i l’N-150. L’Ajuntament 
també ha aconseguit que en breu 
es construeixi la rotonda de la 

carretera de la Roca i Vallençana.
Durant el pròxim any, tres grans 
projectes veuran la llum: les obres 
d’urbanització del carrer de Bifur-
cació –amb voreres més amples 
i noves zones d’aparcament–, 
l’ampliació del passeig del carrer 
de Mossèn Joaquim Castellví, que 
millorarà la seguretat dels vianants 
i dels conductors, i la nova passe-
ra de vianants fins a La Salle.

Es reurbanitzarà el carrer 
de Bifurcació i s’ampliarà 
el carrer de Castellví

>monogràfic

balanÇ dels primers dos anys del mandat

Dos anys treballant per a les persones

Àrea de presidÈnCia
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

LA PRIORITAT: SERVEIS SOCIALS
La partida d’atencions socials del 2013 
s’amplia fins als 200.000 euros per a 
destinar-los a la població més vulnerable

PROTECCIÓ DEL TURÓ
Se n’ha regulat l’accés, s’està fent el 
pla d’usos i hi ha una total oposició a 
un túnel ferroviari que el travessi

Escola Bressol Can Sant Joan

Abans i després de l’aparcament del carrer de Triangle Passeig de la C-17

Personal contractat en el marc de polítiques socials

Menjador social de l’Alzina
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El govern de Montcada i Reixac 
ha tingut molt present en les se-
ves actuacions la delicada situa-
ció econòmica que viuen moltes 
famílies. Sense creixement ni 
treball per a la gent no hi ha fu-
tur, i és per això que es vol aca-
bar el mandat oferint una política 
de bonificacions a les empreses 
que generin llocs de treball.

Es bonificaran les 
empreses que 
generin llocs de 
treball a la ciutat

No tots els projectes que es vo-
len impulsar a Montcada i Rei-
xac depenen de l’Ajuntament. 
Actualment, la ciutat té paralitza-
des diverses actuacions perquè 
les administracions competents 
–l’Estat i la Generalitat– no han 
fet la feina. L’Ajuntament de 
Montcada i Reixac no es que-
darà de braços plegats davant 
els reiterats incompliments dels 
compromisos de les diferents 
administracions. 

L’Ajuntament no es 
quedarà de braços 
plegats davant els 
incompliments 
de les diferents 
administracions

Pel que fa al govern de l’Estat 
la decepció de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac és majúscula 
malgrat l’acord al qual van arri-

bar el consistori i l’executiu cen-
tral l’octubre del 2010 de dividir 
els treballs del soterrament de 
les vies del tren de l’R2 en cinc 
fases. El govern del PP no ha 
respectat els terminis previstos i 
l’any passat no va incloure cap 
partida en els pressupostos. 
Per la seva part, la Generalitat 
té tot un seguit de projectes 
que malgrat estar comprome-
sos amb la ciutat, no s’han 
executat. Montcada i Reixac 
encara té pendent la construc-
ció de l’hospital Ernest Lluch i 
de la residència per a la gent 
gran i centre de dia Les Vinyes 
a La Rasa de Mas Rampinyo. 
L’Ajuntament, per la seva part, 

fa temps que va enllestir l’avant-
projecte d’aquest equipament 
sociosanitari, tal com s’establia 
al conveni que les dues institu-
cions van signar el 2006. I l’al-
tra gran demanda  de la ciutat 
és la construcció del nou ins-
titut Montserrat Miró, un equi-
pament que tant l’Ajuntament 
com la comunitat educativa re-
clamen des del 2004 i que ha 
de substituir un edifici que ja ha 
quedat obsolet. 

Des del març del 2012 
l’Ajuntament ofereix un 
servei gratuït de taxis 
fins al CUAP de Ripollet

A més a més, el Govern català té 
pendent donar resposta a la pro-
blemàtica del tancament de les 
urgències nocturnes. Tot i que 
en el seu moment el consistori 
va aconseguir retardar l’horari de 
tancament del CAP Montcada 
Centre fins a la mitjanit, l’objec-
tiu és tornar a recuperar aquest 
servei i millorar-lo fent un Centre 
d’Urgències d’Antenció Primària 
(CUAP). Des del març de l’any 
passat, l’Ajuntament ofereix un 
servei gratuït de taxis, des de 
la mitjanit i fins a les 8h, per a 
aquelles persones que no poden 
desplaçar-se pels seus propis 
mitjans fins al CUAP de Cerda-
nyola-Ripollet.

SOTERRAMENT R2
Decepció amb el govern central perquè 
no ha respectat els compromisos per 
soterrar la línia de França

PENDENTS DE LA GENERALITAT
El Govern ha de fer la residència
de Les Vinyes, l’Institut Montserrat Miró
i l’Hospital Ernest Lluch

REVIFAR L’ECONOMIA LOCAL
El govern diu que sense creixement 
ni treball per a la gent no hi ha futur, i 
bonificarà les empreses que donin feina

JOAN MARESMA
PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

Ara fa dos anys que varem reno-
var l’acord de govern pel mandat 
2011-2015. Una tasca que assu-
míem amb una gran responsabi-
litat i conscients que la feina i la 
situació econòmica que teníem 
per davant no eren gens fàcils. 
Dos anys després, la situació 
econòmica que vivim la qualifico 
d’emergència nacional. 
He volgut assumir la responsa-
bilitat d’explicar amb claredat i 
sense dramatismes quina és la 
realitat de la situació que vivim 
a Montcada i Reixac amb confi-
ança en les nostres possibilitats 
per sortir-nos-en, però amb total 
transparència, com pertoca a 
una societat adulta i responsable 
com la montcadenca. 
El govern té, i tindrà pel que resta 
de mandat, una actitud de rigor, 
de seriositat i d’assumir que no-
més fent molt bé la feina i sen-
se defugir cap responsabilitat, 
per difícil o impopular que sigui, 
sembrarem les llavors que ens 
permetran recuperar, primer la 
credibilitat i, amb posterioritat, 
el camí de creixement econòmic 
que necessita la ciutat. 

Mª ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Totes les persones que integrem 
l’equip de govern de Montcada i 
Reixac ens sentim orgulloses de 
la feina que hem fet durant els 
primers dos anys de mandat. 
Hem fet molt, però som cons-
cients que ens queda molt per 
fer. Una part dels reptes que ha 
d’assolir la nostra ciutat en els 
pròxims anys depèn d’altres ad-
ministracions i l’equip de govern 
no defallirà fins fer-los realitat. I 
de tot allò que depèn de nosal-
tres, tingueu la seguretat que les 
prioritats són molt clares. Cada 
euro que invertim per a la millora 
de la ciutat té la finalitat de re-
vertir en les persones i, sobretot, 
en aquelles més vulnerables. El 
govern estarà al costat d’aquells 
que més ho necessitin: infants i 
adolescents, gent gran, famílies 
que no poden cobrir les seves 
necessitats bàsiques... La nostra 
prioritat són les persones i us ho 
volen demostrar cada dia.

Prioritats 
molt clares

A dalt, carrers de Bifurcació i Diagonal; a sota, futura rotonda de la carretera de la Roca amb la Vallençana i l’aparcament del carrer Carril

A l’esquerra, l’ampliació de la vorera del carrer de Joaquim Castellví; a la dreta, millora de l’entorn del Rec Comtal

Transparència
i rigor
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> Obres per fer una plaça al carrer Barberà

L’1 de juliol van començar 
les obres d’urbanització per 
adequar una plaça al carrer 
Barberà de la muntanyeta de 
la Font Pudenta. L’actuació 
permetrà dotar el barri d’un 
nou espai verd i millorar 
l’accessibilitat als habitatges 
que tenen entrada des de les 
escales. “Salvarem el desni-
vell existent entre el carrer i 
la plaça creant un talús amb 
un prat verd que esponjarà aquest sector”, ha explicat el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra (PSC). L’obra, amb un pressupost 48.279 euros, 
també preveu modifi car el traçat i l’amplada de les escales per poder donar el 
màxim d’amplitud a la zona verda. També s’ampliarà la vorera del carrer on hi 
ha el revolt i s’instal·larà un sistema de reg automàtic | PA

> Campanya per prevenir robatoris a la gent gran
L’última setmana de juny, coincidint 
amb la paga d’estiu dels pensionistes, 
els Mossos van dur a terme la cam-
panya ‘Pensió Segura’ durant qual 
van intensifi car la vigilància al voltant 
d’entitats bancàries del municipi. Els 
agents recomanaven la gent gran 
no treure grans quantitats de diners 
i desconfi ar de persones que no co-
neguin i vulguin cridar la seva atenció 
amb qualsevol excusa | jA
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La Plataforma d’Afectats per 
les Hipoteques de Montcada i 
Reixac (PAH) organitza una xe-
rrada aquest divendres a la Casa 
de la Vila amb el títol ‘Execu-
cions hipotecàries, una realitat 
insostenible’ (18.30h). L’acte 
comptarà amb la participació de 
dos assessors jurídics de la PAH, 
Verónica Dávalos i Rafael Ma-
yoral –advocats de referència del 
col·lectiu a nivell estatal–, i Dio-
nisio Moreno, l’advocat del cas 
Mohamed Aziz, que ha aconse-
guit que la Unió Europea obligui 
l’Estat espanyol a reformar la llei 
d’hipoteques.

Fonament. El més curiós d’aquest 
cas és que, davant la impossibili-
tat de lluitar contra la llei hipote-
cària vigent durant els últims 100 
anys, Moreno va centrar la seva 
defensa en les clàusules abusives 
del contracte hipotecari i va pre-
sentar Aziz no pas com un client 
del banc, sinó com un consumidor 
desprotegit per la llei de consum. 

Dionisio Moreno explicarà com va fer possible la resolució de la UE favorable als consumidors

La PAH convida l’advocat que 
ha fet reformar la llei hipotecària

xerrada inFormativa

Laura Grau | Redacció
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 Força demanda d’ajuts per pagar el lloguer

Un total de 124 veïns del mu-
nicipi han presentat la seva sol-
licitud per optar als ajuts per al 
lloguer que atorga l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
Els demandants, que han estat 
atesos a l’Ofi cina Local d’Ha-
bitatge –imatge superior–, han 
hagut d’acreditar uns ingressos 

familiars no superiors a 1,5 ve-
gades l’indicador de renda de 
sufi ciència de Catalunya (IRSC), 
ponderat en funció del nombre 
de membres que la integren i de 
la zona on està ubicat l’habitatge. 
Els lloguers a subvencionar ha-
vien de ser inferiors a 600 euros 
mensuals | PA

> Incendi a la muntanyeta de Can Sant Joan
Un petit incendi forestal va cremar el 22 de juny a la matinada dues hectàrees 
de vegetació a la muntanyeta de Can Sant Joan. El foc es va declarar en una 
zona boscosa del barri barceloní de Vallbona, tocant al carrer del Carril. Les fl a-
mes van cremar només matoll baix i en una hora van ser controlades per dues 
dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del cos de Barcelona | SA
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> Restriccions a l’aparcament sota l’autopista
A partir del 9 de juliol el pàrquing públic ubicat sota l’autopista C33, entre 
el pavelló municipal Miquel Poblet i el col·legi La Salle, es veurà afectat per 
unes obres de manteniment dels pilars i del sostre de la infraestructura que 
durà a terme l’empresa ACESA. L’actuació es realitzarà durant els mesos de 
juliol i agost en dues fases per tal de garantir l’aparcament de vehicles en 
aquest espai durant tota la intervenció. Els operaris treballaran el mes de 
juliol a la zona d’estacionament entre els carrers Tarragona i Girona. El mes 
d’agost les obres passaran a la zona del pàrquing entre els carrers la rambla 
dels Països Catalans i el carrer Tarragona | LR

Parra es reuneix amb l’AV Bosc d’en Vilaró
El president de l’Àrea 
de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC), 
acompanyat de tècnics 
dels departaments de 
Serveis Municipals i 
Disciplina Urbanística, 
es van  reunir a fi nal 
de juny amb represen-
tants de l’Associació 
de Veïns del Bosc d’en 
Vilaró per tractar diver-
sos temes relacionats 
amb l’estat urbanístic d’aquesta urbanització de la Serralada de Marina. 
La delegació va visitar alguns dels carrers i camins i van comprovar 
l’estat d’algunes de les fi nques de propietat privada i del Consell Comar-
cal. Durant la trobada, Parra va comunicar als veïns que els conteni-
dors ubicats a l’entrada del barri canviaran d’ubicació i s’instal·laran en 
zones més properes als habitatges amb tancats de fusta, d’acord amb 
la normativa del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. L’edil va 
destacar que “aquestes visites s’emmarquen dintre de les reunions 
periòdiques amb entitats veïnals per fer un seguiment de les qües-
tions urbanístiques i escoltar les seves aportacions” | LR
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L’Ajuntament elaborarà un ca-
tàleg de masies i cases de tipus 
rural ubicades en sòl no urbanit-
zable, per tal de tenir-les inventa-
riades i que els propietaris cone-
guin els usos que poden donar a 
les edificacions, així com regular-
ne les possibles ampliacions, re-
habilitacions i altres millores. La 
llei d’Urbanisme obliga a tots 
els municipis a comptar amb un 
pla especial per a aquest tipus de 
construccions. Amb la redacció del 
catàleg, el consistori també pretén 
evitar la proliferació d’habitatges 
en zones on no s’hi pot construir. 
La Junta de Govern Local, 
l’Ajuntament ha adjudicat la re-
dacció del catàleg al despatx 
d’arquitectes Jordi Romero i As-
sociats, per un import de 8.800 
euros.

Usos previstos. En base a la nor-
mativa, les edificacions situades 
en sòl no urbanitzable poden es-
devenir habitatges familiars, ex-
plotacions agrícoles i, quan la ti-

pologia ho permeti, establiments 
de turisme rural, hotels o espais 
d’educació en el lleure. Un exem-
ple actual de reconversió d’una 
finca és el pla especial per crear a 
Can Miralpeix un centre de me-
nors, un ús que compta amb els 
informes favorables del Departa-
ment de Benestar i Família, la Di-
recció General d’Ordenació del 

Territori i Urbanisme i la Gerèn-
cia de Serveis d’Espais Naturals, 
a més dels serveis jurídics muni-
cipals. Les masies i edificacions 
rurals en sòl no urbanitzable que 
hi ha a Montcada i Reixac es tro-
ben a la Serralada de Marina i a 
la zona agroforestal de l’Estany 
de Gallecs i són de propietat pri-
vada.

La Llei obliga tots els municipis a tenir inventariades aquest tipus de construccions

El consistori catalogarà les masies 
ubicades en sòl no urbanitzable

nova normativa

Can Miralpeix, a la serralada de Marina, és una de les masies a catalogar

Laura Grau | Montcada
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Els propietaris de gossos, gats i 
fures del municipi que encara no 
els hagin vacunat contra la ràbia 
poden fer-ho fins al 12 de juliol. 
A partir de la data de vacunació 
disposen de 15 dies per presentar 
a l’Ajuntament la documentació 
que acrediti que els animals han 
estat tractats. El tràmit es pot fet 
presencialment duent al consis-
tori una còpia de la cartilla o bé 
per correu electrònic, enviant-la 

a l’adreça oac@montcada.org. 
L’obligatorietat de la vacuna res-
pon al cas d’un gos amb ràbia 
que al juny va ser sacrificat a To-
ledo després d’atacar 5 persones, 
els propietaris del qual són veïns 
de Montcada. 
A partir del mes d’agost, un cop 
hagi acabat el termini per com-
plir amb la norma, es podrà san-
cionar els propietaris que no ho 
hagin fet amb una multa que pot 
arribar als 400 euros.

La nova data límit fixada per l’Ajuntament és el 12 de juliol

S’amplia el termini per 
vacunar contra la ràbia

prevenCió

Pilar Abián | Redacció

Els veterinaris del municipi estan fent jornades maratonianes per subministrar la vacuna
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Es tracta d’un reportatge de denúncia fet per la comissió 15-M

Els Indignats presenten a 
Montcada el documental
‘4F, Ni oblit ni perdó’

periodisme d’investiGaCió
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A proposta del col·lectiu 
d’Indignats de Montcada La co-
missió 15mbcntv i la productora 
Metromuster van presentar el 
dia 28 de juny a l’Abi el docu-
mental ‘4F, Ni oblit ni perdó’ ba-
sat en els fets que van tenir lloc 
el 4 de febrer de 2006 a Barcelo-
na amb motiu d’una intervenció 
policial en una festa organitzada 
a l’edifici de l’antic Palau Alòs, 
ocupat des de l’any 2002. 
Efectius antidisturbis de la Guàr-
dia Urbana feien controls als ac-
cessos de la finca –de propietat 
municipal– quan es va produir 
una baralla entre la policia i la 
gent que accedia a l’edifici i un 
agent de la Guàrdia Urbana va 
resultar greument ferit en rebre 
l’impacte d’un objecte al cap que 
el va deixar tetraplègic –un test, 
segons algunes fonts; una pedra, 
segons la policia. 
Els agents van detenir set perso-
nes en relació amb els fets tres de 
les quals van ser condemandes. 
Entre elles, Patricia Heras, una 
jove que, a l’igual que la resta 
d’inculpats, sempre va negar la 

seva participació en els incidents 
i que assegurava no haver estat ni 
tan sols a la festa. De fet, Heras 
va ser detinguda a la sala d’espera 
de l’hospital on la policia va dur 
els joves detinguts inicialment i on 
ella es trobava per ser atesa d’una 
caiguda en bicicleta. Malgrat tot, 
la noia va ser condemnada a tres 
anys de presó. L’abril del 2011, 
aprofitant un permís penitenciari, 
es va suicidar. 

Homenatge pòstum. El cas Heras, 
denunciat pel moviment antisis-
tema i el col·lectiu 15M, centra el 
documental que es va presentar 
públicament a Barcelona el passat 
9 de juny a l’antic Palau del Ci-
nema de Via Laietana, tancat des 
del 2001 i que ara ha estat batejat 
com cinema Patricia Heras.
El video inclou testimonis 
d’alguns dels detinguts i d’amics 
i coneguts d’Heras. El reportat-
ge sosté que realment no es va 
detenir els autors de l’agressió, 
i que els joves inculpats van ser 
torturats i víctimes d’un muntat-
ge en què van intervenir policies, 
polítics i jutges.

La presentació de la iniciativa municipal es farà el 9 de juliol a la jornada ‘Inco MiR’

Nou servei per potenciar la innovació 
i la competitivitat empresarial local

promoCió eConÒmiCa

El reportatge es va projectar al bar de l’Ateneu Domingo Fins l’Abi

Pilar Abián | Redacció
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La Regidoria de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupació 
posa en marxa aquest juliol un 
nou servei per a la innovació i 
la competitivitat empresarial. La 
presentació del mateix es farà el 
9 de juliol (Alt de Sant Pere, 73, 
10h), en el marc d’una sessió de 
treball empresarial denomina-
da ‘Inco MiR’. El servei, que té 
com a objectiu acompanyar les 
empreses en un procés de canvi 
i innovació per ser més compe-
titives, inclou una trobada de 
grup de 4 hores, més tutories 
personalitzades per donar res-
posta a les necessitats concretes 
de cada empresa, ja sigui a nivell 
d’estratègia empresarial o de mi-
llora dels processos productius. 

Curs de gestió laboral. El proper 
mes de setembre l’Ajuntament i 
Aposta Escola Empresarial Coo-
perativa, organitzen un curs sub-
vencionat pel Consorci de For-
mació Contínua de Catalunya, 
amb l’objectiu que els participants 
adquireixin els coneixements ne-
cessaris per desenvolupar-se amb 
solvència en el departament de 

recursos humans d’una empresa 
o assessoria. 
El temari del curs inclou infor-
mació sobre com inscriure una 
empresa a la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, les afilia-
cions, altes i baixes del personal, 
rebuts salarials, així com calcu-
lar les indemnitzacions, l’IRPF 
o les prestacions. La formació 

s’adreça a treballadors d’empreses 
d’economia social, tant en règim 
general com autònoms, i a aturats. 
Les classes tindran lloc a Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupació 
al setembre, de 9 a 13h, els dies 6, 
13, 17 i 26 de setembre. Més infor-
mació al telèfon 935 648 505 o bé 
al correu electrònic promocioeconomi-
ca@montcada.org.

Pilar Abián | Redacció

 Visites a empreses als cursos de formació

Promoció Econòmica, Empresa i 
Ocupació ha organitzat dues visi-
tes a empreses per als alumnes 
del Curs d’operacions auxiliars 
d’enregistrament i tractament de 
dades i documents de Formació 
Ocupacional. Els estudiants han 

visitat CAT SERVEIS SXXI, situada 
a Cerdanyola del Vallès i dedica al 
marketing telefònic i Maheso, al po-
lígon de la Ferreria –foto superior–, 
dedicada a l’elaboració i distribució 
de plats precuinats ultracongelats | 
PA

L’Ajuntament aposta 
pels vehicles elèctrics
El consistori està realitzant una prova pi-
lot amb un vehicle industrial elèctric ce-
dit per l’empresa Renault Retail Group 
Barcelona que es connecta a la xarxa 
elèctrica domèstica. “Volem estudiar la 
incorporació d’aquest tipus de cotxes 
a la flota de vehicles municipal”, ha 
explicat la regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda (PSC). El vehicle cedit 
es tracta d’un Renault Kangoo ZE que 
disposa d’unes bateries de liti que amb 
una autonomia de 120 km | PA
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
La Fampa ha impulsat un 
projecte comú per a les ampas de 
Montcada per millorar el servei
pàg. 15

Un total de 390 infants –10 
amb necessitats educatives es-
pecials– va iniciar el 25 de juny 
el Casal d’Estiu que organitza 
l’Ajuntament durant cinc setma-
nes a quatre escoles de la ciutat: 
Elvira Cuyàs, Mas Rampinyo, 
Mitja Costa i Reixac, que també 
ofereixen els serveis d’acollida al 
matí, de menjador i de ludoteca 
a la tarda.
La inscripció ha crescut lleuge-
rament respecte l’edició anterior, 
malgrat la conjuntura econòmi-
ca. El departament municipal 
ha mantingut l’oferta de l’any 
passat, tot i que enguany no s’ha 
pogut obrir un grup a l’escola Gi-
nesta, de Can Cuiàs, perquè no 
hi hagut la inscripció mínima, de-
rivant els infants als altres casals 
de la ciutat. 

En el capítol de beques, aquest 
curs hi ha una novetat impor-
tant, ja que la Fundació Probitas, 
vinculada a l’empresa Grífols, ha 
aportat un total de 20.433 euros 
que han permès subvencionar 
els casals a 58 nens i nenes, una 

xifra a la qual s’han d’afegir els 
nois i noies que també reben un 
ajut per part de la Regidoria de 
Serveis Socials.

Regne de la Fantasia. El centre 
d’interès del Casal d’Estiu és el 
regne de la fantasia, inspirat en 
les històries del reporter Gerò-
nimo Stilton. Els infants han de 
buscar els poders que ha perdut 
una fada, visitant cada setmana 
un regne diferent: el de la fan-
tasia, els dracs, les sirenes, els 
gegants i els follets. “El nostre 
objectiu més important és que 
els nens i nenes s’ho passin 
molt bé, però alhora busquem 
incentivar l’educació en valors, 
fomentant sobre el respecte cap 
a tot el que ens envolta”, ha in-
dicat Maria García, de l’empresa 
Klousner, que gestiona aquest 
any l’organització del casal. En-
tre les activitats previstes, hi ha 
tallers diversos, jocs d’aigua, un 
dia de piscina i una sortida. Els 
casals es fan de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13.30h, menys el dia 
que van d’excursió, que arriben 
a les 17h. Aquest casal compta 
amb un total de 57 monitors –28 
de Montcada–, dels quals 42 dis-
posen de la titulació d’educació 
en el lleure, el que representa un 
73% del total, una xifra superior 
a la que exigeix la Generalitat, 
que és del 40%. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Una aportació de 20.433 
euros de la Fundació 
Probitas ha permès 
becar 58 nens i nenes

eduCaCió en el lleure

La Regidoria d’Infància i Joventut ha organitzat una nova edició, que enguany es fa a quatre escoles de la ciutat durant 5 setmanes

Prop de 400 infants viatjaran al món màgic 
del regne de la fantasia amb el Casal d’Estiu

Alguns dels infants del Casal d’Estiu, a l’escola Reixac amb els monitors disfressats dels personatges del regne de la fantasia del Gerònimo Stilton
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Ana Rivas: ‘L’Ajuntament ha fet un esforç per mantenir el pressupost’

La presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), va visitar els infants del 
Casal el passat 26 de juny a la pis-
cina municipal on ‘La Veu’ li va fer 
aquesta entrevista.

Quines novetats presenta el Casal 
d’Estiu d’aquest any?
El Casal segueix la mateixa filoso-
fia que en edicions anteriors. Hem 
mantingut la mateixa oferta, tot i 
que enguany no ha sortit l’escola 
Ginesta per falta d’inscripció. Pel 
que fa al preu, les famílies paguen 
el mateix que l’any passat perquè 

l’Ajuntament ha fet un esforç im-
portant per mantenir el pressu-
post.
La inscripció fins i tot ha augmen-
tat una mica aquest any, malgrat 
la situació econòmica. A què creu 
que es deu?
El manteniment del preu creiem 
que és important, però també ha 
influït el fet que la Fundació Pro-
bitas ens hagi fet una aportació 
econòmica important que ha per-
mès becar 58 infants, que s’han 
afegit als ajuts de cada any de 
Serveis Socials. També estem molt 

contents per-
què hem co-
bert una des-
ena de places 
per a nois i 
noies amb ne-
cessitats edu-
catives espe-
cials, amb els 
seus corresponents vetlladors.
Molts monitors són de Montcada. 
Sí, perquè durant el curs fem diver-
sos cursos de formació d’educació 
en el lleure perquè considerem 
que és una sortida laboral | jA
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CONSELL ESCOLAR
L’Ajuntament demanarà un 
ajornament per fer la nova 
proposta de zonificació
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El Ple de l’Ajuntament, reunit el 27 
de juny, va aprovar apujar les quo-
tes dels serveis complementaris 
per al curs 2013-2014 a les Escoles 
Bressol Municipals (EBM) el 2’9% 
de l’IPC, amb el vots a favor de 
l’equip de govern –PSC i CiU– i el 
PP, l’abstenció d’ERC i els vots en 
contra d’ICV-EUiA i C’s. “Hem 
actualitzat els preus del menja-
dor, l’acollida i la ludoteca degut 
al fet de l’increment de l’IVA en 
els productes d’alimentació”, 
va explicar el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma (CiU), 
qui va afegir que la quota base 
d’escolarització es mantindrà en 
els 180’50 euros. 
ICV-EUiA i C’s es van mostrar 
contraris als arguments del govern. 
“Proposem que el superàvit de 
l’Ajuntament es destini a cobrir 
l’increment de l’IPC”, va dir la 
regidora de C’s, Carmen Romero. 
Per la seva banda, ICV-EUiA va 
proposar establir criteris de tarifa-
ció social i crear-ne una comissió 
per debatre la qüestió, a més de 
plantejar “fer quotes variables en 
funció de la renda familiar”. 

Els serveis 
extres de les 
escoles bressol 
s’apugen l’IPC
Sílvia Alquézar | Redacció

Un miler d’infants fan els 
cursos de la Policia Local
La campanya s’adreça a alumnes de primària i secundària

Els alumnes de tercer i cinquè de 
primària de sis centres educatius i 
els de primer, segon i quart d’ESO 
dels cinc centres que ofereixen se-
cundària a Montcada i Reixac, 953 
infants i joves en total, han par-
ticipat enguany al curs d’educació 
viària que coordina la Policia Local 
en col·laboració amb les regido-
ries d’Educació i de Salut Pública 
i Consum. L’objectiu de la cam-
panya és fomentar la prevenció i 
la conscienciació en tot allò que fa 
referència a les conductes relacion-

ades amb la mobilitat segura, amb 
continguts adaptats a l’edat escolar 
de l’alumnat. Enguany, el monitor 
que s’encarrega de l’educació viària 
ha coordinat esforços amb la unitat 
de proximitat de la Policia Local. 
Cara el curs vinent, el monitor 
de la Policia Local i la unitat de 
proximitat s’han entrevistat ja 
amb les direccions de les esco-
les, per programar i millorar la 
nova campanya, i per incorporar 
l’escola Mas Rampinyo, que al 
curs vinent ja tindrà alumnes de 
tercer. 

eduCaCió viÀria

Sílvia Alquézar | La redacció 
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Alumnes de l’INS La Ribera durant la xerrada sobre conduir sota els efectes de l’alcohol

La Salle tanca l’escola bressol ‘La 
Xic’ per manca d’infants inscrits 
El centre ha funcionat durant 10 anys amb una capacitat per a una quarantena d’alumnes

La Salle Catalunya ha decidit 
tancar l’escola bressol ‘La Xic’ 
de La Salle Montcada per manca 
d’infants inscrits. El centre ha 
pres aquesta decisió davant la 
davallada continuada d’alumnes 
matriculats en els darrers anys 
que han fet deficitari el servei. 
“L’efecte de la crisi ha fet que la 
demanda hagi caigut en picat, 
sobretot els últims dos anys, en 
què hem tingut pèrdues”, ha 
indicat el sotsdirector de La Salle 
Montcada, Gregori Sánchez. 
Enguany, l’escola només ha 
comptat amb 10 infants preinscrits 
d’un total de 41 places ofertades, 
“un fet que fa inviable la seva 

continuïtat”, ha manifestat Sán-
chez, qui lamenta també la pèrdua 
dels llocs de treball. “És una pena 
per les persones que s’han que-

dat sense feina i per les famílies 
que han confiat en nosaltres”, 
explica el sotsdirector. ‘La Xic’ ha 
estat funcionant durant 10 anys.

eduCaCió de 0 a 3 anys

Sílvia Alquézar | La redacció
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La Salle ha tancat la seva escola bressol perquè no tenia inscripció suficient per mantenir el servei

La Regidoria d’Educació dema-
narà una moratòria d’un any al 
departament d’Educació de la Ge-
neralitat per enllestir la nova pro-
posta de zonificació de les escoles 
de la ciutat. Així ho va anunciar 
la responsable del departament, 
Ana Rivas (PSC), durant el da-
rrer Consell Escolar Municipal 
(CEM) del curs 2012-2013 que 
es va fer el 3 de juliol a la Casa 
de la Vila.

Nou mapa. L’edil va donar compte 
dels dos requeriments per part del 
Síndic de Greuges sobre les àrees 
de matriculació. “La llei diu que 
cada zona ha de tenir una es-
cola pública i concertada, però 
això és complicat aplicar-ho al 
municipi perquè els dos centres 
concertats es troben a prop”, va 
explicar l’edil, qui va afegir que 
“per aquest motiu hem dema-
nat un ajornament per poder 
trobar una solució al respecte”. 

El repartiment actual data del 
2005 i contempla la distribució 
del territori assegurant que cada 
zona té, almenys, una escola o 
institut públics assignats. En el 
cas dels col·legis de primària con-
certats, és zona única, és a dir, tots 
els matriculats tenen els mateixos 

punts independentment d’on vis-
quin. Pel que fa a secundària, els 
alumnes estan repartits segons 
l’àrea de proximitat a un institut 
públic, mentre que l’únic centre 
concertat té adscrits els alumnes 
de les dues escoles concertades 
que hi ha al municipi. 

El CEM va tractar altres temes 
com l’ampliació de la xarxa 
d’escoles bressols municipals 
amb la incorporació del centre de 
Can Sant Joan a partir del pròxim 
curs i l’estat del cens escolar des-
prés del període de matriculació. 
Durant la sessió, es van ratificar 
també els dies de lliure disposició 
del pròxim curs (4 de novembre, 
3 de març  i 2 de maig) i de les 
festes locals, que seran el 24 de 
setembre i el 9 de juny.
A més, l’Àrea Social va demanar 
a les escoles la seva col·laboració 
per millorar i ampliar la campan-
ya de recollida de material esco-
lar per a la campanya de Nadal 
perquè cap infant de la ciutat es 
quedi sense regals la Nit de Reis.  
L’Ajuntament va plantejar que 
cada escola proposi els alumnes 
que consideren que han de rebre 
aquest ajut. D’altra banda, una 
responsable de la Fampa va expli-
car els projectes que té en marxa 
l’entitat cara el curs vinent.

Sílvia Alquézar | Montcada

Consell esColar muniCipal

La Regidoria d’Educació ha sol·licitat l’ampliació del termini per elaborar una nova proposta de zonificació

L’Ajuntament demana una moratòria 
d’un any per fer el nou mapa escolar

La regidora d’Educació, Ana Rivas (dreta), amb la tècnica del departament, Montse Marcos
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Cinc escoles de Montcada i Reixac 
han decidit unir esforços per mi-
llorar la gestió i l’oferta d’activitats 
extraescolars, un projecte impulsat 
des de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares de Montcada 
(Fampa). Els centres que s’han su-
mat a la iniciativa són el Reixac, el 
Viver, l’Elvira Cuyàs, el Font Fre-
da i el Mitja Costa –La Salle, que 
també ha participat a les reunions, 
també studia sumar-s’hi.  
A partir del curs vinent els centres 
esmentats comptaran amb el su-
port d’una empresa que coordinarà 
el servei. Cada escola dissenyarà el 
seu programa d’activitats culturals, 
esportives i formatives, que tin-
dran el mateix preu a cada centre  
amb dues sessions a la setmana. 
“Aquest nou model ens alleugirà 
de la feina del dia a dia a les am-
pas”, ha indicat el president de la 
Fampa, Juan Carlos Ruiz, qui ha 

explicat que l’empresa contractada 
es farà càrrec de la coordinació a 
cada escola, del cobrament de les 
activitats, de les assegurances i de la 
promoció de l’oferta, entre d’altres 
serveis, a més de la creació de la fi -
gura del coordinador general que 
atendrà telefònicament les famílies 
en horari de matí i tarda.

Altres avantatges. El nou model 
de gestió també permetrà regu-
laritzar la situació laboral dels 
monitors. “L’Ajuntament ens 
va plantejar a principi de curs 
que si no donàvem aquest pas 
no ens cediria cap espai a par-
tir del pròxim mes de setem-
bre”, ha dit Ruiz, qui opina que 
el canvi és positiu perquè millo-
rarà el servei. “La gestió comu-
na ens permet unifi car preus a 
tots els centres i ajustar-los al 
màxim perquè no s’apugin ex-
cessivament malgrat el procés 

de regularització laboral dels 
monitors”, ha comentat el presi-
dent de la Fampa, qui s’ha mos-
trat molt esperançat perquè “la 
majoria d’Ampa de Montcada 
ha decidit treballar plegades 
per portar a terme el projecte”, 
valora Ruiz, qui ha remarcat que 
el nou projecte d’extraescolars és 
una prova pilot que pot marcar 
el camí a seguir per dur a terme 
unes altres iniciatives coordina-
des entre totes les escoles a través 
de la Fampa. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Cinc Ampa uneixen 
esforços per millorar 
la gestió del servei
El centres que s’han sumat al projecte, impulsat per la Fampa, 
són Reixac, Viver, Elvira Cuyàs, Font Freda i Mitja Costa

aCtivitats extraesColars

Cada centre dissenyarà el seu programa d’activitats i el preu serà similar

La Fampa ha celebrat que cinc Ampa hagin decidit unir esforços per tirar endavant un projecte comú d’activitats extraescolars

La lectura i l’escriptura com a eina 
de relació entre les persones grans
El taller d’alfabetització a La Ribera, que va acabar el 26 de juny, ha tingut molt bona acceptació

Una quinzena de persones grans 
va rebre el 26 de juny el diplo-
ma per haver participat al curs 
d’alfabetització promogut pel de-
partament municipal d’Integració 
Social i que han dut a terme vol-
untaris de Creu Roja al Centre 
Cívic La Ribera des de l’abril 
passat fi ns al juny. L’alumnat va 
rebre l’acreditació de mans de la 
regidora d’Integració, Elisabet  
González (CiU), i del president 
de l’Assemblea Local de Creu 
Roja de Montcada, Ripollet i 
Cerdanyola, Francesc Roset. “La 

nostra intenció és repetir el 
taller a partir del setembre si és 
possible”, ha expressat González, 
qui s’ha mostrat satisfeta de la res-
posta dels usuaris ja que, a més de 
donar eines per millorar la lectura 
i l’escriptura, el taller pretenia pro-
moure un espai de relació entre les 
persones grans, un dels col·lectius 
més vulnerables de la Ribera. 

Motivació. “Els curs també volia 
ser una eina relacional, que la 
gent tingués un motiu per sortir 
de casa i estigués motivada, ja 
que moltes de les persones que 

hi han vingut viuen soles”, ha 
dit l’edil. El taller s’inclou en el Pla 
de Desenvolupament Comunitari 
(PDC) de la Ribera. Les classes 
s’han ofert d’una forma dinàmica 
i el material que han fet servir els 
alumnes han estat contes i fi txes 
de treball majoritàriament, per fer 
exercicis bàsics. També, per tal 
de crear un ambient participatiu, 
els voluntaris que han dirigit el 
curs han comptat amb l’opinió 
dels mateixos alumnes, que han 
proposat fer dictats amb lletres 
de cançons o d’altres temàtiques, 
com cuina o llegendes populars.

inteGraCió

Sílvia Alquézar | La redacció
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Els participants al taller de lectura i escriptura de La Ribera van rebre un diploma l’últim dia de classe, el passat 26 de juny
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L’INS La Ferreria és un dels 
dos centres de tot Catalunya on 
s’imparteix el cicle superior de 
pròtesis dentals, on es formen els 
professionals que fabriquen les 
peces que necessiten els dentistes 
per dur a terme la seva feina. 
Cada promoció està formada 
per 30 alumnes que, durant dos 
anys, aprenen totes les tècniques, 
que poden posar en pràctica a 
l’aula laboratori del centre i a les 
empreses on fan les pràctiques. 
Però, a més, en el marc del crèdit 
sobre organització i gestió també   
duen a terme un projecte que els 
permet saber què han de fer en 
el cas que vulguin muntar el seu 
propi negoci. 

Objectius. “El nostre objectiu és 
obrir al màxim el ventall de 
possibilitats laborals per als 
nostres alumnes”, ha indicat 
la coordinadora del cicle, Isabel 
Pedraza, qui ha explicat que els 
estudiants fan el pla operatiu, la 
constitució del laboratori a nivell 
legal i un pla de màqueting per 

garantir la viabilitat del projecte. 
Fruit d’aquesta feina, l’INS La 
Ferreria ha guanyat dos premis 
sobre emprenedoria empresarial 
i n’ha quedat finalista en dues 
ocasions més. L’institut ha estat 
premiat aquest curs pel disseny 
d’un protector dental per a in-
fants que practiquin esports i a 
l’anterior va aconseguir un al-
tre guardó per la creació d’unes 
pròtesis dentals per a vaques. 

“Vam escollir aquests projectes 
perquè creiem que poden tenir 
sortida en el mercat laboral ja 
que són molt útils i necessaris”, 
indica Pedraza. La pròtesi per al 
bestiar permet evitar el sacrifici 
dels animals que no poden men-
jar perquè es queden sense dents, 
mentre que el protector dental 
serveix perquè els nens i nenes 
no perdin cap peça mentre prac-
tiquen alguna activitat física. 

Sílvia Alquézar | La Ferreria
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La professora Isabel Pedraza amb el protector dental per a infants dissenyat pels seus alumnes

Formar tècnics dentals que també  
són capaços de muntar el seu negoci
El cicle de pròtesi dental de l’INS La Ferreria ofereix als alumnes el valor afegit de crear un laboratori

FormaCió proFessional

Un exalumne del M. Miró 
obté una beca-salari Ítaca 
Martí Gibert estudiarà Nanociència i Nanotecnologia a l’UAB

Un exalumne de l’INS Montserrat 
Miró, Martí Gibert, ha aconseguit 
una de les 20 beques-salari Ítaca, 
de 500 euros al mes, que atorga 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i el Banc San-
tander a estudiants brillants que 
provenen d’entorns socioecòmics 
amb dificultats. La beca també 
cobreix les despeses de matrícu-
la de cada curs i l’allotjament 
a la Vila Universitària en cas 
que sigui necessari. Gibert s’ha 
mostrat molt content en rebre 
l’ajut que li permet fer els estudis 
de Nanociència i Nanotecnolo-
gia a la Facultat de Ciències de 
l’UAB. Aquestes beques són ges-
tionades per l’Institut de Ciències 
de l’Educació de l’UAB. Per se-
leccionar els estudiants que han 
rebut la beca, s’ha valorat la nota 
mitjana de l’expedient de batxille-
rat.

Lliurament d’ajuts. En l’acte 
d’entrega de les beques, celebrat 
el 25 de juny a l’UAB Casa Con-

valescència a Barcelona, el rec-
tor Ferran Sancho va recordar 
que aquests ajuts permeten que 
els alumnes amb currículums 
excel·lents es puguin dedicar a 
estudiar a temps complet i incre-
mentar així les seves oportuni-
tats. Entre les autoritats, també 
hi estava present el subdirector 
general adjunt i director territo-
rial del Banc de Santander, Pablo 
Cigüel.

ajuts

Jesús Abad | La redacció
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Martí Gibert té un expedient d’excel·lents

L’estudiant Sara Martín Bolívar, 
de l’INS La Ferreria, ha obtingut 
una de les millors notes de Cata-
lunya per accedir a la universitat, 
amb una mitjana d’un 9’63 entre 
els exàmens de selectivitat (9’3) i 
el seu expedient acadèmic (9’86). 
L’alumna es troba entre els 219 
estudiants que seran guardo-
nats pels seus resultats el 25 de 
juliol en una cerimònia que se 
celebrarà al Palau de Congressos 
de Catalunya. “Em vaig posar 
molt contenta quan vaig saber 
la nota”, ha dit Martín, qui re-
coneix que ha estudiant “força” 
durant tot el curs per preparar la 
selectivitat. 
La jove es matricularà a la carre-
ra de Ciències Biomèdiques a la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona, on l’any passat ja va ser una 
de les poques alumnes escollides 
per fer una estada al Departament 
de Genètica i Microbiologia, que 
li va servir per dur a terme el seu 
treball de recerca sobre els anti-
biòtics. “M’agradaria ser inves-

tigadora, m’interessa molt tot 
el relacionat amb la neurolo-
gia”, ha dit Martín, qui afirma 
que té assumit que, en un futur, 
haurà de marxar a l’estranger 
“perquè aquí no s’inverteix en 
investigació”. 

Els resultats. El 96’4% dels alum-
nes de Montcada i Reixac que 
han fet les proves de selectivitat 

han aprovat. Es van presentar 
114 estudiants: 27 de l’INS La 
Ferreria (15 de cicles formatius 
i 12 de batxillerat), 22 de l’INS 
Montserrat Miró, 5 de l’INS La 
Ribera i 60 de La Salle, amb no-
més un suspès a cada centre. La 
millor nota d’accés a la universi-
tat a La Salle ha estat de 8’9; al 
Montserrat Miró, de 8’7; i a la 
Ribera, de 7’17.

Sílvia Alquézar | La redacció

Sara es vol dedicar a la investigació i es matricularà en Ciències Bioquímiques a l’UAB

Sara Martín obté una menció en ser 
una de les millors notes de Catalunya
L’alumna de l’INS La Ferreria ha tret un 9’63 i recollirà el guardó en un acte al Palau de Congressos 
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Lloguer. De una plaça d’aparcament al 
costat de la plaça de l’Esglèsia. Preu a 
convenir. Tel. 625 569 938. 
Grup mixte del Vallès. ¿Quieres conocer 
gente? ¿Te sientes sola o solo y quieres 
pasártelo bien y tienes de 40 a 55 años? 
Llámame Joan 677 394 239.
Se alquila. Una habitación en la calle 
Cuenca,10. Precio: 100 euros con derecho 
a cocina. Preferiblemente una mujer.
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.
Vendo. Emisores/calefactores térmicos 
Ecotermi de bajo consumo. Semi-nuevos. 
Precio: 850 euros. Tel: 663 262 121. Ara-
celi.
Vendo. Vendo Wii color blanco con ac-
cesorios y juego de deportes. Nueva. 
Total confianza. 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 
flexibilitat totals. Tel: 626 570 210.
Se ofrece. Joven para el cuidado de per-
sonas mayores, discapacitadas o canguro. 
Titulada, con referencias y experiencia. No 
fumadora. Tel. 620 079 729.
Classes particulars. Professor llicenciat 
en CC Químiques dóna classes de Física, 
Química i Matemàtiques a tots els nivells. 
Tel. 687 826 761. homeomorfa@yahoo.es.

En venda. Casa Pla d’en Coll. Reformada 
fa 4 anys. Fantàstica zona i molt bones 
condicions hipotecaries. Preu 367.000 
euros. Tel. 650 921 144.
Compro. Compro TBOs antiguos, có-
mics, libros, álbumes de cromos, ca-
lendarios de bolsillo y juguetes. Tel. 630 
930 616
Compro. Motos i bicicletes antigues, no 
importa l’estat. Email: tetelm@yahoo.es
Classes particulars. De matemàti-
ques, ESO i reforç de primària. Exprofes-
sor, llicenciat en Ciències. 629 522 708. 
kopdema@gmail.com.
Lloguer. Llogo dues habitacions a sen-
yores grans. Barri de Can Sant Joan. 
Ambient acollidor i familiar. Que li agra-
din els animals. Telèfon 651 600 309.
Se vende. Piso en Cant Sant Joan, calle 
Reixagó, 60 m², totalmente amueblado, 
aire acondicionado y calefacción, para 
entrar a vivir. Parking incluido. Precio 
150.000 euros. Tel. 645 671 716.
Se ofrece. Sra para tareas del hogar 
atención de niños y personas mayores. 
Tel. 618 573 050.
Se vende. Máquina de coser industrial 
Yuki DDL 5530 en perfecto estado. Tel. 
647 506 934.
Grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols pas-
sar bé i tens entre 40 i 55 anys, truca al 
tel. 677 394 239.
Ocasió. Es lloga plaça d’aparcament 
àmplia al c. Balmes, amb porta automàti-
ca. 70 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Es lloga. Es lloga plaça de parking gran, 
per un cotxe+dues motos= 55 euros Alt 
de Sant Pere, 3. Tel: 616 798 781.
Es venen. Aparells d’estètica: alta fre-
qüència, cadira de maquillatge de pell i 
aparell parafina. Tel. 629 64 59 46.
Se ofrece. Sra boliviana con buenas 
referencias para el cuidado de personas 
mayores y tareas de limpieza a domicilio. 
Teléfono: 600 743 561.

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



171a quinzena | Juliol 2013 Societat

Quatre nois i noies de l’Associació 
de Discapacitats de Montcada 
(Adimir) han passat 10 dies a una 
casa de colònies de Comarruga 
fent una estada multiesportiva en 
el marc de les segones colònies in-
clusives amb infants i joves amb 
i sense discapacitats, organitzades 
per la Generalitat dins el progra-
ma Respir. El departament de 
Benestar Social i Família ha obert 
enguany la convocatòria a una 
altra entitat perquè la prova pilot 
de l’any passat va ser tot un èxit. 
“Nosaltres estem molt contents 
quan veiem que els nostres fills 
tenen les mateixes oportunitats 
que la resta”, ha indicat Carolina 
Izquierdo, mare d’un dels joves 
d’Adimir que ha participat a les 
colònies. 

Visita institucional. El dia 29, la 
consellera de Benestar Social i 
Família, Neus Munté, i d’altres 
membres del departament van 
visitar la casa de colònies per 
conèixer in situ com s’ho estaven 

passant els participants. També hi 
van anar familiars i el nou director 
del Centre d’Atenció Integral de 
la Discapacitat (CAID) d’Adimir, 
Francisco Vaca, i la nova psicolo-
gopeda de l’entitat, María Maga-
llón, que han format els monitors 
de suport que acompanyen els 
infants d’Adimir durant l’estada. 

La Generalitat financia les colò-
nies a tots els nois i noies amb 
discapacitats. “Vam demanar a 
la consellera que mantingui el 
pressupost, malgrat les retalla-
des i les polítiques d’austeritat”, 
ha dit Ana Ballesta, mare d’una 
altra nena d’Adimir que ha anat 
de colònies. 

neCessitats eduCatives espeCials

Les colònies inclusives d’Adimir es 
consoliden en la seva segona edició
El projecte, en el marc del programa Respir, s’ha ampliat enguany a una altra entitat

El Kursaal acollirà el 
Campionat de Catalunya
La competició tindrà lloc els dies 13 i 14 de juliol

L’Espai Kursaal de Can Sant 
Joan acollirà el 13 i 14 de juliol el 
Campionat de Catalunya del cub 
rubik, organitzat per l’Associació 
Rubik. Un dels promotors de la 
competició és el montcadenc Is-
mael García, conegut precisament 
perquè fa en pocs segons el cub 
rubik durant un dels espectacles 
del grup local Diamonds Crew’s, 
que es va donar a conèixer a tra-
vés del programa ‘Tú sí que va-
les’.

El torneig. El campionat comp-
tarà amb la participació d’una 
cinquantena de persones, que 
tindran per objectiu juntar tots els 
quadradets del mateix color en el 
menor temps possible. “El rècord 
està en poc més de set segons”, 
ha indicat García, que l’any pas-
sat va acabar en tercera posició al 
Campionat d’Espanya en la mo-
dalitat d’ordenar el cub amb els 
peus. “Espero fer un bon paper 
al torneig de Catalunya i que-
dar entre els dos primers”, ha 

explicat el jove montcadenc, que 
té el seu registre personal en 8 se-
gons i 84 centèsimes. Els inscrits 
al campionat podran participar 
en les diferents modalitats segons 
el tamany del cub i com es faci. 
“La més difícil és l’especialitat 
que consisteix a construir el cub 
amb els ulls tancats”, ha dit Gar-
cía, qui va començar a practicar 
aquesta afició als 11 anys.

Cub rubiK

Sílvia Alquezar | Redacció Sílvia Alquézar | Redacció
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Ismael García fa el cub rubik en 8’83 segons
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Els joves d’Adimir i les seves famílies durant la visita de les autoritats a la casa de colònies
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El president de Montcada Centre 
Começ, Manuel Moreno, valora 
molt positivament la campanya 
solidària que s’ha portat a terme 
en alguns dels comerços associats 
en els mesos previs a les Rebaixes 
d’estiu . “És una de les campa-
nyes de les que estic més orgullós 
perquè es tractava d’ajudar a 
qui ho pugui necessitar. Volíem 
deixar molt clar que no estàvem 
rebaixant, sinó ajudant”.
En alguns casos, com a la cafeteria 
Supan, del carrer Major, era habitu-
al trobar unes bosses de paper amb 
un esmorzar que es podia recollir 
gratuïtament els dijous, en altres 
bars o restaurants es podia pren-
dre un cafè o un aperitiu a un preu 
especial i també hi havia botigues 
que oferien alguns dels considerats 
productes socials moltes vegades 
per sota de preu de cost.  
D’altra banda, altres comerços que 
s’han sumat a la proposta solidària 
com la centenària Casa Ragull, fun-
dada en 1888, també han seleccio-
nat amb cura algunes promocions 

que consideràven podien atreure la 
gent que passava davant l’aparador. 
En aquest cas, la responsable del 
comerç reconeix que “no s’ha no-
tat gaire, la veritat, però tots els 
esforços son importants ja que 
ens hem d’ajudar en moments 
de crisi com els què vivim”.
En un principi, l’associació Montca-
da Centre Comerç havia apuntat la 
possibilitat que els descomptes fos-

sin per als jubilats, però finalment 
es va decidir ampliar a tothom 
les promocions. Les botigues ad-
herides van col·locar un cartell 
a l’aparador, en el que indicaven 
quina era la seva particular oferta 
o promoció especial del dijous. 
L’associació de comerciants estudia 
ara la possibilitat de reprendre la 
campanya més endavant, passada 
la temporada de Rebaixes.

Jesús Abad | Montcada
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Un bar del carrer Major oferia un preu especial als clients que volien prendre un aperitiu.

La campanya ‘Dijous Social’ ha sumat 
esforços per reduir l’efecte de la crisi
Els comerciants valoren positivament la iniciativa realitzada fins a final del mes de juny

montCada Centre ComerÇ

El grup de danses tribals i orientals de l’Espai Taichí, al carrer Clavell, va recollir 250 euros per al menjador 
social ‘El Caliu’ de l’Abi, durant el festival benèfic que va organitzar l’entitat a l’Abi el passat 30 de juny. 
L’acte va comptar amb l’actuació de 30 ballarines i l’assistència d’una vuitantena de persones. A la foto, 
les participants a l’exhibició | SA

> L’Espai Taichí recull 250 euros per al menjador ‘El Caliu’
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Andròmines col·labora 
amb el Banc d’Aliments
L’entitat social va entregar 100 pots de cacau soluble

El president d’Andròmines, Se-
bastià Heredia, va fer entrega d’un 
centenar de pots de cacau soluble 
als voluntaris del Banc d’Aliments 
de Montcada, que atén més de 
180 famílies per setmana. L’acte 
d’entrega va tenir lloc el passat 27 
de juny davant l’església de Santa 
Engràcia. Aquesta aportació se 
suma a les que ja ha fet l’entitat 

en anteriors ocasions al Banc 
d’Aliments de Montcada per tal de 
donar suport a les persones més 
necessitades del municipi. D’altra 
banda, l’associació montcadenca 
d’integració sociolaboral va fer 
una crida recentment aprofitant el 
Dia Mundial del Medi Ambient 
contra el malbaratament dels ali-
ments i a favor del seu consum 
responsable. 

solidaritat Ciutadana

Jesús Abad | La redacció
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Sebastià Heredia, amb els representants del Banc d’Aliments de Montcada



191a quinzena | Juliol 2013 Opinió

Fiesta solidaria
La Fiesta Mayor de La Ribera 2013 
ha sido una de las más participati-
vas de los últimos años. El viernes 
21 empezamos la fiesta y como 
novedad tuvimos Cine a la Fresca, 
con la película de Tadeo Jones. Los 
talleres y juegos del sábado 22 fue-
ron un éxito entre los más pequeños, 
especialmente el de figuras pixela-
das. Por la tarde, tuvimos nuestra ya 
tradicional butifarrada, muy concur-
rida. El broche de oro lo puso el gru-
po local Diamonds Crew, que llenó la 
pista con sus bailes. La “fiebre fan” 
fue tal que miembros de la comisi-
ón de fiestas tuvieron que ejercer de 
guardaespaldas. 
El domingo, como otra novedad, or-
ganizamos un mercadillo. Para ser el 
primero, la verdad es que hubo más 
afluencia de la esperada, incluso 
vino gente de fuera de Montcada, 
que lo había visto anunciado en In-
ternet. La verbena fue muy partici-
pativa y la gente bajó a cenar y a la 
fiesta. El lunes tuvimos la III Trobada 
de Puntaires que, sin lugar a dudas, 
ha sido la más participativa de las 
que hemos realizado. Los hincha-
bles, junto con la fiesta de la espu-
ma, fueron la diversión para los más 
pequeños. Este año volvimos a tener 
un toro mecánico y el hinchable más 
grande que hasta el momento se ha 
traído a las fiesta. El final de progra-
ma, como siempre, fue para el ‘rom 
cremat’ que, como cada año, tiene 
una buena participación. 
Durante la semana que realizamos 
la exposición de manualidades y 
fotografías del barrio, estuvimos re-
cogiendo alimentos en nuestro local. 
También montamos varios puntos de 
recogida durante la fiesta y realiza-

mos la venta de un gazpacho solida-
rio. Con el dinero recaudado se com-
prarán alimentos para la campaña. 
La gente se ha volcado y ha hecho 
todo tipo de aportaciones dentro de 
sus posibilidades, desde niños que 
han traído paquetes de galletas, 
hasta gente que nos ha entregado lo 
habitual, arroz, pasta y legumbres. 
Un vecino entregó una treintena de 
latas de leche infantil. En total he-
mos recogido 120 kg de alimentos, 
que serán entregados al Banc d’Ali-
ments de Montcada. Consideramos 
que las fiestas son para divertirse y 
desconectar de la situación actual, 
pero siempre hay tiempo para cola-
borar, por poco que se pueda, con 
las familias que, desgraciadamente, 
están en una situación desfavora-
ble.

jaime Imbernón
AV La Ribera

Aparcamiento fantasma
Imagine una calle con dirección 
alternativa y en la que se permita 
aparcar. Imagine más, imagine que 
sean dos calles. Piense por un mo-
mento que cada vez que circule por 
la calle Antoni Pujades o por la calle 
Montsant de Santa María tiene que 
vigilar que ningún vehículo circule 
en sentido contrario porque o bien 
tendrá que buscar un hueco (impo-
sible) para dejarle pasar o esperar 
que el otro conductor haga lo propio, 
siempre que unos y otros respeten 
las normas de circulación para evitar 
la bronca puntual.
Piense que esta situación se ha vivido 
desde hace mucho tiempo y que la so-
lución es tan simple que hasta existe. 
Hace unos años, con la creación de un 
aparcamiento en batería en la zona 

baja del Parc de Ca n’Oller, el pro-
blema se podía haber solucionado 
en parte, pero muchos coches conti-
nuaban aparcados donde siempre.
Hace unos meses, el Ayuntamiento 
habilitó un aparcamiento en uno de 
los extremos de la calle Antoni Puja-
des. Movimiento de tierras y entrada 
con gálibo. Luce bien, sobre todo 
para quienes aparcan allí para reco-
ger a los niños del colegio Mitja Cos-
ta. El resto de vecinos no lo utiliza, 
no se ha cambiado la señalización y 
más allá de la furgoneta de Aguas de 
Barcelona, apenas hay movimiento 
en ese aparcamiento.
Busco más datos en la web de La 
Veu: El inicio de las obras del apar-
camiento dio comienzo el 28 de 
enero de 2013 y el 7 de marzo se 
anunció que ya estaba listo. Copio 
y pego: “La creación de este apar-
camiento acondicionado supondrá 
la eliminación durante las próximas 
semanas –cuando esté lista la seña-
lización pertinente– de los actuales 
estacionamientos de Antoni Puja-
des, en el tramo entre la avenida y el 
Parc de Ca n’Oller, que hasta ahora 
permitía la circulación alternativa”.
Por lo que leo debe ser más com-
plicado colocar unas señales de pro-
hibido estacionar que habilitar un 
aparcamiento. Más de cuatro meses 
después todo sigue en su sitio, has-
ta el fantasmagórico aparcamiento 
vacío.

Francisco Ávila 
Terra Nostra

Economia i joc
Mentre el tabac i l’alcohol són sub-
jecte d’un progressiu increment fis-
cal, i amb resultats molt eficaços per 
a la salut de tots, ara es vol recórrer 

el camí oposat amb als casinos, és 
a dir, els jocs d’atzar, les apostes, 
les màquines recreatives que hi ha 
dintre, rebaixant-ne abruptament els 
impostos amb el pretext de ressus-
citar l’activitat econòmica del país.  
Amb motiu del Dia Internacional 
contra l’Ús Indegut i el Tràfic il·lícit 
de Drogues, el 26 de juny, convé re-
cordar que moltes persones pateixen 
una addicció a les drogues, així com 
d’altres conductes addictives com 
és el joc patològic o ludopaties. Una 
persona ludòpata conviu amb un 
gran patiment psíquic fruit de l’es-
piral compulsiu per jugar. És molt 
probable que s’arruïni, que perdi la 
feina, la casa i, sovint, la família. 
En aquest punt, la persona de ben 
segur requerirà d’ajuda professio-
nal. Avui dia, tot i les grans virtuts 
de les noves tecnologies com l’In-
ternet, l’accés al joc i les apostes 
s’ha estès i universalitzat com mai, 
i com a conseqüència creix el risc 
que més persones abusin i en perdin 
el control. Sobre nosaltres plana un 
fort dilema que ens interpel·la com 
a societat: com prevaldre el valor de 
la salut malgrat la situació econòmi-
ca en la que ens trobem immersos 
a Catalunya. He sentit dir dels més 
agosarats que sembla com si esti-
guéssim presenciant un pols entre 
l’addicció a les finances i l’addicció 
al joc; ambdues patologies cercant 
el gaudi inexorable d’obtenir diners.

Oriol Escolies
Projecte Home Catalunya

Fe d’errates
El president de l’AV Vallençana-Reixac 
és Jordi Deví, no Manuel Gómez, que és 
el secretari de l’entitat.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Prou servituds
Quan encara estem paint la 
notícia que no hi ha diners per 
al soterrament de la línia de 
França al seu pas per Montca-
da, ens assabentem fa 15 dies 
que sí que n’hi ha per foradar 
el Turó amb l’únic objectiu de 
reduir en cinc minuts la durada 
del trajecte entre Barcelona i 
diferents municipis vallesans. 
Què importa que els ciutadans 
de Montcada vegin reduït el 
nombre de combois a tres de 
les seves estacions! Els mont-
cadencs ja estem acostumats 
a acatar els designis de la gran 
Barcelona. Ja estem acostu-
mats a estacions de tren per on 
no passen trens que no paren, 
com la de Sant Joan. Ara en 
tindrem tres més. No importa! 
Com tampoc importa que l’Adif 
estigui fent els preparatius per 
fer el quart pou de ventilació de 
la LAV per Montcada, un pou  
que només ventilarà el túnel 
de l’única infraestructura viària 
a la qual es destinen recursos 
sense cap problema. 
Si les pressions del govern i de 
la ciutadania no ho impedei-
xen, tindrem unes fantàstiques 
obres enmig de la ciutat que 
alteraran de manera notable el 
dia a dia dels veïns i els comer-
ciants. Però, haurem de callar 
perquè són unes obres d’“in-
terès general”, diuen,  mentre 
que soterrar unes vies que divi-
deixen la ciutat en dues meitats 
no ho és, només és d“interès 
montcadenc”. En algun mo-
ment, Montcada haurà de 
plantar cara i diu prou a tantes 
servituds i a tantes injustícies. 
Això sí, caldrà la unitat de tots 
per fer sentir la nostra veu. 
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Portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

m. carmen porro, portaveu del PSC joan maresma, portaveu de CiU

Eva García, portaveu del PPC

josep m. González, portaveu d’ICV-EUiA

carmen Romero, portaveu de C’s marta Aguilar, portaveu d’ERC

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

Reforma de Llei o més regressió social?

Vivim moments complicats, però ens en sortirem. Les incerte-
ses d’avui no ens poden fer oblidar les oportunitats de demà. 
El nostre deure és estar al costat d’aquells que pitjor ho estan 
passant per la crisi econòmica i treballar, sense descans, per 
generar oportunitats per a tothom. És en aquest sentit que 
cal esforç i treball. Treball, per defi nir entre tots la Montcada 
del futur, per assentar les bases del nou model econòmic que 
volem construir per a la nostra gent, per als nostres joves. 
No vivim en una ciutat que enamora, però vivim en una ciu-
tat territorialment estratègica. Una ciutat de prestigi industrial, 
receptiva a les inversions estrangeres i atractiva per a projec-
tes estratègics internacionals. En els propers mesos, segura-
ment ens proposaran nous projectes per a la nostra ciutat. Si 
aquests grans projectes fi nalment vénen a Montcada i Reixac, 
és perquè els avantatges i les potencialitats de la nostra ciu-
tat són immillorables. Però ho hem de saber fer bé, hem de 
construir projectes que tinguin fonts de riquesa, no només per 
avui, sinó també per demà. 
En tots aquests anys que m’he dedicat a la política local he 
aprés una cosa, una sola cosa. Aquí no es pot fer màgia. No 
apareixerà ningú geni que amb un joc de mans trobi la re-
cepta fantàstica. Ni tant sols els governs més poderosos, amb 
més recursos ho assoleixen. Varetes no, però a base d’esforç 
i de creativitat, de pencar i de tenir idees, alguns projectes 
fracassaran i d’altres aniran bé. 
Per això, cal recordar les paraules del president nordameri-
cà Theodore Roosevelt que també les faig meves: “La millor 
cosa que pots fer en política és encertar, la segona millor cosa, 
equivocar-te; la pitjor, no fer res”. 

Segur que ens en sortirem
Fa uns dies, el Sr. Joan Maresma, no sabem si com a portaveu 
econòmic del govern CiU-PSC o com a candidat de CiU per les 
eleccions 2015, va fer una xerrada a l’Auditori, o millor dit un 
míting electoral. Va començar explicant les etapes de govern 
en aquest 14 anys. Els primers 11 dedicats a “modernitzar la 
ciutat” Montcada Aqua, Estadi de futbol, Biblioteca i Teatre, 
tot a base de préstecs e hipoteques, que estem pagant i el 
que ens queda; i els últims 3 anys sota el lema “les persones 
són el més important” i que han coincidit amb les retallades 
del pressupost a l’Àrea Social, amb les retallades a Sanitat i 
Educació, amb el tancament de les Urgències, el Copagament 
de serveis, etc.
Els propers anys els va titular “Sense creixement i treball, no 
hi ha futur”, principalment basats amb la seva proposta elec-
toral d’una Montcada turística, junt amb algunes de les nos-
tres propostes desoïdes durant molts anys: Parc Tecnològic, 
excepcions fi scals per la contractació, treball públic, comerç 
de proximitat, política d’emprenedors, etc. Propostes que no 
han estat prioritàries per als governs PSC-CiU durant aquets 
últims 14 anys. Durant els 2 anys d’aquest govern CiU-PSC, 
hem trobat a faltar lideratge en els temes de ciutat i sobretot 
amb les persones, ha hagut una mala gestió dels projectes 
que han afectat a la ciutat, ha faltat transparència en la gestió 
municipal, han anul·lat la participació ciutadana i donat pas a 
l’amiguisme i el clientelisme, no han sabut ni gestionar ni mo-
tivar el personal de l’Ajuntament, etc. Els interessos dels seus 
partits han passat pel davant dels interessos de Montcada i 
dels montcadencs i montcadenques. En lloc de governar, es 
dediquen a fer campanya electoral!

Valoració o campanya electoral?

Haber consentido que en Montcada se hayan creado ciertos 
guetos es lamentable. El gobierno municipal es responsable de 
esta situación y parece no importarle en absoluto. Cómo se nota 
que los gobernantes del PSC y CiU no viven en ciertos barrios 
de nuestra ciudad como La Ribera o Can Sant Joan. Pero 
muchos ciudadanos que residen en estas zonas, ya no pueden 
más. La convivencia con determinados colectivos es insoporta-
ble: muchos de ellos no respetan nuestras normas y nuestras 
costumbres. El Partido Popular tenemos claro que la capacidad 
de acogida de inmigrantes a los recursos laborales, sociales y 
sanitarios disponibles es limitada: pensar que aquí cabe todo el 
mundo es del género hipócrita. Es injusto que en una época de 
recortes generalizados como lleva a cabo la Generalitat de Cata-
lunya, se estén dando ayudas a personas que se encuentran en 
situación irregular o que llevan poco tiempo entre nosotros y, a la 
vez, se retiren a ciudadanos y familias que han estado trabajan-
do y cotizando tota la vida y que, cuando más lo necesitan, no 
tienen el apoyo de la Administración. 
Exigimos tolerancia cero contra los actos que vayan contra la segu-
ridad ciudadana, la convivencia cívica o la dignidad de la mujer y 
los niños. Mientras el PP pedimos esto, el gobierno sólo se preocu-
pa de que aprendan a hablar catalán, les da igual las peleas, reyer-
tas, bandas organizadas… eso sí, si lo hacen en catalán, no pasa 
nada. Para el PP, mientras tengamos niños que se van a dormir 
sin cenar, limitaremos el acceso de los immigrantes irregulares a la 
sanidad pública, por ejemplo. El corazón nos dice que ayudemos 
a todos pero la cabeza nos dice que eso es imposible. Por eso, es 
patético que el PSC y CiU hayan convertido nuestros barrios en 
guetos porque en Montcada no cabe todo el mundo.

¡Aquí no cabe todo el mundo!
Últimament m’he adonat que a les façanes d’algunes escoles hi 
han penjades banderes (estelades) acampanyades d’un lema 
polític. Hi ha gent que creu que l’estelada representa una hi-
potètica Catalunya independent, però és obvi que es trata d’un 
símbol aliè al nostre ordenament jurídic ja que la senyera és la 
bandera catalana que reconeix el nostre ordenament jurídic i 
que ens representa a tots/es els catalans/les catalanes, incloent 
a aquells/es que no estan d’acord amb la bandera o entenen 
que aquesta no els representa. El marc jurídic que forma el 
nostre ordenament és el que democràticament hem constituït 
tots els ciutadans, tant els d’Andalusia com els de Madrid o els 
veïns. Així, la bandera espanyola representa tots els espanyols, 
perquè així s’expressa a la nostra Constitució. La senyera repre-
senta tots els catalans, com ho disposa l’Estatut d’Autonomia, 
i cada municipi pot tenir també la seva bandera com prevé la 
llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la que es regula l’ús de la 
bandera de Espanya i altres banderes i ensenyes. 
Entenc que l’escola deu promoure els valors superiors de lliber-
tat, justícia, igualtat i pluralitat, evitant la propaganda politica que 
intenta infl uir ideològicament als alumnes o les seves famílies. 
Per aquest motiu, el fet d’hissar una bandera d’aquestes carac-
terístiques fa perillar aquests valors que l’escola ha de transme-
tre. A C’s treballem perquè els nostres col·legis públics siguin 
refl exe de la pluralitat política i la llibertad de pensament, per tal 
de formar lliures pensadors. Així doncs, des de C’s mostrem el 
nostre rebuig a l’adoctrinament del nostre jovent en tendències 
polítiques pròpies de minories. D’altra banda, hi ha partits com 
CiU i ERC que prefereixen la identitat a la qualitat educativa i el 
PSC I ICV s’han pujat al carro del nacionalisme.

Quina educació volem per als nostres fi lls?

Cap col·lectiu en surt indemne del context actual però un dels 
més castigats és el dels joves. A l’Ajuntament ens ve molt gran 
crear ocupació per atendre les necessitats dels que, a una edat 
molt primerenca, deixen els seus estudis o ja els han fi nalitzat i 
han d’incorporar-se al món laboral. Aquest és un problema que 
ha traspassat fi ns hi tot l’àmbit estatal i se situa en el marc eu-
ropeu. Però com Ajuntament sí hem d’obrir els ulls per copsar 
noves necessitats i donar-hi resposta amb la voluntat de faci-
litar la incorporació de ple dret dels joves a la nostra societat. 
En aquest sentit, i dins d’aquest col·lectiu, els joves, ens trobem 
amb una nova realitat. Fins fa poc al voltant dels 16 anys els 
que tenien expectatives de continuar la seva formació s’incorpo-
raven per primera vegada al món laboral en període d’estiu en el 
sector turístic, hostaler, de comerç, de serveis de monitoratge...
Avui el context econòmic frena aquesta incorporació estacional i 
són més els joves que passen l’estiu al municipi. Així sorgeix la  
necessitat d’ omplir aquest espai de lleure que són les vacances 
escolars i oferir-los un ventall de possibilitats que conjumini res-
ponsabilitat, aprenentatge i diversió. 
Hem d’ofertar-los-hi espais de trobada que promoguin el volun-
tariat i tallers de tots tipus: circ, música, teatre, d’arranjament de 
bicicletes i ciclomotors, convers en diferents idiomes, reforç en 
diferents matèries... Han de ser espais de trobada i de realització  
personal. Als joves se’ls ha de fer participatius en el tarannà de la 
nostra ciutat. Han de ser ells els que ens diguin que voldrien fer 
en el marc de les possibilitats del consistori i quins compromisos 
i responsabilitats assumirien. Com Ajuntament els hem de saber 
i voler incorporar socialment com a ciutadans de ple dret. Crear 
espais de joves és invertir en ciutat i en futur.

Segona proposta

El Consell de Ministres estè valorant donar llum verda a la 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Lo-
cal. Aquesta reforma del govern del PP treu competències als 
ajuntaments, és regressiva i prioritza la recentralització dels 
serveis; no garanteix ni el bon funcionament de l’administració 
ni uns serveis públics de qualitat; té per objectiu la privatitza-
ció dels serveis públics, obeint només a criteris econòmics i 
no resol el problema del fi nançament local. Els ajuntaments 
deixaran de ser la primera administració que atengui a la 
població, produint-se un allunyament entre la necessitat i la 
resposta.
Ajuntaments com el de Montcada han demostrat en més de 
30 anys de democràcia la seva contribució a la qualitat de vida 
de la ciutadania i han jugat un paper decisiu en la garantia 
d’accés a determinats serveis i en la cohesió social dels ciuta-
dans i ciutadanes. Des de l’administració local s’han assumit 
competències que no eren municipals en matèries socials, 
en educació, etc... per tal de donar-hi respostes. Estem millor 
preparats per oferir serveis de proximitat, però és necessària 
una estructura de l’administració local que la simplifi qui, per-
meti l’estalvi sense pèrdua d’efi ciència, estableixi quines són 
les competències municipals i en garanteixi el seu correcte 
fi nançament. D’altra banda, cal recordar que les administra-
cions locals no són les que tenen un pes més rellevant en el 
dèfi cit públic i, a més, són l’únic nivell d’administració pública 
que preveu acomplir amb l’objectiu del dèfi cit. Per tot plegat, 
considerem que aquesta reforma del PP retalla totes les com-
petències dels ajuntaments sense tenir en compte que són la 
garantia de progrés.
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ACTUACIONS DE FI DE CURS
Les aules de teatre i música de 
l’Ajuntament clouen la temporada 

Fins al 21 de juliol es pot visitar 
a l’Auditori Municipal una de les 
exposicions més impressionants 
que ha acollit Montcada durant 
aquesta temporada, la del foto-
periodista Samuel Aranda (Santa 
Coloma de Gramenet, 1979) so-
bre la Primavera àrab. La mostra 
està formada per una trentena 
d’imatges, entre les quals desta-
ca en una reproducció de gran 
format l’obra que el va fer gua-
nyar el premi de fotografia més 
prestigiós  del món, el World 
Press Photo 2012, que retrata una 
mare abraçant el seu fill durant 
les revoltes populars del Iemen.

Comparació. Aranda no va poder 
assistir a la inauguració, feta el 
25 de juny, per motius d’agenda. 
En representació seva va parlar 
el també fotògraf colomenc, Juan 
Guerrero (Tarifa, 1940), que ja va 
exposar a l’Auditori al 2011 amb 
la mostra ‘Els ulls dels pobres’. 
L’autor va comparar la imatge de 
Samuel Aranda amb l’escultura 
‘La Pietà’ de Michelangelo i la 
fotografia ‘El bany de Tomoko’, 
d’Eugene Smith, en què una 

mare banya el seu fill, afectat per 
la intoxicació de mercuri a Mina-
mata (Japó). “A les tres obres es 
mostra l’amor, el patiment, la 
tendresa, l’harmonia i el do-
lor”, va dir l’autor, qui va afegir 
que “imatges com aquestes mai 
no podran ser esborrades de la 
història ni de la memòria col-
lectiva”. L’acte també va comp-
tar amb la presència de l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
qui va lloar la tasca de l’autor per 
“mostrar-nos clarament què és 
el que està passant al món”, i 
el regidor de Cultura i Patrimoni, 

Daniel Moly (CiU), qui va des-
tacar “el gran treball fotogràfic 
d’Aranda, que posa de relleu 
la importància del fotoperio-
disme per donar a conèixer la 
realitat dels conflictes interna-
cionals”. L’exposició, de caràcter 
itinerant i gestionada per l’entitat 
Gramenet Imatge Solidària, està 
formada per una trentena d’imat-
ges de les protestes que van escla-
tar a països àrabs com Egipte, Lí-
bia, Tunísia i el Iemen entre final 
de 2010 i principis del 2011. Els 
beneficis de l’explotació de l’ex-
posició es destinen a projectes de 

cooperació amb països del Tercer 
Món.  La trajectòria de Samuel 
Aranda ha estat vinculada als 
conflictes internacionals des dels 
seus inicis. Un reportatge sobre 
la situació social a Espanya ar-
ran la crisi, publicat al diari New 
York Times, és un altre dels seus 
treballs més reconeguts i que ha 
generat molt debat als mitjans 
de comunicació. Al 2006, va ob-
tenir un altre premi destacat, el 
de l’Asociación Nacional de In-
formadores Gráficos de Prensa y 
Televisión, per un treball sobre la 
immigració africana.

Laura Grau | Montcada

La mostra de Samuel Aranda sobre 
la Primavera Àrab arriba a l’Auditori
El fotògraf Juan Guerrero compara la imatge guanyadora del World Press Photo 2012 amb les grans icones de l’art
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El fotògraf de Santa Coloma de Gramenet Juan Guerrero va fer d’amfitrió de l’exposició d’Aranda, apadrinada per  Gramenet Imatge Solidària

FotoGraFia
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20 ANyS CANTANT ‘A CAPPELLA’
Ocumé repassa la seva trajectòria 
davant de més de 300 persones

M.Teresa Gràcia 
exposa a la 
Casa de la Vila 
‘Espais lírics’

La montcadenca Maria Teresa 
Gràcia inaugura el 16 de juliol 
una exposició de pintura a la 
Casa de la Vila amb el títol ‘Es-
pais lírics’ (19.30h). Sis anys des-
prés de la seva primera mostra 
individual a Montcada, Gràcia 
torna a la mateixa sala amb un 
estil totalment diferent, deixant 
enrera el món figuratiu per en-
dinsar-se en l’abstracció lírica, de 
la qual n’és el màxim exponent 
Wassily  Kandinsky. “Volia ex-
plorar camins nous, apostant 
més pel color i menys per les 
formes”, explica l’autora, que 
va ser alumna de l’artista Joan 
Capella i, a la seva mort, d’Eva 
Sereno, responsable actual dels 
cursos de pintura de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni. “Amb 
en Joan em vaig iniciar com 
a pintora i amb l’Eva m’he 
sentit segura per continuar 
avançant”, afegeix Gràcia.

Laura Grau | Montcada

M. Teresa Gràcia, amb una de les seves obres
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‘Imatges com aquesta 
mai no podran ser 
esborrades de la 
història de l’home’



22 1a quinzena | Juliol 2013Cultura

Festa major de Can sant joan

Els veïns assisteixen massivament 
a la majoria d’actes del programa

Can Sant Joan va celebrar els 
dies 21, 22 i 23 de juny la seva 
festa major amb un balanç més 
que positiu. A més de les cites 
clàssiques, com la revetlla de 
Sant Joan i la traca,  el progra-
ma va oferir com a novetat el 
concurs ‘Tú sí que sales’, ins-
pirat en el popular programa 
televisiu, que va comptar amb 
més d’una desena de partici-
pants. “Estem molt contents 
perquè tot ha sortit molt bé 
i hem tingut més participa-
ció que mai”, ha indicat José 
Luis Conejero, en nom de la 
comissió de festes. L’única nota 
negativa és que per segon any 
consecutiu la festa no va tenir 
atraccions perquè els firaires no 
estan d’acord amb la nova ubi-
cació, el parc de les Aigües.
D’altra banda, al voltant de 
400 persones van participar al 
dinar de germanor que l’AV va 
fer el 30 de juny a la pista co-
berta de l’escola El Viver, amb 
música en directe.

La revetlla de Sant Joan, a la plaça del Bosc, va ser una de les més participatives 

Laura Grau | Redacció
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La junta de l’AV de Vallençana-
Reixac ha valorat positivament la 
primera edició de la festa del barri 
que va organitzar el 30 de juny, 
coincidint amb Sant Pere. “Estem 
contents de com ha anat per ser 
la primera vegada que la fem, 
tot i que trobem a faltar més 
implicació del veïnat”, ha dit el 
secretari de la junta, Manuel Gó-
mez. La festa va consistir en una 
matinal amb activitats de divulga-
ció, com una visita guiada a càrrec 

del Museu Municipal –que va fer 
el mateix regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU)–, 
i de caire ambiental, com un ta-
ller de construcció de caixes niu 
i un itinerari de natura, a càrrec 
d’Acer. Els nens també van poder 
practicar el tir amb arc gràcies a la 
col·laboració del Club Can Piqué. 
D’altra banda, Amics de Reixac 
va organitzar el 28 de juny la re-
vetlla de Sant Pere a l’esplanada 
de l’ermita, amb ball, coca i músi-
ca en directe.

Festes de sant pere

L’AV Vallençana-Reixac, 
satisfeta amb la resposta
El taller de caixes niu i el tir amb arc van atraure molta canalla
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Laura Grau | Vallençana-Reixac

La matinal de diumenge 23 de juny, amb inflables i puntaires, es va aprofitar per recollir aliments
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La plaça Bosc va ser escenari de la revetlla de Sant Joan (a dalt) i la cantada d’havaneres (a baix)
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L’AV recull més de 100 quilos de menjar
El programa ha combinat les activitats lúdiques i culturals amb la vessant solidària

Festa major de la ribera

El taller de caixes-niu d’Acer va tenir molt bon resposta entre els nens que van acudir a la festa

La festa major de La Ribera, 
celebrada del 21 al 23 de juny, 
va compaginar la vessant més 
lúdica i cultural amb la solida-
ritat. L’AV va recollir aliments 
durant els dies de la festa –i 
una setmana abans al seu lo-
cal– i va recaptar diners amb 
la venda de gaspatxo solidari. 
El menjar, un total de 120 qui-

los, es destinarà al Banc d’Ali-
ments de Montcada i els diners 
es destinaram a la compra de 
més menjar. “Creiem que les 
festes són per divertir-se, però 
sempre hi ha temps per col-
laborar amb les famílies que 
estan en una situació més de-
safavorida”, ha explicat el pre-
sident de l’AV, Jaime Imbernón, 
qui s’ha mostrat satisfet amb la 

resposta dels veïns. Pel que fa 
al programa, Imbernón ha des-
tacat la recuperació del cinema 
a la fresca, amb el film ‘Tadeo 
Jones’, l’organització del primer 
mercadet de segona mà, “amb 
més afluència de l’esperada i 
gent que va venir de fora de 
Montcada”, i l’èxit del grup 
Diamonds Crew amb les seves 
espectaculars coreografies.

Laura Grau | La Ribera

La revista Vallesos ha rebut el Pre-
mi de Comunicació local 2012, 
en la modalitat de premsa, que 
atorga la Diputació de Barcelona 
per l’edició especial “La riuada de 
1962”, centrada en els fets tràgics 
que van succeir fa 50 anys i que 
van causar més de 700 víctimes a 
la comarca. Al llarg de 88 pàgines 

la publicació rememora el succés 
amb les aportacions d’una vin-
tena d’articles de col·laboradors 
entre els quals hi ha els periodis-
tes Àngels Leiva i Ángel Acín i 
l’historiador Santi Cucurella, que 
van narrar els fets viscuts a Mont-
cada i Reixac durant aquell fatídic 
25 de setembre en què van morir 
30 veïns del municipi.

‘Vallesos’ guanya amb 
l’edició sobre la riuada
La revista premiada conté tres articles referits a Montcada

Pilar Abián | Redacció

premis de ComuniCaCió loCal
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vintÈ aniversari

El grup vocal Ocumé va cele-
brar el 28 de juny el seu 20è 
aniversari amb un concert a la 
plaça de l’Església que va aple-
gar més de 400 persones. L’acte 
va ser presentat per Pedro de 
Lamo, exprofessor de La Salle, 
qui va reviure com va comen-
çar l’aventura d’aquell grup 
d’alumnes del centre que es va 
decidir a fer música sense ins-
truments, només amb la seva 
veu. Vint anys després, Ocu-
mé continua encara en actiu i 
amb molts projectes de futur. 
El recital va comptar amb la 
col·laboració especial d’alguns 

dels intèrprets que han passat 
per la banda al llarg de la seva 
trajectòria. Un dels moments 
més emotius del concert va ser 

la participació dels fi lls dels can-
tants, que van interpretar tam-
bé ‘a cappella’ una de les peces 
dels seus pares.

Pilar Abián | Montcada

La plaça de l’Església va registrar un ple total, amb més de 400 persones, que van gaudir de dues hores de concert amb les sis veus d’Ocumé
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Ocumé fa un recorregut per la seva 
història en un concert multitudinari
El grup rememora els seus temes més emblemàtics amb la participació d’excomponents

Un any més el Centre Excur-
sionista El Cim va fer arribar la 
Flama del Canigó a Montcada i 
Reixac el 23 de juny com a pre-
ludi de les revetlles de Sant Joan 
de Mas Rampinyo, Can Sant 
Joan i Montcada centre. Enguany 
aquest símbol de catalanitat no va 
ser transportat per membres de la 
Joventut Atlètica Montcada (JAM) 
mitjançant relleus com a les dues 
últimes edicions, sinó que va fer el 
seu recorregut amb un vehicle.

Itinerari. La primera parada va ser 
davant de La Unió; la segona a 
la plaça del Bosc, on la colla de 
Drac i Diables va encendre la tor-
xa amb què va iniciar el correfoc 

de festa major, i l’última, al carrer 
Major, on membres d’El Cim van 
encendre el peveter, que va pre-
sidir la revetlla, amb l’assistència 
de 200 comensals. El missatge de 
la Flama, de l’historiador Antoni 
Pladevall, va ser llegit als diferents 
barris per Jordi Escrigas, de La 
Unió; José Manuel Velasco, dels 
Diables i Lídia Molano, de la co-
missió organitzadora. 
El text va recordar els poetes 
Salvador Espriu i Vicent Andrés 
Estellés, “un català i un valen-
cià que s’agermanen en el seu 
amor a les nostres lletres i al seu 
país”, i va fer una crida a “conti-
nuar units i disposats a lluitar 
per exigir el que per dret ens 
pertoca”. 

nit de sant joan

El missatge de la Flama 
del Canigó incideix en el 
dret a decidir dels catalans
La torxa va passar per Mas Rampinyo, Can Sant Joan i el centre

Al fons la gent sopant i, en primer terme, el peveter que va ser encès amb la Flama del Canigó
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Laura Grau | Montcada

Els fi lls dels membres d’Ocumé van actuar al fi nal del concert, en un dels moments més emotius
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Cursos d’expressió musiCal

Una seixantena d’alumnes participa 
en aules obertes per final de curs

Un total de 55 alumnes de 
l’Aula de Música de l’Ajunta-
ment van passar per l’Auditori 
Municipal els dies 27 i 28 de 
juny per participar en les aules 
obertes amb motiu del final de 
curs. Els primers en actuar, el 
dia 27,  van ser els alumnes dels 
cursos de música, piano i gui-
tarra espanyola, que va inclou-
re un repertori divers, des de 
música clàssica fins a flamenc i 
pop-rock. El segon torn, el dia 
28, va ser per als alumnes de 
guitarra elèctrica, alguns dels 
quals formen part del grup lo-
cal Juan Sexxual Experience.
Teresa Silva, professora i coor-
dinadora de la formació musi-
cal de la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni, ha destacat “l’acti-
tud participativa dels alum-
nes, la metodologia i dedica-
ció de l’equip de professors 
i la capacitat de fer música 
en grup, tasca difícil quan 
la majoria no treballen junts 
durant el curs” .

Les exhibicions de guitarra i piano van tenir lloc els dies 27 i 28 de juny a l’Auditori 

Laura Grau | Redacció
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A dalt, alumnes del curs de guitarra espanyola i, a baix, de guitarra elèctrica, durant l’aula oberta
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Un centenar de persones va assistir dissabte a la nit al concert de la 
banda Jazz Machín, que versiona a ritme de jazz temes del cantant de 
boleros Antonio Machín. Aquest és el segon any consecutiu que el pati de 
la Casa de les Aigües és l’escenari de la revetlla de Sant Pere amb música 
en directe, cava i coca. L’acte s’inclou en el programa d’activitats de la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni destinades a potenciar aquest recinte 
com a espai de propostes culturals | Lg

> Boleros a ritme de jazz a la Casa de les Aigües

La Unió de Mas 
Ram pinyo va cele-
brar el 23 de juny la 
Fira Estiu 2013 en 
un nou escenari, el 
passatge Felip Pe-
drell de Mas Duran, 
amb activitats per 
als infants durant 
tot el matí, entre 
les quals hi va ha-
ver inflables, tallers 
de circ i l’actuació 
del grup Els farsans 
amb una festa de 
l’escuma (a la foto). A la nit, l’entitat va organitzar una revetlla popular a 
l’interior de La Unió, per por a la pluja, en la qual van participar 150 perso-
nes. “L’ambient  va ser molt agradable i familiar i la gent s’ho va passar 
molt bé”, ha dit el president de La Unió, Jordi Escrigas | Lg

> Èxit del Fira Estiu i la revetlla de La Unió

> La Coral del Turó busca nous cantants
La Coral Mare de Déu del Turó busca nous cantants, sobretot veus de 
sopranos i baixos. Les persones interessades, que s’haurien d’incor-
porar a partir del setembre, poden contactar amb l’entitt mitjançant el 
telèfon 650 45 97 78 | LR

> Vodevil al Casal de Gent Gran Casa de la Mina
El Casal de Gent Gran Casa de la Mina acollirà el 6 de juliol la represen-
tació del vodevil ‘Niño probeta y esposa chismosa’, a càrrec del grup 
de teatre del Casal de Gent Gran de Ripollet. L’espectacle començarà 
a les 18h i l’entrada és gratuïta | LR
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Els alumnes del curs d’Interpretació teatral que imparteix el professor d’art 
dramàtic Climent Sensada van fer una aula oberta el 25 de juny a l’Auditori 
Municipal amb motiu del fi de curs. L’aula va consistir en la representació 
d’algunes escenes d’obres com ‘Vint per vint’, de Joan Barbero, ‘Besos’, 
de Carles Alberola i Roberto García i ‘Aquí no paga nadie’, de Darío Fo (a 
la foto), més algunes improvisacions dels propis actors. El dia 4 de juliol, 
en el moment de tancar l’edició, està previst que els alumnes del Taller de 
Teatre representin l’obra ‘Quizás, quizás, quizás’ al Kursaal | Lg

> Aula oberta de teatre per acomiadar el curs 
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literatura

El Club de lectura Unicorns Mecànics 
clou la temporada amb Marc Pastor

El Club de lectura Unicorns 
Mecànics, especialitzat en litera-
tura de fantasia i ciència ficció, 
ha tancat la temporada amb un 
convidat d’excepció, l’escrip-
tor i criminòleg, Marc Pastor 
(Barcelona, 1977), que va visi-
tar la biblioteca Elisenda  el 28 
de juny per parlar de la seva 
última novel·la, ‘Bioko’. L’autor 
va descriure el minuciós  tre-
ball de documen tació que duu 
a terme per construir totes les 
seves novel·les, que combinen 
elements històrics, amb tocs de 
fantasia i ciència ficció.

Aturada estival. Ismael Ávalos, 
con  duc tor de les tertúlies, ha 
anunciat que el club reprendrà 
les seves trobades a partir del se-
tembre, amb la intenció de con-
vidar escriptors dos cops a l’any. 
Els seguidors del  club disposen 
d’un bloc on trobaran informació 
(unicornsmecanics.blogspot.com) i una   
pàgina a facebook per fer sugge-
rències sobre possibles nous títols  
per la nova temporada.

L’autor va visitar la biblioteca Elisenda de Montcada per parlar sobre la novel·la ‘Bioko’

Laura Grau | Montcada

Marc Pastor, durant la taula rodona que va organitzar el Club de Lectura Unicorns Mecànics
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Fins al 12 de juliol es pot visitar 
a la Casa de la Vila una mostra 
de pintura dels alumnes del taller 
d’art Tot i Més, que dirigeix Te-
resa Castillo a la seva botiga del 
passeig Rocamora. L’exposició 
està formada per una trentena 
de pintures fetes per adults i 
per infants,  la majoria amb pin-
tura acríl·lica i oli. Aquesta és 
la primera vegada que el taller 
Tot i Més exposa en un equi-

pament municipal. L’acte inau-
gural va tenir lloc el 2 de juliol 
amb l’assistència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), el re-
gidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU). Castillo va 
agrair a l’Ajuntament la possibi-
litat d’exposar en una sala tan 
cèntrica i va destacar la varietat 
de propostes. Pérez i Moly van 
felicitar Castillo per promoure la 
creativitat entre els seus alumnes 
i la van animar a continuar.

pintura

Els alumnes del taller Tot 
i Més fan una exposició
La mostra es podrà veure a la Casa de la Vila fins al 12 de juliol

Teresa Castillo, al centre, amb l’alcaldessa María Elena Pérez i  el regidor de Cultura, Daniel Moly
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Laura Grau | Montcada

el retro-visor Meritxell Trinidad
Laura Grau

Les parades es van traslladar a l’edifici del passeig Rocamora a partir de la dècada dels 70

Molts recorden amb enyorança l’època en què 
hi havia mercat municipal. Originàriament esta-
va a la plaça de l’Església, després va passar al 
carrer Ripoll i, finalment, a l’edifici del passeig 
Rocamora. Maria Rosa Folch va tenir parada en 
les tres ubicacions. La destrucció de l’Església 
durant la guerra civil a causa de les bombes, 
va obligar els paradistes a abandonar la plaça. 
“Quan l’Ajuntament va fer la nova, va decidir 
traslladar el mercat al carrer Ripoll, a mitjan 
dels cinquanta”, explica Folch. Les parades 
estaven a banda i banda del carrer i al centre, 
en unes parades fetes de pedra, s’ubicaven els 
venedors de peix i els comerciants  procedents 
d’altres poblacions. “El dimecres era el dia que 
venien les parades de fora, això és l’únic que 
no ha canviat”, recorda la veïna del carrer Ri-
poll, Josepa Vila. De fet, la parada de cassoles 
i cistells que podem veure a la fotografia –obra 
del seu marit, Pere Contreras– encara continua 
visitant el mercat ambulant dels dimecres. “És 
la que ocupa la cantonada entre el passeig Ro-
camora i el carrer Santiago Rusiñol”, assenyala 
Vila. El mercat va estar al carrer Ripoll fins al 
1973, any en què es va inaugurar l’edifici del 
passeig Rocamora. “Quan es va fer el mercat 
nou, ens van oferir una parada i com que ja 
pagàvem contribució, ens la van deixar més 
barata”, explica Folch. La proliferació de grans 
superfícies i el canvi d’hàbits dels consumidors 
van fer que el mercat municipal, conegut com 
‘la plaça’, tanqués les seves portes al 2010.

Quan el mercat estava al c. Ripoll
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La II Festa del Cinema del pro-
grama de Montcada Ràdio in-
filMtrats, feta el 30 de juny a 
l’Auditori Municipal, va atrau-
re una vuitantena de persones. 
L’acte va consistir en la projecció 
de ‘Serie B’, la darrera pel·lícula 
del director de cinema i teatre Ri-
card Reguant, que va acudir a la 
festa acompanyat del director de 
fotografia Pol Turrents i una de 
les actrius, Nuria De Córdoba. 
Abans de la projecció, Reguant 

–que ha dirigit el film amb el 
pseudònim de Richard Vogue–, 
va animar el públic “a aplaudir, 
xiular i gaudir d’una pel·lícula 
dolenta a propòsit”, amb profu-
sió d’escenes de sexe i violència. 
A l’acabar el film, els tres convi-
dats van participar en un divertit 
col·loqui en què els espectadors 
van van plantejar preguntes so-
bre aspectes tècnics i artístics del 
film. L’acte va finalitzar amb un 
sorteig d’obsequis relacionats 
amb el programa.

montCada rÀdio

Ricard Reguant acudeix 
a la II Festa del Cinema
El director va parlar sobre el film ‘Serie B’, convidat per infilMtrats

L’equip del programa inFilmtrats amb Ricard Reguant, Núria De Córdoba i Pol Torrent a l’Auditori
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Laura Grau | Montcada

Imatge del carrer Ripoll als anys seixanta, quan encara s’hi feia el mercat
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Mulla’t per l’esclerosi
Organitza: IME

14 dE juliol, 10H
montcAdA AquA

6 dE juliol, 19.30H
dAvAnt El pAvElló miquEl poblEt

5 l divendres
Xerrada. ‘Execucions hipotecàries, una 
realitat insostenible’. Hora: 18.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: PAH.

Presentació. Del llibre ‘Gracias, crisis’, 
de M. Ángeles Gabaldá. Hora: 20h. 
Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

Premis Esportius. Gala de lliurament 
de premis. Hora: 22h. Lloc: Àgora del 
Montcada Aqua.

6 l dissabte
Tennis-taula. II Open d’estiu del Club 
de Tennis-Taula de La Unió. Hora: 10h. 
Lloc: La Unió (també el dia 7).

Visita. ‘Montjuïc inèdit’. Hora: 11h. Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Niño probeta y esposa chismo-
sa’, del Grup de teatre del Casal de Gent 

Gran de Ripollet. Hora: 18h. Lloc: Casal 

de gent gran Casa de la Mina. Gratuït.

Sortida. De l’Associació Montcada amb 

bici fins a la platja. Hora: 19.30h. Lloc: 

Davant del pavelló Miquel Poblet.

12 l divendres
Visita. ‘Museu inèdit’. Hora: 17.45h. 

Lloc: Rambla Catalunya, cantonada 

amb Provença (Barcelona). Organitza: 

Fundació Cultural Montcada. 

14 l diumenge
Solidaritat. ‘Mulla’t per l’esclerosi múlti-

ple’. Hora: 10h. Lloc: Montcada Aqua.

Cercavila. De la Colla de Diables amb el 

Drac d’aigua. Hora: 12h. Lloc: Plaça Ni-

caragua (final al Parc de les Aigües).

16 l dimarts
Inauguració.  De l’exposició ‘Espais lírics’, 

de Maria Teresa Gràcia. Hora: 19.30h. 

Lloc: Sala d’exposicions de la Casa de la 

Vila. 

17 l dimecres
Torneig. De natació ‘Vila de Montcada’ 

Hora: 19h. Lloc: Piscina municipal.

Inauguració. De l’exposició col·lectiva 

de pintura del Grup de Dones de Can 

Cuiàs. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal. 

18 l dijous
Reunió. Del ple ordinari de juliol. Hora: 

19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Amb bici a la platja
Organitza: Montcada amb bici

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 
Fins al 21 de juliol

EXPOSICIÓ
25È anIVersarI 
De L’ue sant jOan
fins al 12 de juliol

mostra de pintura
Grup de Dones can cuiàs
17 de juliol, 19.30h

EXPOSICIÓ 
TALLER 
TOT I MÉS

fins al 13 de juliol

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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CP CAN SANT JOAN
Els dos primers equips del club 
de petanca aconsegueixen 
pujar de categoria

pàg. 27 pàg. 28 

BTT
Anna Villar i Pau Egeda, 
campiona i subcampió de 
Catalunya respectivament

CiClisme

José Ortín guanya 
la seva vuitena 
Quebrantahuesos

El veterà ciclista José Ortín con-
tinua en plena forma als seus 67 
anys. El montcadenc va aconse-
guir la seva vuitena victòria a la 
XXIII edició de la Quebranta-
huesos, la prova ciclista amateur 
de més importància d’Espanya 
que es va fer a Sabiñánigo (Osca) 
el 22 de juny amb la participa-
ció d’uns 9.000 ciclistes. Ortín, 
que repeteix la victòria de fa 
tres anys després de ser segon 
a la darrera edició, va recórrer 
els 200 quilòmetres de la prova, 
amb tres ports de gran muntan-
ya com Somport, Marie-Blan-
que i Portalet i un desnivell de 
3.381 metres, amb un temps de 
6 hores, 29 minuts i 48 segons. 
El ciclista montcadenc es va em-
portar la victòria a la categoria 
H (majors de 64 anys), aconse-
guint un espectacular avantatge 
de mitja hora respecte al segon, 
el francès  Patrick François (6h 
58’ 32”). “Confi ava que podia 
tornar a guanyar perquè em 
trobo en un molt bon estat de 
forma”, explica Ortín. 

Rafa Jiménez | Redacció

Ortín, amb el trofeu aconseguit aquest any
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Relleu generacional al 21è Open 
Internacional d’Escacs Vila de 
Montcada, organitzat per l’UE 
Montcada entre el 25 de juny i 
el 3 de juliol a l’Hotel Ciutat de 
Montcada. La victòria fi nal, amb 
7,5 punts, va ser per al jove Gran 
Mestre xilè Mauricio Flores, que 
en una emocionant una última 
jornada va lligar el seu triomf 
després de fer taules amb el rus 
Evgeny Gleizerov. A la segona 
posició, va acabar el Gran Mes-
tre espanyol Alexis Cabrera, amb 
7 punts, empatat amb el tercer, el 
Gran Mestre peruà Jorge Cori, 
de 18 anys. El colombià Jaime 
Cuartas va ser el millor del club 
local ocupant la setena posició. 
Pel que fa al grup B, Ismael Mo-
lano, de Montornès, es va fer 
amb la victòria i el primer local 
va ser Antoni Gil, 16è. 
Mauricio Flores, que s’ha em-
portat un premi de 1.200 euros, 
s’acaba de llicenciar en matemàti-
ques a la Universitat de Browns-
ville (Texas) i ha vingut a viure 
durant una temporada a casa 
d’uns familiars a Sabadell per dis-
putar tots els torneigs del Circuit 
Català, que s’ha engegat amb la 
disputa de l’Open de Montcada. 
Acompanyat de la seva novia, 
també participant al campionat,  
Flores no va amagar la seva emo-
ció per guanyar “el primer gran 
torneig de la seva vida”.

Valoracions. L’acte d’entrega de 
premis va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa, María Elena 
Pérez, i el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (tots dos del 
PSC). Pérez, acompanyada tam-
bé de Vicente Pedro, director de 
Lafarge i Jordi Pallaré, vicepre-
sident de la Federació Catalana 
d’Escacs, va confi rmar el suport 
de l’Ajuntament a un Open que 
està consolidat com “gran acon-
teixement esportiu”. Arturo 
Vidarte, president de l’UEM, va 
destacar “l’emoció del torneig” i 
el gran nivell esportiu ja que “els 
primers escaquistes tenien més 
nivell que l’any passat”. 

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

esCaCs

El Gran Mestre xilè Mauricio Flores 
guanya el 21è Open Vila de Montcada
El jove escaquista, de 22 anys, va superar a la classifi cació fi nal l’espanyol Alexis Cabrera i el peruà Jorge Cori

D’esquerra a dreta, Vicente Pedro (Lafarge), Jorge Cori, Alexis Cabrera, Mauricio Flores, l’alcaldessa María Elena Pérez i el regidor d’Esports, Marc Rodríguez
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> Satisfacció amb la nova seu del torneig
Després de celebrar-se en els últims cincs anys a l’Espai Cultural Kursaal, 
l’Open d’Escacs Ciutat Montcada ha estrenat ubicació a l’Hotel Ciutat de 
Montcada. “La majoria dels participants ens han felicitat per la nova sala 
de joc i els de fora han agraït poder disposar d’una habitació d’hotel du-
rant la seva participació”, explica Arturo Vidarte, president de l’UEM | Rj    
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Futbol. seGona Catalana

L’UE Sant Joan tanca els actes 
d’aniversari amb una exposició
La mostra, instal·lada a l’Espai Cultural Kursaal, es pot visitar fins al 12 de juliol

Els jugadors del CD Montcada, 
que ja estan de vacances, tornaran 
al treball el 7 d’agost i el club ja ha 
anunciat el calendari d’amistosos 
de pretemporada. El 24 d’agost, 
els verds jugaran el seu primer 
partit al municipal de Can Oriach 
contra el Sabadell Nord, de Sego-
na Catalana. Una setmana més 
tard, l’equip de Jordi Salvanyà 
disputarà el primer partit a l’estadi 
de la Ferreria contra el Marianao 
Poblet, de Primera. Tots dos par-
tits es jugaran a les 20h. L’últim 

amistòs es disputarà l’1 de setem-
bre, a les 18.30h, al camp del Lliçà 
de Vall, de Segona. La presentació 
de tots els equips del club (vuit de 
futbol formatiu i dos amateurs) no 
es farà una setmana abans de l’inici 
de la lliga sino més tard, encara en 
una data per confirmar.

Conveni amb ADIMIR. L’11 de juliol, 
el club verd signarà un acord amb 
l’Associació de Discapacitats Físics, 
Psiquícs i Sensorials de Montcada 
i Reixac a la seu de l’entitat (c/ Cri-
santems, sn) a les 19h.  

Els verds tornaran als entrenaments el 7 d’agost 

El CD Montcada anuncia 
el calendari d’amistosos

Rafa Jiménez | Redacció

cD
 m

O
n

tc
aD

a

L’UE Sant Joan Atlètic va posar 
el punt i final a la celebració del 
seu 25è aniversari amb un emo-
tiu acte celebrat el 21 de juny a 
l’Espai Cultural Kursaal durant 
el qual es va inaugurar una expo-
sició sobre la història de l’entitat 
i es va projectar el documental 
‘Can Sant Joan, cuando el ba-
lón empezó a rodar’, dirigit per 
Miguel Ángel López. Va ser un 
moment especial en què es van 
reviure molts records a través de 
la més de cinquantena de fotogra-
fies antigues que es recullen a la 
mostra, on també es poden veure 
algunes pilotes i samarretes velles.  
L’acte d’inauguració de l’expo-
sició, que es podrà veure fins al 

12 de juliol, va comptar amb la 
presència del regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), el 
president del club, José González, 
i l’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC). En acabar, els assistents 
van veure el documental, que es 
pot comprar al preu de 5 euros a 
les oficines del club, al camp mu-
nicipal de Can Sant Joan.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Futbol. primera Catalana

Acte de presentació dels dos últims fitxatges verds: Pablo Leal (primer per l’esquerra) i Oriol Vila

> Tres montcadencs, amb les seleccions catalanes
Tres jugadors de l’FS Montcada van participar el 30 de juny al Torneig In-
ternacional de Seleccions de Futbol Sala Base que es va disputar a Castell-
defels. Es tracta dels benjamins Rubén Villanueva i Marc Paterna i de l’aleví 
Álex Andrés (a la foto, assegut, el primer per la dreta). Es van disputar 14 
partits entre les seleccions, de benjamí a cadet, de Catalunya, Andorra i  
l’Ariège (França). La selecció catalana va guanyar a totes les categories | Rj   

El femení de l’EF Montcada ja 
planifica la propera temporada 
sota la direcció del seu nou entre-
nador, Adriano Bujalance. L’equip 
mantindrà el bloc amb l’única 
baixa d’Andrea Rius, que marxa 
per motius personals. En el capítol 
de fitxatges, arribaran Mar Far-
gas (Gladiador), Lorena Arnadot 
(Sant Cugat) i Carmen Yera (Cer-
danyola). El femení tornarà als en-
trenaments el 26 d’agost i jugarà 

tres partits contra el Suburense 
(31 d’agost), el Prat (8 de setem-
bre) i el Bonaire (15 de setembre). 
Adriano, que estava com a segon 
entrenador al filial del Cerdan-
yola femení, afronta amb il·lusió 
la seva primera experiència com 
a màxim responsable d’un equip: 
“No em marco objectius per no 
tenir pressió. El més important 
és que hi hagi una connexió en-
tre l’entrenador i les jugadores. 
Els resultats ja arribaran”.

Arriben Mar Fargas, Lorena Arnadot i Carmen Yera

Tres incorporacions per 
al projecte del femení

Rafa Jiménez | Redacció

Futbol. eF montCada

> Trobada multidudinària de la família vermella 
Unes 800 persones es van reunir el 29 de juny a la pista exterior del col·legi 
El Viver per celebrar el sopar de fi de temporada de l’EF Montcada. El club 
va oferir un entrepà i una beguda a cada jugador mentre que els familiars 
van portar el seu propi menjar | Rj   
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Sopar de fi de 
temporada de  
l’AE Elvira-La Salle
L’AE Elvira-La Salle, que la pro-
pera temporada iniciarà una 
nova etapa de la seva història 
després de la fusió amb el CEB 
Can Sant Joan i la creació de 
l’UB MIR, va acomiadar el curs 
esportiu amb un sopar amb tots 
els seus membres al restaurant 
Can Piqué | Rj El sopar va reunir tots els equips de l’AE Elvira-La Salle. A la foto, el conjunt sènior femení

ae
 e

LV
Ir

a-
La

 s
aL

Le

Futbol sala. seGona b

El Broncesval Montcada lliga 
els fitxatges de Petit i Requena
Rodríguez encara no ha tancat la plantilla, pendent de la continuïtat de Roger Bonet

El Broncesval ja ha lligat els fixat-
ges de dos jugadors per al seu 
segon projecte consecutiu a la Se-
gona Divisió B. Es tracta de Da-
niel Petit (Marfil Santa Coloma 
B) i Josep Requena (Vilassar de 
Mar). “Són dos jugadors joves 
que també ens poden aportar la 
seva experiència a la categoria”, 
explica el nou entrenador del pri-
mer equip, Lolo Rodríguez. 
En el capítol de baixes, el club està 
pendent de la decisió de Roger Bo-
net, que podria marxar després de 
rebre una oferta per jugar a Itàlia. 
La plantilla encara no està tanca-
da i el club podria confirmar un 
nou fitxage i una altra baixa.

Rafa Jiménez | Redacció

A l’exposició sobre l’UE Sant Joan Atlètic es poden reviure els 25 anys d’història del club
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El seu company, Pau Egeda, va acabar segon a la prova que es va disputar el 16 de juny

btt

Anna Villar aconsegueix el títol 
de campiona de Catalunya

Anna Villar, de l’equip Tomàs Be-
llès-Cannondale, es va proclamar 
campiona de Catalunya de BTT 
a la prova que es va disputar el 16 
de juny a Lliçà d’Amunt. La ciclis-
ta montcadenca va estar sempre a 
les primeres posicions a la cursa 
de la categoria elit femenina i es va 
imposar, amb un temps d’1h 36’ 
35” davant de Sandra Santanyes i 
Núria Espinosa. El seu company, 
el també montcadenc Pau Egeda, 
va finalitzar a la segona posició 
a la categoria màster-30, amb un 
temps d’1h 19’ 15”, només superat 
per Tomàs Misser. 

Competició a Suïssa. Villar va 
participar al Campionat d’Europa  
d’MTB i Trial que es va disputar 
entre el 20 i el 23 de juny a Berna 
(Suïssa). A la categoria individual, 
a la cursa d’XCO, la montcadenca 
va finalitzar a la 21ena posició. A 
la prova de relleus, formant equip  
amb José Antonio Hermida, Pa-
blo Rodríguez i Diego González, 
la selecció espanyola va acabar a 
la dotzena posició. 
El propers reptes d’Anna Vi-
llar i Pau Egeda són la Copa del 
Món, a Andorra, i el campionat 
d’Espanya, que es farà a Panticosa 
(Osca) el 20 i 21 de juliol. 

Rafa Jiménez  |  Redacció

Anna Villar, durant el campionat de Catalunya
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Un grup d’equatorians organitza partits d’aquest tipus de voleibol al barri de la Ribera

nova entitat

Jugadors d’ecuavoley s’uneixen 
per formar un nou club esportiu

Un grup de ciutadans equato-
rians, amb residència a diferents 
barris de Montcada i Reixac, ha 
creat una nova entitat esportiva 
al nostre municipi. Es tracta del 
Club Esportiu d’Ecuavoley Mont-
cada i Reixac. L’ecuavoley és un 
esport que va néixer fa més de 80 
anys a l’Equador i que s’inspira en 
el voleibol, tot i que té diferències: 
es disputa entre equips de tres ju-
gadors, l’alçada de la xarxa és més 
alta i la pilota que s’utilitza, una 
de futbol, és més pesada. Des de 
fa uns tres anys, una trentena de 
ciutadans es reuneix els dissabtes 
a la tarda a la Ribera –des de fa un 
any, ho fan al Parc de les Aigües– 
per jugar partits d’ecuavoley, un 
esport que no està reconegut ofi-
cialment. “Sempre hem tingut 
molt bona acceptació per part 
de la gent del barri. Només som 
un grup de gent que ens agrada 

fer esport i estem oberts a la par-
ticipació d’altres ciutadans que 
no cal que siguin equatorians”, 
comenta Carlos Guevara, secreta-
ri de la junta. Aquesta nova entitat 
ja està oficialment creada i ha en-
trat a formar part de l’Associació 
Equatoriana d’Ecuavoley a 

Catalunya, que està organitzant la 
primera edició d’una lliga que po-
dria començar al setembre. Per a 
demanar més informació d’aquest 
nou club es pot trucar al telèfon 
679 635 346 o enviar un correu 
electrònic a clubdeportivodeecuavoley-
montcadaireixac@hotmail.com.

Rafa Jiménez  |  Redacció

Integrants de la nova entitat esportiva que s’ha creat a Montcada i Reixac
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Mollet, tercer al Trofeu 
Fed. Catalana de combat

Joaquín Mollet, del club Lee 
Young, va aconseguir la medalla 
de bronze a la categoria mitjana, 
de menys de 87 quilograms, a la 
segona edició del Trofeu Federa-
ció Catalana de combat que es 
va celebrar el 16 de juny al pave-
lló de la Mar Bella de Barcelona. 
Aquesta competició va comp-
tar amb la participació de 220  
taekwondistes de 50 clubs de 
tota Catalunya. Un altre mem-
bre del club que dirigeix José 
Santiago, Francisco Egea, va 
quedar a la cinquena posició a la 
categoria pesada, de més de 84  
quilograms.

Francisco Egea, també del Lee Young, va acabar a la ciquena posició

Rafa Jiménez | Redacció
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> Dos ascensos al Club 
Petanca Can Sant Joan

Temporada històrica al Club Pe-
tanca Can Sant Joan. El sènior 
masculí ha aconseguit el seu ter-
cer ascens consecutiu gràcies a 
ser el millor segon classificat i la 
propera temporada jugarà a Se-
gona Divisió. El femení, també 
com a millor segon, ha pujat i ju-
garà a Tercera Divisió | Rj  
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El Shi-Kan recull 600 
quilograms d’aliments 

La gespa de l’estadi de la Ferreria 
es va convertir en un tatami al fes-
tival que va organitzar el Shi-Kan 
el 29 de juny amb la participació 
de 500 karatekes de diferents edats 

(150 eren del club local i la resta 
provenien d’escoles de Barcelona, 
Ripoll, Barberà i Sabadell). L’acte 
va tenir un caire solidari i es van 
recollir 600 quilograms d’aliments 
per a la Creu Roja.

Al festival solidari del 29 de juny van participar uns 500 karatekes 

Rafa Jiménez | Redacció

Karate

Per un dia, els karatekes van canviar el tatami per la gespa per practicar el seu esport

KorFbal

Premi per a tres 
jugadors del 
Montserrat Miró
El júnior Daniel Fernández i 
els infantils Albert Góngora i  
Judith Fernández, tots tres del Kor-
fbal Miró, van ser premiats com a 
millors jugadors de les seves cate-
gories a la festa que va fer la Fede-
ració Catalana de Korfbal el 21 de 
juny. El Miró va ser protagonista a 
l’entrega de premis ja que va tenir 
tres finalistes a la categoria infantil 
i dos a la júnior | Rj Els tres premiats i els altres finalistes
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311a quinzena | Juliol 2013 Esports

ime

Un total de 281 infants participen 
a la primera quinzena del Casal 
Esportiu d’Estiu que organitza 
l’IME des del 25 de juny. Aquesta 
xifra d’inscrits suposa un augment 
respecte l’any anterior en una edi-
ció on s’ha ampliat l’oferta ja que, 
d’una banda, el casal s’ha allargat  
fins a la cinquena setmana –del 
22 al 26 de juliol– i s’ha recuperat 
el campus de futbol, que es fa en 
col.laboració amb  l’EF Montcada 
–en aquesta edició comptarà amb 
46 i 38 infants a cada quinzena.  

“Amb aquestes novetats hem in-
tentat cobrir les demandes de les 
famílies i els infants”, ha explicat 
el regidor d’Esports i president de 
l’IME, Marc Rodríguez (PSC). El 
casal esportiu es fa de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13h, i s’organitza 
una sortida per quinzena. Els in-
fants practiquen diferents esports 
com el bàsquet, l’handbol, el fut-
bol, el patinatge, atletisme i altres 
jocs. A la segona quinzena, entre el 
8 i el 19 de juliol, hi ha prevista la 
participació de 257 nens i nenes. A 
l’última setmana s’han inscrit 79.

Més oferta i inscrits al 
Casal Esportiu d’Estiu
S’allarga fins a la cinquena setmana i es recupera el campus de futbol

La pista coberta de la Zona Esportiva Centre és un dels espais on es desenvolupa el casal

Sílvia Alquézar | Redacció

> Repte de 100 metres 
a Montcada Aqua
Montcada Aqua ha llençat una pro-
moció per regalar un abonament 
mensual. Sota el nom del ‘Repte 
100 metres’, durant el mes de juliol 
es poden fer deu intents per nedar 
el més ràpid possible 100 metres. 
Al millor temps de cada participant 
se li restarà la seva edat en segons 
i el millor aconseguirà el premi. 
D’altra banda, el 25 de juny, es va 
obrir la piscina exterior | Rj   
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GimnÀstiCa

Festival de fi de 
curs del Club 
Gimnàstica La Unió
El Club Gimnàstica La Unió 
va celebrar el dia 22 de juny al 
pavelló Miquel Poblet el seu fes-
tival de fi de curs amb la parti-
cipació de 97 nenes, que formen 
part dels grups base, competició, 
iniciació i promoció. Els respon-
sables del club valoren positiva-
ment les actuacions que es van 
poder veure i la presència de pú-
blic a les grades | Rj Un dels moments de l’exhibició de gimnàstica que es va fer al pavelló Miquel Poblet

aCtivitats d’estiu

Uns seixanta participants,  
al 3x3 de bàsquet al carrer
Properes activitats: el ‘Mulla’t’ i el trofeu Vila de Montcada de natació

El bàsquet es va apoderar del carrer
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64 infants, distribuïts en 16 equips, 
van participar el 22 de juny al 
torneig de 3x3 de bàsquet que es 
va fer a la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan. Aquesta competició, 
organitzada pel CEB Can Sant 
Joan i l’IME, va obrir el calenda-
ri d’activitats esportives d’aquest 
estiu. El 14 de juliol, es farà a 
Montcada Aqua el ‘Mulla’t per 
l’esclerosi’ i el 17, a la piscina ex-
terior de la Zona Esportiva Cen-
tre, es disputarà el Trofeu Vila de 
Montcada de natació.

Rafa Jiménez | Redacció
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Marina Castro 
continua imparable
La montcadenca Marina Castro, 
del CN Sabadell, es va proclamar 
doble campiona de Catalunya en 
400 i 800 metres lliures al cam-
pionat infantil i júnior que es va 
disputar al CN Barcelona entre el 
27 i 30 de juny. Marina també va 
aconseguir la plata als 4x200 lliu-
res i el bronze als 4x100 estils | Rj Marina ja prepara els Campionats d’Espanya

Im
e

L’Àgora de l’Aqua acollirà una 
nova festa de l’esport local 

premis esportius 2013 

L’edició d’aquest any es fa aquest 5 de juliol (22h) amb la presència d’uns 500 convidats

L’esport montcadenc viurà aquest 
5 de juliol la seva festa per re-
conèixer la tasca d’entrenadors, 
jugadors i directius de les diferents 
entitats locals. L’Àgora de Montca-
da Aqua, amb la presència d’unes 
500 persones, serà l’escenari 
d’aquesta entrega de premis que 
organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME). Durant 
la cerimònia, es lliuraran una tren-
tena de trofeus repartits en quatre 
apartats: esportistes i clubs locals 
que han quedat campions a les 
seves respectives competicions, 
distincions de l’Ajuntament i del 
jurat, premis a l’esport escolar i 
guardons per a la millor entitat, 
entrenador i esportista. 

Nominats. En l’apartat de mi-
llor entitat, hi ha sis finalistes: la 
Unió Escacs Montcada, el Club 
Ball Esportiu Eva Nieto, el Club 
Petanca Can Sant Joan, el Futbol 
Sala Montcada, el Lee Young i el 
Shi-Kan. Pel que fa al millor en-
trenador, opten al premi Norbert 

Sánchez i José Luis Carrasco (EF 
Montcada), Manel Ramón (Kor-
fbal Miró), Francisco Gómez 
‘Frasqui’ (JAM), Marc Palomino 
(FS Montcada) i Àlex Expósito 
(CH La Salle). D’altra banda, els 
nominats al premi al millor espor-
tista masculí són l’atleta Yeli Sag-
na, el karateka Rubén Serrano, 
el ciclista Pau Egeda, el ballarí 

Carles Cirera i els taekwondistes 
Diego Carrillo i Alberto Jo Lee. 
Pel que fa a l’apartat de millor es-
portista femenina, les nominades 
són la karateka Marta García, la 
ciclista Anna Villar, la jugadora 
de bàdminton Júlia de la Torre, 
la gimnasta Claudia Hurtado, 
la nadadora Marina Castro i la  
taekwondista Soomi Jo Lee.

Rafa Jiménez | Redacció
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Tots els premiats, durant la gala que es va celebrar el 6 de juliol de 2012 a Montcada Aqua



Eduard Sarrà
A la recerca de l’equilibri. El seu recorregut vital i professional li ha portat de la cuina ve-
getariana estricta a la macrobiòtica, amb els conceptes taoistes del ying i el yang. Entre els seus 
referents es troben George Osawa, pare de la macrobiòtica, i un dels seus deixebles René Lévy, 
amb qui va conviure durant anys a Saint Gaudens (França). Ha viscut també a Ionia, una comunitat 
macrobiòtica a Alaska i ha treballat al Sha Wellness Clínic d’Alacant. Aprofi ta les seves habilitats 
didàctiques per transmetre els seus coneixements, com ara a l’escola que va obrir a Granada. La 
paraula japonesa Omedeto, que vol dir ‘felicitats’, l’acompanya amb el convenciment que el millor 
està per venir. Precisament aquest és el nom del restaurant on treballa, a Caldes de Montbuí, i amb 
el que vol batejar el que projecta obrir a Barcelona. Acabat de retornar a les seves arrels montca-
denques i conscient d’anar a contracorrent, “en una societat malalta, en bona part degut a la 
mala alimentació”, assegura que la macrobiòtica li ha canviat la vida, físicament i personalment.

Què és la macrobiòtica?
La cuina del sentit comú. La cuina a 
on el productor i qui l’elabora estan 
pràcticament en contacte directe. Tot 
el producte que fem servir porta uns 
controls rigurosos, garantim que a 
l’hora de fer créixer la planta no s’han 
posat aditius ni productes químics. 
L’essència de la macrobiòtica és el ce-
real de base, a l’estiu no cuinem les 
mateixes coses que a l’hivern. Sempre 
és cuina de temporada. A l’estiu fem 
servir els aliments que refresquen i a 
l’hivern, els que aporten calor al cos. 
Una cuina que ens aporta energia, 
també d’espiritualitat?
Sí, els cuiners macrobiòtics li do-
nem molt de sentit i valor a la ma-
nera de cuinar, perquè nosaltres 
creiem que quan cuinem li trans-
metem la nostra energia a l’aliment. 
Dins de la cuina del sentit comú, 
trobem l’espiritualitat. Sempre 

acostumo a cuinar amb mantres, 
així introdueixo una certa energia 
als aliments i és allò el que li vull 
transmete a la gent. Nosaltres men-
gem energia. 
Es confi rma doncs que som el què 
mengem?
I tant! Molts diuen que som el que 
sembrem. Si volem crear una vida 
amb malalties, no fa falta que siguin 
greus ni cròniques, només hem de 
menjar d’una manera o d’una al-
tra. He viscut molts anys a l’escola 
macrobiòtica ‘cuisine et santé’ del 
mestre René Lévy i he comprovat 
el canvi dels que arribaven allà. El 
més important és deixar de menjar 
tot allò que ens porta malalties, el 
sucre blanc, conservants... aliments 
desvitalitzats, sense l’energia vital.
Sabem el què mengem?
No volem estar informats del que 
mengem. En aquest món, sinó posem  

un fre personal, som com uns titelles, 
comprem carros de menjar que no 
serveixen per a res. Un bon amic  meu 
recomana anar a comprar al super-
mercat amb l’àvia perquè llegeixi els 
envasos. I si ella no els entén, millor 
que els tornem a deixar a la prestat-
geria. Tenir uns hàbits d’alimentació i 
amb sentit comú i un treball emocional 
ben portat garanteix la salut al 100%.

Creu doncs que la cuina macro-
biòtica ens pot canviar la vida?
Sí, a mi me la va canviar fa trenta 
anys, físicament –vaig perdre 25 
quilos– i també espiritualment. Quan 

menges macrobiòtica, cada deu dies 
regeneres la sang. Tens uns òrgans 
saludables i celularment ets una al-
tra persona perquè el nostre cos té 
una memòria celular. 
I pot curar malalties?
Un cas molt evident és el de 
l’arquitecta Maria Àngels Mestres 
que es va curar de fi bromialgia o la 
meva pròpia exparella que no podia 
tenir fi lls. Gràcies a una dieta macro-
biòtica molt estricta en vam poder 
tenir quatre. 
Als cuiners reconeguts els interes-
sa la macrobiònica?
Vaig estar treballant a l’hotel clínica 
Sha Wellness Clinic d’Alacant i el 
cuiner Ferran Adrià ens va acom-
panyar quinze dies perquè està molt 
interessat per les algues marines, els 
cereals i els postres saludables. Vam 
estar treballant amb ell i amb Pablo 
Montoro i vam aprendre molt d’altres 

aspectes de la macrobiòtica prou in-
teressants.
Acaba de tornar als seus orígens a 
Montcada. Com recorda què men-
java quan era petit? 
Recordo anar amb el pare i l’avi als 
horts que teníem a la Carrerada a 
recollir les verdures tendres i que 
érem molt feliços. Allò que anàvem 
a buscar als horts de Montcada no 
portava cap producte químic, era 
totalment natural. Perquè el que 
hem més d’entendre, a més del 
ying i el yang i l’equilibri d’energia, 
és que hem de buscar aliments 
sense productes químics, ecolò-
gics, certifi cats, que a la llarga són 
més econòmics perquè ens estal-
viem malalties, neveres i menjar in-
necessari. Sempre dic ‘No esperis 
a morir-te als vint anys per a què 
t’enterrin als vuitanta anys’. Hem de 
ser conscients d’allò que mengem.

“Menjar amb sentit 
comú i treballar les 
emocions garanteix    
la salut al 100%”

Cuiner macrobiòtic

A títol personal
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“Comprem carros de menjar 
que no serveixen per a res”




