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L’Ajuntament reordena 
el trànsit als carrers de 
l’entorn de Ca n’Oller 
i de l’estació de tren
Properament restarà prohibit aparcar a Montsant i 
Antoni Pujades, excepte davant del parc PÀG.4
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EXPECtACiÓ mEdiÀtiCA
La compareixença de l’alcaldessa, a 
la Casa de la Vila, va ser seguida per 
una vintena de nombrosos mitjans

dEcLARAciÓ dE L’ALcALdESSA

‘En nom de l’Ajuntament, exigeixo disculpes 
per les calúmnies que hem hagut de suportar’
Mentre l’edil sosté que la contractació de Llumà va ser legal, ICV-EUiA en qüestiona la transparència i C’s li demana la dimissió

L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), confi a que a fi nal d’aquest 
juliol la Justícia haurà arxivat la 
seva imputació en la peça cin-
quena separada del cas Mercu-
ri, per un presumpte delicte de 
tràfi c d’infl uències en el procés 
de selecció de la directora de 
l’Àrea de Política Territorial de 
l’Ajuntament, Carmina Llumà. 
Així ho va manifestar el passat 11 
de juliol davant la premsa un cop 
ja han prestat declaració davant 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) tots els im-
putats i testimonis citats –els úl-
tims van ser els regidors del PSC 
Juan Parra i M. Carmen Porro, 
el passat 8 de juliol. 
Acompanyada del seu assessor 
jurídic, Jordi Ventura i de repre-
sentants del govern de PSC i 
CiU, Pérez va començar la seva 
intervenció llegint un comunicat 
en què va defensar un cop més 
la seva honestedat i va reafi rmar 
que la selecció de Llumà es va 
fer en el marc d’un procés trans-
parent i legal. 

També es va voler desvincular 
totalment del cas Mercuri afi r-
mant que no està imputada en 
aquest afer de presumpta co-
rrupció urbanística, sinó en una 
branca que ha estat separada del 
mateix denominada “peça cin-
quena del cas Mercuri”, com va 
puntualitzar Ventura en resposta 
a les preguntes de la premsa. 

En la seva declaració, l’alcaldessa 
també va dir haver estat víctima 
d’un judici paral·lel en els mit-
jans “basat en l’espectacle te-
levisiu i en els grans titulars”. 
L’edil va reconèixer haver passat 
un autèntic ‘via crucis’: “En els 
darrers mesos he vessat moltes 
llàgrimes, veient com es posava 
en dubte la meva honestedat i 
absoluta entrega a la ciutat de 
Montcada i Reixac”.
Després d’assegurar que no va 
rebre cap mena de pressió política 
per fer efectiva la contractació de 
Llumà, que no hi ha cap rerefons 
delictiu en el procés i que l’únic 
que ha fet l’Ajuntament ha estat 
contractar la persona més prepa-
rada per al càrrec, Pérez va exigir 
que es depurin responsabilitats i 
una disculpa en nom de la cor-
poració “per totes les calúmnies 
que en els darrers mesos hem 
hagut de suportar”, va dir. 

Debat polític. Malgrat que en la 
seva declaració inicial Pérez no 
va concretar a qui reclama una 
rectifi cació ni tampoc si pensa 
emprendre accions legals contra 
algú, sí que, en resposta a les pre-
guntes de la premsa, va dir que 
“caldrà fer un debat intern en 
el partit (PSC) per evitar que 
fets com aquests es tornin a 
produir”. Va defugir, però, co-
mentar què va sentir quan va sa-
ber que els seus companys de for-
mació també imputats –el diputat 
Daniel Fernández, l’exalcalde de 
Sabadell, Manuel Bustos, i el seu 
germà Francisco– parlaven d’ella 
en termes despectius, segons es 
desprèn de les converses telefò-
niques gravades en el marc de la 
investigació. A la pregunta: “s’ha 
sentit traïda?”, Pérez va respon-
dre amb un signifi catiu silenci. 

Reaccions. Si bé cap grup munici-
pal ha fet comentaris a la declara-
ció pública de l’alcaldessa, quan va 
anunciar la seva compareixença 
ICV-EUiA va fer un comunicat 
qüestionant la transparència de 
la contractació de Llumà. “Hi 
haurà o no una culpabilitat ju-

dicial, es pot parlar de falta o no 
d’ètica en el procés, però el que 
no es pot dir és que hi ha hagut 
total transparència”, va assenya-
lar el portaveu d’ICV-EUiA, Jo-
sep M. González, incidint en “les 
declaracions i contradiccions 
que s’han fet públiques”. En la 

mateixa línia, el coordinador de 
C’s, David Gerbolés, va tornar 
a demanar la dimissió de Pérez 
i el cessament de Llumà: “S’ha 
de convocar un nou procés de 
selecció transparent, perquè el 
que es va fer, cada dia fa més 
pudor”.
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María Elena Pérez va llegir un comunicat i, en el torn de preguntes de la premsa, va cedir majoritàriament la paraula al seu assessor

Pérez:  ‘La contractació 
de Llumà no té cap 
rerefons delictiu, es va 
triar la persona més 
preparada per al càrrec’

 Ventura: ‘Hi ha hagut fi ltracions interessades per crear dubte i confusió”
L’assessor de l’alcaldessa, Jordi 
Ventura, va declarar a la premsa 
que, mentre la seva clienta ha estat 
respectuosa amb l’acció judicial i 
ha mantingut silenci sobre el cas, 
hi ha hagut qui ha fet fi ltracions “in-
teressades” de les compareixen-
ces judicials que no corresponen 
al que han declarat els imputats i 
els testimonis “amb l’únic objec-
tiu de crear dubte i confusió”. 
Una d’aquestes fi ltracions hauria 
estat la suposada reunió a la seu 
central del PSC per parlar sobre la 
contractació de Llumà, extrem que 
l’alcaldessa va negar: “Cada mes 

assisteixo a reunions de partit i, 
en cap d’aquestes trobades, s’ha 
tractat el tema”. Si bé Daniel Fer-
nández ha reconegut a la premsa 
haver parlat amb l’alcaldessa sobre 
la contractació de Llumà, Ventura 
va dir que aquesta conversa va te-
nir lloc fa mesos, quan Pérez li va 
comentar la necessitat de contrac-
tar un expert en planejament.
Ventura també va negar que hi ha-
gués cap informe a l’expedient de 
contractació en què Llumà apa-
regués com a ‘no apta’ i va afegir 
que certament es va fer una reu-
nió amb la psicòloga de l’empresa 

de selecció de 
personal amb 
la presència de 
tècnics i polítics 
per parlar del 
perfi l més ade-
quat per al càr-
rec, un fet que l’alcaldessa va qua-
lifi car “d’habitual”. “Sembla que 
a ningú no l’interessa que Llumà 
fos la més preparada per al càrrec, 
ni tampoc que no hi hagi cap gra-
vació en què parli l’alcaldessa, ni 
que a les converses enregistrades 
es digui que ella no ha cedit a cap 
pressió”, va assenyalar Ventura | PA

Pilar Abián | Montcada

Actualitat



4 2a quinzena | Juliol 2013Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

dESnOnAmEntS
La PAH ha atès en els darrers 
mesos més d’un centenar 
de famílies afectades

PÀG. 12

EL 010 ES tAnCA
A partir del setembre, les trucades 
per demanar informació s’atendran 
a la centraleta del consistori

PÀG. 11

A fi nal de mes quedarà prohibit aparcar 
als carrers montsant i Antoni Pujades
L’Ajuntament ha decidit reordenar el trànsit en aquest sector aprofi tant la creació d’un nou aparcament

TERRA NOSTRA
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A partir del 25 de juliol els ve-
hicles que circulin pels carrers 
Montsant i Antoni Pujades –un 
dels accessos a Terra Nostra des 
de la N-150– ja no s’hauran de 
cedir el pas quan es trobin de 
cara perquè estarà prohibit apar-
car a ambdós vials a excepció de 
les places que hi ha en bateria a 
l’alçada del parc de Ca n’Oller. 
Els veïns d’Antoni Pujades dis-
posen des del mes de març d’un 
nou aparcament amb una cin-
quantena de places a l’inici del 
carrer, a prop del pont de la línia 
ferroviària.
Per compensar els estacionaments 
que es perdran al carrer Montsant, 
l’Ajuntament senyalitzarà les pla-
ces del Torrent de la Verdaguera 
–aproximadament una cinquan-
tena. Així mateix, es reordenarà 
el trànsit als carrers Cerdanyola, 
Priorat i Penedès que passaran a 
ser d’un únic sentit. 
Aquests dies s’està procedint a la 
senyalització vertical i horitzontal 
del sector i es repartirà entre els 
veïns un butlletí informatiu edi-
tat pel consistori on s’expliquen 
les noves mesures.

Queixa de l’AV. Abans de procedir 
a fer l’actuació, l’Ajuntament s’ha 
reunit amb l’AV de Terra Nostra per 
tal de consensuar la intervenció. 
Hi ha hagut demandes de l’entitat, 
però, que l’Ajuntament no ha re-
collit com ara que es creïn zones 
d’aparcament per a residents als 
carrers Cerdanyola, Priorat i Pene-
dès. “Actualment aquests carrers 

ja estan saturats des de primera 
hora del matí amb vehicles de 
gent de fora que ve a agafar el 
tren a l’estació del barri, per 
això vam proposar espais ex-
clusius per als veïns”, ha explicat 
Juan José Sánchez en represen-
tació de l’entitat. L’argument del 
consistori és que la majoria dels 

residents tenen garatge. Tampoc 
s’ha atès la demanda d’instal·lar 
un semàfor i un pas de vianants 
en el punt de connexió entre el ca-
rrer Montsant i la N-150 –davant 
del Casino– perquè l’Ajuntament 
diu que aquesta intervenció s’ha 
d’emmarcar en el futur projecte 
de transformar la carretera en una 

via urbana –actuació que els veïns 
temen, anirà per llarg. 
La proposta de l’AV que el consisto-
ri sí ha recollit ha estat la prohibició 
d’aparcar al carrer Montsant entre 
els carrers Priorat i el Torrent de la 
Verdaguera per permetre que es 
pugui circular en ambdós sentits de 
la marxa també en aquest tram.

Pilar Abián | Terra Nostra

L’AV lamenta que 
no s’hagin recollit 
la  majoria de les 
aportacions presentades

 Porro: ‘Volem resoldre el problema dels aparcaments indiscriminats’

La presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC), explica a ‘La Veu’ 
els motius pels quals l’Ajuntament 
ha decidit reordenar la circulació en 
aquest sector de Terra Nostra. 
-La mesura respon a una reivindi-
cació històrica del barri?
No és ben bé així perquè durant 
anys els veïns han circulant cedint-
se el pas. El problema és que hi 
ha molts usuaris de Renfe de mu-
nicipis veïns o d’altres barris que 
agafen el tren a l’estació de Terra 
Nostra i això ha fet que els carrers 
estiguin saturats de vehicles durant 
tot el dia. Amb la nova senyalització, 
volem donar solució a la problemàti-
ca d’aparcaments indiscriminats.
-No s’ha trigat un pèl massa?

Inicialment volíem vincular aquesta 
actuació al projecte d’urbanització 
d’un vial en paral·lel a la riera de 
Sant Cugat que hagués permès or-
denar les vies d’entrada i sortida al 
barri fent que, tant l’avinguda Terra 
Nostra com els carrers Montsant i 
Pujades, fossin d’un únic sentit. 
Com aquest pla ha quedat momen-
tàniament aturat, hem decidit ac-
tuar pensant no només en regular 
el trànsit sinó també en millorar la 
seguretat per a vehicles i vianants.
-Els veïns n’estan informats?
És una actuació que s’ha parlat amb 
l’AV; d’altra banda, els veïns rebran 
a casa un butlletí informatiu.
-L’AV es mostra decebuda perquè 
diu que la majoria de les seves apor-

tacions no han 
estat recollides.
Ens va dema-
nar la possibilitat 
de crear places 
d ’aparcament 
senyalitzades per a residents als ca-
rrers Cerdanyola, Priorat i Penedès 
però hem arribat a la conclusió que 
no és necessari perquè més de la 
meitat dels vehicles empadronats en 
el sector tenen garatge propi. Una 
altra demanda que, de moment, 
no podem satisfer és la de instal·lar 
un semàfor a l’alçada del Casino i 
un pas de vianants, ja que aquesta 
s’ha d’emmarcar en el futur projec-
te d’urbanització de la N-150 com 
a via urbana | PA
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L’obres d’arranjament del ferm 
del carrer Circumval·lació des 
de l’estació de metro fi ns a l’es-
cola Ginesta, al barri de Can 
Cuiàs, començaran el 22 de 
juliol i fi nalitzaran divendres de 
la mateixa setmana. Els treballs, 
pressupostats en 68.000 euros, 
els sufragarà l’Ajuntament de 
Barcelona.
La intervenció es realitzarà en 
dues fases. La primera, que 
durarà quatre dies, afectarà 
el tram situat entre el carrer 
Camèlies i l’estació de metro. 
Durant aquest periode, la cir-
culació de sortida de vehicles 
del barri es realitzarà per Ciu-
tat Meridiana i pel carrer Petú-
nies, on el trànsit de vehicles 
estarà regulat per operaris de 
l’empresa adjudicatària. L’obra 
també afectarà els guals ubicats 
al carrer Circumval·lació. 

Segona fase. L’última part de 
l’actuació es farà durant una 
sola jornada, el dia 26. Els 
trams d’actuació seran el situat 
entre Camèlies i Gardènies i a 
l’entrada del barri. Dues para-
des d’autobús ubicades a Ca-
mèlies i Circumval·lació seran 
anul·lades temporalment i el 
transport circularà només per 
l’interior del barri. El president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC), s’ha reunit 
amb l’AV de Can Cuiàs per in-
formar-la sobre el calendari pre-
vist i les afectacions del trànsit 
durant les obres. 

Pilar Abián | Redacció

A fi nal de juliol 
es repararà 
el carrer 
Circumval·lació

Al llarg de tot el carrer no es podrà aparcar, de manera que els vehicles podran circular alhora en ambdós sentits de la marxa

El paviment del carrer està força deteriorat
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El diputat del PSC-PSOE Carlos 
Corcuera ha presentat una pro-
posició no de llei al Congrés dels 
Diputats amb l’objectiu d’aturar 
la construcció del túnel sota el 
Turó, una actuació inclosa al 
Pla Director d’Infraestructures 
de la Generalitat de Catalunya 
i sobre la qual el govern català 
ha pactat la redacció del projec-
te amb el Ministeri de Foment. 
La proposició demana també el 
manteniment de les freqüències 
de pas a les estacions de Mont-
cada i Reixac –que es veuria 
afectat si el túnel prospera– així 
com el desbloqueig del projec-
te de soterrament de la línia de 

tren de Portbou i la construcció 
d’un intercanviador al centre de 
Montcada per enllaçar les línies 
ferroviàries 2, 3 i 4.
“És una bona notícia que els 
parlamentaris recollin les nos-
tres inquietuds i les traspassin 
a l’administració que té les 
competències; en aquest cas, el 
Ministeri de Foment”, ha mani-
festat l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), tot afegint que “és inad-
missible que es plantegi aquest 
projecte quan està pendent el 
soterrament de la línia R2 i el 
desdoblament de la de Vic”. 

C’s trasllada el punt al seu grup.
Una delegació de militants mont-

cadencs de Ciutadans, encapça-
lada per la regidora a l’oposició 
Carmen Romero, es va reunir el 
5 de juliol amb la diputada del 
seu grup al Parlament Carina 
Mejías per traslladar-li la seva 
preocupació per la possibilitat 
que es construeixi el túnel, una 
nova infraestructura ferroviària 
que, per a C’s, significaria “una 
nova agressió al territori “agreu-
jada pel retard del soterra-
ment de la línia de Portbou”. 
Mejías s’ha compromés amb els 
representants locals del seu par-
tit a seguir insistint en la neces-
sitat d’executar aquest projecte i 
a oposar-se a la construcció del 
túnel.

El diputat socialista Carlos Corcuera ha presentat una proposició no de llei al Congrés

PSC i C’s, a la recerca de suports 
contra la polèmica infraestructura

TÚNEL SOTA EL TURÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

pOU dE vENTiLAciÓ dE LA LAv A JAUmE i

El Rec Comtal, al tram que 
uneix Can Sant Joan amb el ba-
rri barceloní de Vallbona, va re-
bre el 13 de juliol la visita d’un 
nombrós grup de banyistes que 
va capbussar-se a l’històric canal 
després de recòrrer els carrers 
del barri. La performance tenia 
com a objectiu reivindicar la 
seva recuperació per a l’ús ciuta-
dà. Un dels lemes més corejats 
pels participants sobre la sèquia 
mil·lenària va ser: ‘Si estigués a 
Sarrià, ja estaria arreglat’.  

Dignificació. L’acció la va orga-
nitzar el grup Montcada Parò-
dia, amb el suport de l’AV de 
Can Sant Joan i l’Associació de 
Dones Actives de Nou Barris, 

entitats que des del 2012 re-
clamen la dignificació d’aquest 
espai, l’únic pas per a vianants 
que existeix entre els dos barris. 
L’Ajuntament de Montcada ja va 
dur a terme una primera neteja 
de l’entorn a petició dels veïns 
i, juntament amb el de Barcelo-
na, ha demanat al Consorci del 
Besòs que faci un projecte  inte-
gral per recuperar la zona. Però 
els veïns insisteixen que queden 
moltes accions per a la seva dig-
nificació com “la il·luminació, 
compactar el camí i fer-lo més 
ample, netejar l’espai, treure 
la brossa incrustada, senyalit-
zar els elements patrimonials 
i promoure activitats culturals 
i educatives”, tal com consta en 
un comunicat de l’AV.

L’AV diu que encara falten accions per a la seva dignificació

Un centenar de veïns es 
banyen al Rec Comtal 
per reclamar-ne millores

mONTcAdA pARòdiA

Laura Grau | Can Sant Joan
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Es convoca una reunió informativa 
sobre les afectacions de les obres

L’Ajuntament i la Plataforma 
Soterrament han convocat el 19 
de juliol una reunió informati-
va a la Casa de la Vila (18.30h) 
per explicar les afectacions que 
tindrà el pou de ventilació de la 
LAV que l’Adif vol construir al 
carrer Jaume I i les al·legacions 
que s’han presentat al projecte 
d’expropiacions. En el docu-
ment el consistori considera 
que l’Adif ha de buscar altres 
espais per emmagatzemar el 
material de l’obra i no la zona 
que vol expropiar –part de la 
qual és de titularitat munici-
pal–, ja que la seva ocupació 
suposarà greus perjudicis com 
el desviament de línies d’auto-
bus, la impossibilitat d’accedir 
al CAP per part de vehicles i 
l’alteració de la vida comercial.  
També es mostra preocupat 
perquè l’Adif no especifica els 
terminis d’ocupació del carrer. 
“Ja tenim l’experièn cia del 
pou del parc de les Aigües, 
que porta sis anys en obres i 
encara no ens ha estat retor-
nat”, ha dit l’alcaldessa María 
Elena Pérez (PSC). 

Patrimoni en risc. Una altra de 
les al·legacions fa referència a 
l’afectació de la mina d’aigua 
subterrània que passa pel car-
rer, vinculada al Rec Comtal i 
el Reixagó i que, en el Ple mu-

nicipal de juliol –en el moment 
de tancar l’edició– s’havia de 
declarar Bé d’Interès Cultural 
Local. La resta d’al·legacions 
qüestionen el caràcter impres-
cindible de l’ocupació temporal 
del carrer i el procediment d’ex-
propiació d’un bé de domini 
públic. Pérez ha deixat clar que 
l’Ajuntament no està en contra 
del pou de ventilació, però sí 
de l’afectació de les obres i in-
sisteix “que l’Adif no ha com-
plit el compromís d’iniciar 
el soterrament de la línia de 
França abans de finalitzar les 
obres de la LAV”. 
En aquest sentit, la Plataforma 
ha emès un comunicat con-
tundent exigint al Ministeri de 
Foment que compleixi els seus 
compromisos amb Montcada 
i fent una crida a institucions, 

ciutadans i entitats a estar aler-
tes. El col·lectiu comparteix 
les mateixes preocupacions 
que l’Ajuntament sobre les 
afectacions  del pou de la LAV 
i es mostra especialment sen-
sible amb la mina d’aigua ja 
que,   segons el preprojecte que 
l’Adif va lliurar al consistori, la 
perforació comportarà la des-
trucció de 200 metres d’aquest 
canal històric, que neix a la lle-
ra del Besòs, passa pel centre 
i continua per Can Sant Joan. 
L’empresa ferroviària assegura 
que recondui rà el cabal per una 
canalització alternativa, “però 
la manca de sensibilitat amb 
què l’Adif i Foment han trac-
tat històricament el nostre 
municipi, ens fa tèmer el pit-
jor”, diu el comunicat (veure’l 
íntegrament a la pàgina 20).

L’Ajuntament ja ha presentat les al·legacions al projecte d’expropiacions de l’Adif

Laura Grau | Redacció

Perspectiva del carrer Jaume I, que l’Adif vol tallar de forma temporal per fer el nou pou de la LAV

Els veïns que van participar en l’acció de Montcada Paròdia es van banyar al Rec Comtal
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La Candidatura d’Unitat Popu-
lar (Cup) de Montcada i Reixac 
ha fet un comunicat reclamant 
que es reobrin les urgències 
nocturnes al CAP de Montcada 
amb els mateixos serveis que 
tenien abans del 17 de juliol de 
2011 i que es faci la progressi-
va transformació d´un dels dos 
centres d´atenció primària en un 
Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) com el que 
hi ha al municipi de Ripollet i 
on actualment s’atén els mont-
cadencs de 0 a 8h. La formació 
considera que la supressió de 
les urgències nocturnes “és un 
atemptat contra els drets fona-
mentals de la ciutadania”. Així 
mateix, acusa l´equip de govern 
municipal de “mentir i de ser 
còmplice” d´aquesta situació i 
l’insta a dimitir entenent que no 
actua en defensa dels interessos 
de la ciutadania. 

Proposta. En opinió de la Cup, 
es podria crear un servei de ges-
tió i titularitat pública que fes les 
visites nocturnes a domicili i que 
se sufragués amb l´ajustament 
del sou dels regidors que gover-
nen que qualifica de “desmesu-
rats”. La Cup també encoratja i 
felicita les persones que han fet 
possible dos anys de lluita per 
exigir la recuperació del servei 
que qualifica d’“essencial”.

Pilar Abián | Redacció

La Cup proposa 
crear un servei 
d’urgències 
nocturnes 
a domicili

Aquest mes de juliol es com-
pleixen dos anys de l’inici de 
les mobilitzacions veïnals per 
reclamar la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes al 
CAP de Montcada. La Federació 
d’Associacions de Veïns de Mont-
cada i Reixac (Favmir) ha con-
vertit la recuperació del servei i 
la defensa de la sanitat pública en 
un dels eixos centrals de la seva 
lluita. El president del col·lectiu 
des de fa sis anys, Antonio Cera, 
–renovat en el seu càrrec el 12 
de juny en assemblea–, fa balanç 
de les mobilitzacions dos dies 
abans dels actes commemoratius 
previstos al moment de tancar 
l’edició, el 18 de juliol. 

-Dos anys de lluita i les ur-
gències continuen sense obrir. 
Quina sensació li queda?
És veritat que no hem aconseguit 
el nostre objectiu, però la majoria 
de la gent vol continuar fent les 
manifestacions dels dijous que, 
amb el temps, s’han convertit en 
actes de resistència. No hem de 
subestimar la nostra força ja que 
estic segur que, sense la pressió 
que vam fer al principi, el govern 
municipal no hagués fet gestions 
perquè el servei es mantingués 
fins a la mitjanit, quan inicial-
ment el CatSalut va decidir que 
es tancaria a les 20h.

-Per tant, creu que les retalla-
des anirien en augment si no 
existís aquest moviment?
Sens dubte, és així. Mobilitzacions 
com les nostres tenen un efecte de 
contenció sobre la política de reta-
llades que, em temo, encara seria 
més agressiva, si no hi hagués re-
acció per part de la societat. En el 
moment que baixem la guàrdia, 
se sentiran els reis i ja no tindran 
cap mena d’obstacle per seguir re-
tallant els nostres drets.
-Vostès són molt crítics amb la 
postura del govern local.
És que no entenem perquè no ha 
sortit al carrer amb els veïns. La 
postura de CiU la podem enten-
dre, però la del PSC és incom-
prensible, tenint en compte que 
en altres poblacions ha estat molt 
més combativa.
La mitjana d’edat dels mani-
festants és elevada. Què passa 
amb els joves?
Molts creuen que les manifesta-
cions no serveixen per res. No 
només ho pensa un sector de la 
joventut, sinó també de la gent 
més gran. Però estan equivo-
cats. Tenim exemples recents de 
moviments ciutadans que estan 
aconseguint grans fites, com és 
el cas de la Plataforma d’Afectats 
per Hipoteques o la dels afectats 
per preferents. Els ciutadans han 
de recuperar la confiança en la 
seva força com a col·lectiu.

Quina estratègia seguiran a 
partir del setembre?
Continuarem les manifestacions 
setmanals i reactivarem les ges-
tions parlamentàries que van 
quedar paralitzades el passat no-
vembre a causa de les eleccions 

autonòmiques. Volem fer una 
nova reunió amb tots els porta-
veus dels grups municipals per-
què pressionin els seus diputats 
i no descartem iniciar la via ju-
dicial per denunciar la supressió 
del servei.

El líder veïnal fa balanç dels dos anys de lluita per reclamar la reobertura del servei d’urgències a l’ambulatori

Antonio Cera: ‘La cita dels dijous s’ha 
convertit en un acte de resistència’

fAvmiR

Antonio Cera, davant del CAP i el cartell que anuncia la commemoració dels dos anys

Laura Grau | Montcada
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Els Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac van tancar 
el 2012 atenent 2.319 famílies, un 
3,44% respecte al 2011. Aquest 
increment d’usuaris també va 
comportar una major dotació de 
recursos econòmics, i es va passar 
dels 2,19 milions d’euros del 2011 
als 2,30 milions de l’any passat, 
un 4,66% més.
L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
remarca que les prioritats durant el 
2012 es van centrar en tres grans 
àmbits d’actuació: “l’atenció social 
i econòmica en situació de precari-
etat; el seguiment de la Llei de la de-
pendència, i la protecció a la infàn-
cia”. Ha estat al voltant d’aquests 
tres grans eixos que s’han fixat els 
diversos programes d’atenció als 
col·lectius més vulnerables.
Malgrat que els criteris per acci-
dir a la Renda Mínima d’Inserció 
(PIRMI) que marca la Generalitat 
ara són més restrictius, l’assesso-
rament dels tècnics municipals 
ha permès que aquesta presta-
ció la tinguin 139 montcadencs. 
Gràcies al projecte Escoles s’han 
fet 202 intervencions en alumnes 
que patien mancances personals, 
educatives i socials. Els ajuts esco-
lars han estat també una prioritat i 
durant aquest curs s’han destinat 
prop de 50.000 euros a un total 

de 664 alumnes. A més, gràcies 
a la Fundació Probitas de Grífols 
s’han concedit 75 ajuts de men-
jador més.

S’han destinat prop de 
50.000 euros a ajuts 
escolars per a un total  
de 664 alumnes

Pel que fa al Servei d’Atenció Do-
miciliària –que inclou l’atenció de 
les persones a la llar i també la cura 
personal– va tenir 474 usuaris. El 
seguiment de la Llei de la depen-
dència s’ha traduït en la tramitació 
de 157 sol·licituds el 2012 i s’ha 
arribat a les 1.942 des l’aplicació 
d’aquesta llei l’any 2006. El servei 
de teleassistència manté actius 
624 usuaris. Durant el 2012, els 
Serveis Socials van gestionar 800 
cessions de material ortopèdic i 
ajuts tècnics.
Amb relació al servei de suminis-
trament d’aliments –amb Càritas i 
Creu Roja– ha atès 1.668 perso-
nes i ha recollit 122 tones d’ali-
ments –14 tones més que l’any 
anterior– i donacions per quasi 
20.000 euros. Paral·lelament, es 
van repartir 520 lots d’alimentació 
i higiene per a nadons. 
Els Serveis d’Intervenció Educativa 
han permès arribar a 118 infants 

de 6 a 12 anys dels casals infan-
tils de La Ribera i Can Sant Joan, 
i a una vintena d’infants de 0 a 3 
anys a través del programa Mens-
trestant. I s’ha fet el primer pas per 
atendre joves d’entre 12 i 18 anys 
al nou Espai Jove de La Ribera.

L’Ajuntament presta 
el servei de transport 
adaptat que ha deixat 
de finançar el Consell 
Comarcal del Vallès 
Oriental

Amb relació al servei de transport 
adaptat, l’Ajuntament va seguir 
prestant els desplaçaments als 
centres de dia i als tallers ocupa-
cionals i també va assumir el  cost 
del desplaçament de 10 usuaris 
a centres de Mollet i la Roca del 
Vallès perquè el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental va deixar de fi-
nançar-lo. Durant el 2012 també 
es va redactar el concurs per lici-
tar el servei de transport adaptat. 
L’adjudicació es farà durant l’últim 
trimestre d’aquest any.
Del capítol dels Serveis de Benes-

tar cal destacar que la intervenció 
de l’Equip d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència (EAIA) ha permès 
fer el seguiment de 80 infants.
La regidora de Salut Pública, Mari 
Carmen González, explica que 
“les prioritats fixades des dels Ser-
veis Socials es van acompanyar del 
corresponent increment pressupos-
tari per donar la màxima cobertura 
a la població que més ho necessi-
tava”. I afegeix que “el pressupost 
del 2013 ha tornat a demostrar que 
la prioritat del govern és l’impuls 
de polítiques socials”.

SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS
R Famílies receptores d’aliments de Càritas:

 B 1.668 (2012) B 1.454 (2011)
R Lots d’higiene i alimentació de la Creu Roja 2012 B 520
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SERVEIS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA
R Usuaris del Casal Infantil la Ribera 2012 B 40
R Usuaris del Casal Infantil de Can Sant Joan 2012 B 78
R Usuaris de l’Espai Familiar Mentrestant 2012
B 20 infants i 20 adults
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ELS SERVEIS SOCIALS EN XIFRES
FAMÍLIES BENEFICIÀRIES B 2.319 (2012) B 2.239 (2011)
PRESSUPOST B 2.302.088,44 euros (2012) B 2.194.712,91 euros (2011)

SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL
R Beneficiaris del PIRMI B 151 (gener 2012) B 139 (gener 2013)
R Alumnes amb ajuts escolars durant el curs 2012/2013 B 664
B Import ajuts escolars B 49.915 euros

R Alumnes amb ajuts al menjador escolar durant el curs
2012/2013 B 312
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SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
R Usuaris d’atenció de les necessitats de la llar B 175
R Usuaris de cura personal B 299
R Sol·licituds de la Llei de la dependència 2012 B 157
R Resolucions de la Llei de la dependència des del 2006 B 1.972
R Usuaris del Servei de teleassistència 2012 B 624
�����������������������������������������������

SSSS
RRRR

RRRR

������

SSSS
RRRR

RRRR

RRRR

������

,,, ((((((((( ))))))

SSESESESERVRVRVRVEIEIEIE BBBBBÀSÀÀSÀSÀSÀ ICICICIC DDD’’AAAATETETETENCNCNCNCN IÓÓIÓIÓÓ SSSSOCOCOCCIAIAIAIAALLLLLAAAAA
RRRR BBeBeBe finefinefinefi iiciaciarisrisri ddededeel Pl Pl Pl PIRMIRMMIRMIRMRMI I IBBB 115151551 (1 (1 (1 (gengengengener er ere 22012012010 2) )2) 2) 2)BBB 11313339 (9 (9 (9 (gengengengener er ere 22012012012013)3))3)33
RRR AAAlAlAlumnumnumneses s e ambambbam ajajajjutsutsutsu s esesescocolcolararsrs ddududuraranr nt et eel cl cl cursursurrs 202020012/12/12//1 201201220101333 3 BBBBB 6666666644444
BBBB ImImmImporporpoport at at aaajutjutjutj s es ess escoscooscolarlarlarla ss s BBB 4494949.9191.915 e5 e55 eurourouroosss

RRR AAAlAlAlumnumnum eses s e ambambambam ajajajjutssutsutu alalal memee jnjanjanjanja ordordordo esesescocolcololaarar ar ddurdurdururantantant elelele cucucuursrsrssrs
2201201012/22/2/201301330  BBB 3311222

���������������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SSESESESERVRVRVRVEIEIEIE DDDD’’AAAAATETETETENCNCNCNCNCIÓIÓIÓÓ DDDOMOMOMOMOMMICICICICICI ILILIL ÀIÀIÀIÀÀÀRIRIRIRRIAAAAAAAAAAA
RRRR UUsUssuaruaruaris is i d’ad’ad’aaattentente ióciócióci ddedede lleles ns nneceece ississiitattattat ds ds ds de le le le a la lllararlarlala  BB 11717775555
RRRR UUsUssuarruaris s is de de dede curcuru a pa ppa erserse onaonaonalllBBB 22929299999
RRR SoSoSool·ll·ll liciiciicitudtudtudtuds ds ds ds de le lee la La La Lleileilei dedede lalala ddedededeepenpenpependèndèndèndèndènciaciaacia 20202001212 12BB 15151551 7777
RRRR ReReReResolsolsololuciuciuciu onsonsson ddedede lalala LlLlLlei ei ei dde de de la la la depdepdepdepependendenddèncèncèncè iia ia desdesdesde dedededel 2l 2l 22006066006006  BB 1.1..972972972297
RRRR UUsUssuaruarris s is ddeldeldee SSeSeSerrrveiivei dedede tteteeleaealel ssississtèstèèncincinc a 2a 22012012201  BBB 662626244444
��������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SERVEI BÀSIC D’ATENCIÓ SOCIAL
R Beneficiaris del PIRMI B 151 (gener 2012) B 139 (gener 2013)
R Alumnes amb ajuts escolars durant el curs 2012/2013 B 664
B Import ajuts escolars B 49.915 euros

R Alumnes amb ajuts al menjador escolar durant el curs
2012/2013 B 312

�����������������������������������������������

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
R Usuaris d’atenció de les necessitats de la llar B 175
R Usuaris de cura personal B 299
R Sol·licituds de la Llei de la dependència 2012 B 157
R Resolucions de la Llei de la dependència des del 2006 B 1.972
R Usuaris del Servei de teleassistència 2012 B 624
�����������������������������������������������

>monogràfic

BALANÇ dELS SERvEiS A LES pERSONES dEL 2012

Els Serveis Socials atenen 2.319 famílies
el 2012, un 3,44% més que l’any anterior

ÀREA SOciAL
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

inCREmEntA LA dESPESA
El pressupost de l’any passat va ser de 
2,30 milions d’euros, mentre que el del 
2011 era de 2,19 milions

PER A tOtA LA POBLACiÓ
Les accions dels Serveis Socials 
municipals beneficien infants, joves, 
adolescents, adults i gent gran

M. CARMEn GOnZÁLEZ
REGIDORA DE SALUT PÚBLICA 

Els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac ofe-
reixen una atenció universal, és a 
dir, a totes les persones del mu-
nicipi que tinguin necessitats bà-
siques, independentment del seu 
lloc d’origen. Per aquest motiu, 
animem a totes aquelles perso-
nes amb necessitats a adreçar-se 
a les dependències municipals 
del carrer del Doctor Buxó i a l’Es-
pai Cultural Kursaal, on un treba-
llador o un educador social els 
atendrà i assessorà. Estudiaran el 
cas de cada usuari, es farà un se-
guiment personalitzat i intentaran 
donar-hi resposta. Des de Serveis 
Socials no podem ajudar aquelles 
persones que no coneixem.

AL 2013 ES pOSA EN mARXA dEL mENJAdOR SOciAL dE L’ALZiNA

Atenció
personal

La principal novetat del pressu-
post del 2013 en l’àmbit dels 
Serveis Socials és l’increment de 
la partida denominada Atencions 
Socials que passa dels 60.000 
euros de l’any passat als 200.000 
d’enguany. Aquests recursos per-
metran lluitar contra la precarie-
tat social i econòmica en quatre 
grans àmbits.
De les accions amb la infància i 
l’adolescència destaquen els 237  
ajuts de menjador, les ajudes per 
a activitats extraescolars per a 100 
nens, i la compra de lots d’higie-
ne i alimentació de la Creu Roja 
per a 660 infants. Amb relació a 
l’alimentació de les famílies, s’ha 
posat en marxa el menjador soci-

al de l’Alzina, s’han atorgat ajuts a 
511 unitats familiars, 180 famílies 
disposen de lots d’urgència d’ali-
mentació i 200 persones poden 
gaudir de menjar fresc. El tercer 
àmbit d’actuació permet ajudar, 
durant un termini màxim de sis 
mesos 30 famílies amb proble-
mes per fer front al pagament de 
les despeses destinades a garan-
tir l’habitatge habitual. I per últim, 
la partida d’Atencions Socials ha 
permès la compra de 180 lots 
de la Creu Roja per a la higiene 
masculina, femenina i de la llar, i 
també per a comprar 180 targetes 
de transport per a garantir la mo-
bilitats d’algunes de les persones 
beneficiàries d’aquests serveis.

Fins a 200.000 euros per a Atencions Socials

El menjador social de l’Alzina

Mª ELEnA PÉREZ
ALCALDESSA

L’actual entorn econòmic obliga 
les finances municipals a ajus-
tar al màxim la despesa. Però 
l’equip de govern té molt clar 
que l’Àrea Social, i en concret 
els Serveis Socials, han de dis-
posar dels recursos suficients 
per estar al costat de les per-
sones que més ho necessiten. 
Gràcies a l’esforç conjunt de 
totes les àrees de gestió muni-
cipal, s’ha aconseguit prioritzar 
l’Àrea Social i dotar-la amb el 
24,3% del pressupost del 2013. 
I amb aquests recursos hem 
pogut posar en marxa un servei 
com el menjador social de l’Al-
zina, que oferirà més de 9.000 
àpats a l’any.

Esforç 
conjunt
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La Universitat Popular de la 
Bicicleta, una jornada pione-
ra a Espanya que tindrà lloc a 
Montcada i Reixac del 25 al 28 
de juliol, ja compta amb un total 
de 120 persones inscrites, que 
rebran coneixements d’experts 
i usuaris de la bicicleta sobre 
els avenços relacionats amb les 
dues rodes, amb l’objectiu de 
transferir amb rigor acadèmic 
els coneixements més actuals 
sobre seguretat, mobilitat, lega-
litat, oci, negoci i sostenibilitat, 
entre d’altres conceptes. El ter-
mini d’inscripció s’allargarà fins 
al dia abans de l’esdeveniment 
o fins que s’arribi al màxim pre-
vist, 280 persones. El municipi 
serà el primer de l’Estat a acollir 
aquest esdeveniment, organitzat 
per la Xarxa de Ciutats de la 
Bicicleta i l’Ajuntament, amb la 
col·laboració del col·legi La Salle 
Montcada. 
No és, però, la primera vegada 
que Montcada i Reixac és inno-
vadora en questions vinculades a 

les dues rodes. Al març, el consis-
tori va esdevenir el primer muni-
cipi català a oferir el biciregistre, 
un servei que permet dissuadir 
els robatoris i facilitar la recupe-
ració de bicicletes sostretes.

Programa. Les sessions arren-
caran el dia 25 amb la con-
ferència ‘L’aventura de la bici-
cleta’. Prèviament intervindran 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el rector de la Univer-
sitat Popular de la Bicicleta, 
Xavier Casamitjana. Hi haurà 
xerrades, taules rodones i activi-
tats per fomentar la participació 
ciutadana com una exposició 
i una bicicletada popular el dia 
28, pels carrers del municipi que 
sortirà del pavelló Miquel Poblet 

a les 9.30h. Durant les jornades 
també es farà un reconeixement 
al ciclista montcadenc Miquel Po-
blet, mort el 6 d’abril passat. El 
programa d’activitats complet es 
pot consultar al webciudadespor-
labicicleta.org. 
Entre d’altres personalitats n’han 
confirmat la seva assistència 
l’expresident de la Federació Fran-
cesa d’usuaris de la bicicleta (Fu-
bicy), Christophe Raverdy, qui 
parlarà sobre economia, ecologia, 
educació i eficiència, quatre con-
ceptes que associa a la bicicleta. A 
més, l’esdeveniment compta amb 
la col·laboració d’alguns restau-
rants del municipi, que elabora-
ran plats especials recomanables 
per a la pràctica del ciclisme.
Les persones que vulguin assistir 
a la Universitat Popular de la Bici-
cleta poden fer la inscripció a tra-
vés del correu electrònic unibici@
ciudadesporlabicicleta.org. El preu 
és de 10 euros, que s’abonaran el 
mateix dia que comencin les clas-
ses. Els que vinguin de fora es po-
dran quedar a dormir a La Salle. 

El nombre d’inscrits a la Universitat 
de la Bicicleta supera el centenar
El programa es desenvoluparà del 25 al 28 de juliol al col·legi La Salle Montcada 

AcTiviTAT piONERA

Jesús Abad | Montcada

La bicicleta serà protagonista a final d’aquest mes de juliol al municipi

Els participants només 
han de pagar 10 euros 
per la inscripció a les 
jornades, que poden 
formalitzar fins al dia 24
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Un Adn sintètic evitarà 
robatoris de cablejat de 
coure i de mobiliari urbà 
La mesura s’implementarà al municipi en una prova pilot

pREvENciÓ

L’Ajuntament començarà en 
breu una prova pilot per marcar 
el mobiliari urbà i el cablejat de 
coure de l’enllumenat públic amb 
Selecta DNA, un sistema que, a 
través d’un esprai, impregna 
els materials d’un ADN sintètic 
que els identifica. Es pretén evi-
tar així els robatoris d’elements 
urbans fets amb ferro com bara-
nes, fanals, papereres i tot tipus 
de cablejat. Segons dades de 
l’Ajuntament, reposar-hi el ma-
terial extret suposa una despesa 
d’uns 60.000 euros l’any. 
“Optem per invertir en pre-
venció, no volem continuar 
destinant diners a la reposició 
de materials substrets; en un 
moment com l’actual, hem de 
dedicar els nostres recursos a 
invertir en millores i no a re-
soldre accions incíviques”, ha 
destacat l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC). Segons dades 

de Serveis Municipals i Manteni-
ment, durant el 2011 van tenir 
lloc un total de 21 incidents, amb 
una despesa de 61.584 euros, 
mentre que al 2012 n’hi ha cons-
tància d’una desena més, amb un 
import proper als 57.000 euros. 
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro (PSC), confia 
que l’actuació “tingui un efecte 
dissuasori i  ens permeti reduir 
aquest tipus de delictes”. 
Joaquin Sanz, responsable de 
màrqueting de l’empresa Cos-
mo Seguridad, ha indicat que el 
seu producte té una durabilitat 
de 25 anys: “Li estem donant 
un DNI a cada objecte amb 
l’objectiu que ningú no compri 
material robat”. 
L’ADN sintètic ja es fa servir en 
altres municipis de l’Estat des de 
fa dos anys i les estadístiques a 
d’altres països, com Anglaterra, 
indiquen que amb aquest siste-
ma s’ha arribat a reduir fins un 

85 % el nombre de robatoris en 
alguns municipis.
Hi ha alguns punts de la localitat 
especialment afectats per aquest 
tipus d’incidents, com són el ca-
rrer Reixagó, el parc de la Llacu-
na, els voltants de l’escola Font 
Freda i també Vallençana. 

Robatoris recents. Precisament 
l’endemà de la presentació del nou 
sistema de protecció de cablejat, 
el 12 de juliol, algú va tallar la lí-
nia telefònica de Vallençana per 
robar el coure a la zona del ca-
rrer Quixot, fet que va ocasionar 
que tots els veïns quedessin sense 

servei telefònic i Internet. La con-
nexió es va restablir diumenge, a 
les 18h.
“Aquests fets ens causen una 
gran molèstia ja que vivim en 
habitatges diseminats per la 
muntanya”, ha explicat el secre-
tari de l’AV Vallençana-Reixac, 
Manel Gómez, tot expressant la 
seva preocupació perquè aquests 
episodis també puguin afavorir 
l’augment de robatoris a les ca-
ses. Es tracta el segon incident 
d’aquest tipus que es produeix en 
només una setmana. L’anterior 
va tenir lloc el 6 de juliol a la zona 
de Can Portosacs.

Jesús Abad | Montcada

L’ús d’aquest esprai ha reduït en un 85% els robatoris en alguns municipis 
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Un home de 42 anys i veí de 
Mollet ha ingressat a la presó 
com a presumpte autor de 10 
atracaments a entitats bancàries 
de diferents municipis de l’Àrea 
Metropolitana, entre ells Mont-
cada i Reixac. Tot i que els Mos-
sos no han facilitat el nom de 
l’establiment atracat, sí que han 
confirmat que els fets van tenir 
lloc el passat 18 de juny. Segons 
fonts policial, l’atracador entra-
va a l’entitat amb ulleres de sol, 
mostrava una nota intimidatò-
ria i insinuava tenir una arma. 
Quan havia obtingut una quan-
titat de diners que oscil·lava en-
tre 600 i 1000 euros, marxava 
ràpidament del lloc.

Assalt a una gestoria. La nit del 
passat 11 de juliol, la Policia 
Local i els Mossos d’Esqua-
dra van detenir dos individus 
per un robatori amb força a la 
gestoria Arjalaguer del carrer 
Bogatell. A un dels presumptes 
assaltants, localitzat al carrer, 
se’l van incautar més de 2.000 
euros.

Pilar Abián | Redacció

detingut per 
atracar una 
entitat bancària 
de la localitat
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El govern ha fet un comunicat de 
premsa per defensar les seves po-
lítiques d’integració en resposta 
a l’escrit de la portaveu del PP 
a Montcada i Reixac, Eva Gar-
cía, publicat al darrer número de 
La Veu, en el qual l’edil popular 
afirmava que al municipi hi ha 
problemes greus de convivència 
a causa de la immigració i qües-
tionava les polítiques que es fan 
en aquest àmbit. 
El govern assenyala que està 
complint  les competències que 
fixa el marc legal en matèria 
d’estrangeria i, alhora, fomenta 
el coneixement de l’entorn a les 
persones immigrants –formació 
sociolaboral i alfabetització en 
castellà i català, entre d’altres–, 
actuant també en matèria so-
cial, de seguretat i urbanística, 
especialment en els barris més 
deprimits, com és la Ribera, on 
s’ha desplegat el Pla de Desen-

volupament Comunitari. “Vull 
entendre que les declaracions 
de García són fruit del desco-
neixement sobre la realitat so-
cial del municipi i no un atac 
a la convivència als nostres ba-
rris, amb l’única i reprovable 
finalitat d’extreure un rendi-
ment electoral, amb un discurs 
malintencionat que estigmatit-
za el 14% de la població”, ha in-
dicat la regidora d’Integració de 
l’Ajuntament, Elisabet González 
(CiU). 
L’edil ha afegit que tots els pro-
jectes en matèria d’integració que 
impulsa l’Ajuntament es financien 
a través dels pressupostos muni-
cipals, ja que la partida de 67 mi-
lions d’euros que l’Estat destinava 
a les comunitats autònomes per a 
aquesta finalitat va ser eliminada al 
2012 per l’actual govern. 

ICV-EUiA també respon. El grup de 
la coalició ecosocialista ha qualifi-

cat de “xenòfob, feixista i vergon-
yós” el text de la portaveu popular 
en considerar que criminalitza els 
immigrants i fa apologia del racis-
me amb l’objectiu d’erosionar la 
convivència. 
El comunicat rebat, una per una, 
les afirmacions de l’edil popular 
que acusen la població immigra-
da d’abusar dels ajuts socials. 
“La manca de recursos no és 
culpa dels nouvinguts, sinó de 
les ferotges retallades tant de 
la Generalitat com del govern 
central, que han situat els inte-
ressos del poder econòmic per 
sobre dels drets dels ciutadans”, 
afirma ICV-EUiA. 
Per últim, la coalició rogiverda 
anuncia que obrirà un debat 
al Ple de l’Ajuntament sobre la 
necessitat de restringir la pu-
blicació en el butlletí municipal 
d’opinions que vulnerin els drets 
humans i fomentin l’odi i el ra-
cisme.

L’article, titulat ‘¡Aquí no cabe todo el mundo!’, es va publicar a l’última edició de ‘La Veu’ 

Crítiques del govern i l’oposició 
a l’escrit de la portaveu del PP 

pOLÍTicA

Laura Grau | Redacció

 

> ERC parlarà de la República catalana el dia 25
La secció local d’ERC organitza el 25 de juliol (Casa de la Vila, 20.15h) una 
conferència titulada ‘La República catalana’ a càrrec de  la senadora i membre 
de l’Executiva Nacional del partit Ester Capella. A continuació, els republicans 
organitzen un sopar per al qual cal fer reserva prèvia. D’altra banda ERC ha 
avançat que participarà a la Cadena Humana Via Catalana cap a la Indepen-
dència, que organitza l’ANC l’11 de setembre i anima els seus militants i sim-
patitzants a inscriure’s (veure pàgina 13) | SA

> Assemblea comarcal del PP a terra nostra
El PP del Vallès Occidental es va reunir el 8 de juliol al Gran Casino de Terra 
Nostra per celebrar la seva junta comarcal. En el decurs de la trobada es van 
tractar qüestions relatives a sanitat, educació i infraestructures. Segons ha ex-
plicat el partit en el comunicat de premsa posterior a la reunió, la portaveu del 
PP a Montcada i diputada, Eva García, durà al Parlament de Catalunya diferents 
iniciatives “perquè el govern català faci totes aquelles propostes a què s’ha 
compromès i que necessiten urgentment aquesta comarca i els seus ciuta-
dans”.  García reconeix que alguns compromisos els va adquirir el govern ante-
rior, però considera que això no pot justificar que no es tirin endavant. “Si tenen 
diners per intentar assolir la independència, han de tenir per allò que és més 
necessari per al benestar dels vallesans”, afegeix en el comunicat | SA

El Consell d’Alcaldes i Alcaldes-
ses del Vallès Occidental, del qual 
forma part l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), ha aprovat 
un acord per demanar-li a la Ge-
neralitat que la Llei de Governs 
Locals de Catalunya que està 
tramitant mantingui la unitat 
de la comarca. El text reclama 
que actuacions con la reforma 
dels governs locals i la propos-
ta d’una nova divisió territorial 
catalana es duguin a terme amb 
la participació i el consens dels 
ens afectats, tant els ajuntaments 
com les administracions supra-
municipals, així com dels agents 
econòmics i socials, les institu-
cions i la societat civil. 

Procediment. La petició es fa amb 
motiu de l’avantprojecte de Llei 
de Governs Locals de Catalunya 
que està tramitant l’executiu 
català, segons el qual les àrees 
metropolitanes substituiran les 

comarques en cada l’àmbit te-
rritorial. Actualment hi ha set 
municipis del Vallès Occidental 
que formen part l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona –entre ells, 
Montcada i Reixac–, poblacions 
que passarien a integrar-se dins 
d’una gran comarca, conjunta-
ment amb l’actual Barcelonès i 
més de la meitat del Baix Llo-
bregat. Els edils consideren que 
la divisió d’una comarca com el 
Vallès Occidental “demana un 
debat serè, profund i partici-
patiu” i creuen que l’estructura 
administrativa de la comarca a 
hores d’ara “està ben resolta” 
a fi d’evitar la duplicitat compe-
tencial. 
El Consell reclama respecte al 
principi d’autonomia local, a 
la voluntat d’organització en el 
territori, a la mancomunació 
de serveis i a les configuracions 
territorials basades en princi-
pis històrics, socials, culturals, 
econòmics i naturals.

Els edils volen que es respecti l’autonomia municipal

El Consell d’Alcaldes 
reclama a la Generalitat 
un debat serè i obert

LLEi dE GOvERNS LOcALS

Pilar Abián | Redacció

Prop de 300 aspirants 
per a la borsa de 
treball d’administratius 
Prop de 300 persones van fer el 17 
de juliol a l’INS La Ribera –imatge de 
la dreta– la primera prova, de caràc-
ter eliminatori, per a la borsa de tre-
ball d’administratius de l’Ajuntament. 
L’examen va consistir en la resolució 
d’un qüestionari tipus test de 40 pre-
guntes relatiu als 10 temes que figuren 
a les bases . Els aspirants que l’aprovin 
passaran a la segona fase del procés de 
selecció, que es fa pel sistema de con-
curs oposició que consistirà a valorar els 
mèrits al·legats. D’aquests, els que no 
hagin acreditat documentalment els co-
neixements de català hauran de fer una 
prova específica del nivell C | SA
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L’entitat prepara nous 
projectes sociolaborals

L’Assemblea de Treballadors i 
Aturats té en marxa en diversos 
projectes amb l’objectiu de pro-
moure la recera d’ofertes de feina 
per a les persones sense ocupació. 
“Ens arriben des de les ma-
teixes empreses, d’autònoms, 
de contactes a nivell personal 

i també busquem a través 
d’Internet”, explica la portaveu 
del col·lectiu, Rosa Aldave. A 
banda, el col·lectiu també manté 
contactes amb Promoció Econò-
mica per fer un cicle de conferèn-
cies i seminaris a partir del setem-
bre per reorientar aturats. 
Un altre dels projectes de 

El col·lectiu ha recollit aliments per als menjadors socials 

Sílvia Alquézar | Montcada

ASSEmBLEA d’ATURATS l’Assemblea consisteix a conrear 
horts en terrenys municipals per 
abastir les famílies implicades en 
la iniciativa. “Això seria en una 
primera fase, però la idea és 
poder arribar a comercialit-
zar les verdures”, ha avançat 
Aldave. La Plataforma també ha 
impulsat recentment altres inicia-
tives com la recollida d’aliments, 
que han lliurat als dos menjadors 
socials de la ciutat. L’entitat va 
recaptar al centre comercial El 
Punt un total de 75 caixes –de 35 
quilos cadascuna– i palet de llet.
I al setembre, el col·lectiu estre-
narà un programa setmanal a 
Montcada Ràdio. 

Promoció Econòmica i Ocupació 
anima les empreses del municipi a 
contractar joves i beneficiar-se de les 
subvencions del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. El personal a con-
tractar és qualificat i compta amb 
seguiment durant tot els procés. 
Les condicions són que el contracte 
es faci abans del 13 de setembre i 

que la durada sigui de, com a mí-
nim, 6 mesos i 25 hores setmanals. 
Les empreses rebran una subvenció 
propera als 2.500 euros així com la 
possibilitat de bonificació total en 
les quotes de la Seguretat Social. Els 
perfils de professionals a contractar 
són empleats d’oficina i auxiliars de 
magatzem i comerç | PA

L’SPO informa els empresaris i els facilita una borsa de treball

El SOC subvenciona la 
contractació de gent jove

TREBALL

La Plataforma d’Afectats per les  
Hipoteques (PAH) ha atès un 
centenar de famílies des que es 
va reorganitzar i establir de ma-
nera fixa al Kursaal ara fa quatre 
mesos. Segons ha explicat una de 
les representants del col·lectiu, 
Daimí Pérez, “la majoria de les 
consultes venen donades per la 
dificultat de les famílies per fer 
front a les quotes de les seves hi-
poteques”. La PAH estudia casda 
cas per separat i valora quina és 
la millor estratègia a seguir, que 
normalment passa per sol·licitar 
justícia gratuïta, al·legar clàusules 
abusives als contractes i proposar 
a l’entitat bancària la dació en pa-
gament, entre d’altres. 

Consell. El missatge que es vol 
fer arribar a les famílies és que 
contactin amb la PAH tan bon 
punt s’adonin que no podran 
assumir el pagament de les quo-
tes. “La immediatesa és crucial 

per evitar arribar a l’ordre de 
desnonament”, explica Pérez. 
A més d’assessorar els afectats, 
la PAH també està treballant per 
sensibilitzar les administracions 
sobre aquesta dramàtica realitat 
per tal que activin mesures de 
caire social. En aquest sentit, 
l’Ajuntament va aprovar una mo-
ció d’ICV-EUiA per prevenir els 
desnonaments que proposava, 
entre d’altres accions, promoure 
el lloguer social dels habitatges 
buits. “S’han donat algunes 
passes, però volem anar més 
enllà i, per això, li hem fet 
arribar a l’Ajuntament un se-
guit de propostes per mitigar 
el sofriment de les famílies”, 
explica Pérez. 
Durant el mes d’agost la PAH no 
podrà atendre consultes de for-
ma presencial al Kursaal, perquè 
estarà tancat. Les persones que 
vulguin contactar-hi ho han de 
fer mitjançant el correu electrònic 
afectadoshipotecamontcada@hotmail.es.

El col·lectiu demana a l’Ajuntament més mesures socials  

La PAH ha atès més d’un 
centenar de consultes 
en quatre mesos 

STOp dESNONAmENTS

Laura Grau | Redacció
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 Tres activistes jurídics de la PAH parlen de la Llei Hipotecària

La PAH de Montcada va convidar 
el 5 de juliol a la Casa de la Vila 
tres activistes jurídics que estan 
intentant posar pals a les rodes 
a les Llei hipotecària espanyola, 
Rafael Mayoral, Verónica Dávalos 
i Dionisio Moreno (a la foto, amb 
Daimí Pérez). “Al principi feiem 
dret creatiu i intentàvem buscar 
qualsevol escletxa legal per para-
litzar els alçaments de vivendes”, 
va explicar Mayoral. Els arguments 
centrals eren el dret a la defensa 
de l’afectat i el dret a la vivenda, 
contemplat en la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans. El punt 
d’inflexió va ser la sentència del 
Tribunal Europeu de març del 

2013, que reconeix les injustícies 
de la llei i obliga el govern espanyol 
a reformar-la. La sentència va ser 
el resultat d’un litigi que va iniciar 
Moreno per defensar el seu client 
Mohamed Aziz, qui va explicar el 
seu periple fins arribar a Luxem-
burg i la gran satisfacció en com-
provar que la sentència “va més 
enllà del que demanàvem perquè 
considera nuls els procediments 
hipotecaris i determina les línies 
generals per interpretar les clàu-
sules abusives en qualsevol con-
tracte que signi un consumidor”. 
La sentència, sumada a la pressió 
de la ILP, van fer que el govern es-
panyol introduís alguns canvis en 

la llei, canvis que Dávalos consi-
dera insuficients:  “La llei del PP 
només diu que es poden al·legar 
clàusules abusives, però no diu 
que ha de ser el jutge qui les de-
termini. Tampoc regula el pacte 
de liquidesa, un dels aspectes 
més controvertits”. Tots tres van 
coincidir que queda molt camí per 
fer, tot i que s’han donat passes 
importants per fer visible un pro-
blema col·lectiu i denunciar la in-
justícia d’un sistema que deixa en 
la total indefensió els sectors més 
vulnerables de la societat. “Ara no 
hi ha excusa, els jutges tenen ar-
guments per emetre sentències 
justes”, va concloure Moreno | LG
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> Autobús calcinat al cementiri de Collserola
Un incendi va cremar el 6 de ju-
liol en pocs minuts un autobús 
de la línia 102 a pocs metres de 
l’entrada al cementiri de Collse-
rola. El foc es va iniciar cap a les 
15h quan, segons el conductor, 
va començar a sortir fum del ve-
hicle. “He indicat als dos pas-
satgers que havíem de baixar 
i, poc després, ha començat a 
cremar”, va explicar. Segons el 
caporal de Bombers de Barcelona, el foc va cremar 2 hectàrees de massa 
forestal. Al lloc dels fets, s’hi van desplaçar efectius de Bombers de la Genera-
litat, Bombers de Barcelona, Protecció Civil, de la Policia Local de Montcada, 
representants del Patronat del Parc de Collserola i voluntaris de l’ADF de Mont-
cada i Reixac | JA

> Xerrada informativa contra incendis
Una quarantena de veïns del Bosc d’en Vilaró va assistir a la presentació del 
Pla de prevenció i actuació en cas d’incendis forestals que va convocar l’11 de 
juliol la comissaria dels Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de Bombers de 
la Generalitat al local de l’AV d’aquesta urbanització de la Serralada de Marina. 
L’acte també va comptar amb agents de la comissaria de Mossos de Badalona. 
El missatge central de la trobada va ser que, en cas de foc a la muntanya, l’opció 
més convenient és la del confinament dels veïns a les cases. L’evacuació es 
considera una opció perillosa perquè només hi ha una sortida de la urbanització 
i, en cas de col·lapse, es poden donar situacions de perill | LR

A partir de l’1 de setembre, el 
servei d’atenció telefònica que 
fins ara s’ofereix a través del 010 
deixarà de funcionar i les truca-
des per obtenir informació sobre 
el municipi s’hauran de fer a tra-
vés del telèfon de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac, el 935 
726 474, que ampliarà el seu ho-
rari d’atenció, passant a ser de 8 
a 19h, de dilluns a divendres. En 
aquests moments, quan es truca 
al 010, ja s’informa a l’usuari que 
el servei deixarà d’estar operatiu 
pròximament. 

Estalvi. El canvi del número 
d’informació beneficiarà l’usuari, 
ja que la trucada es tarifarà igual 
que la de qualsevol telèfon fix i 
no s’aplicarà el cost addicional 
que té trucar a un d’especial com 
és el 010. 
“Només canvia el número de 
telèfon; la ciutadania conti-
nuarà disposant d’un servei 
d’informació sobre Montcada i 
Reixac, al qual es podrà trucar 

per demanar dades com ara 
adreces i telèfons de contacte 
d’equipaments o empreses, entre 
d’altres”, ha explicat la presidenta 
de l’Àrea Interna i responsable dels 

serveis d’atenció ciutadana, M. 
Carmen Porro (PSC). El 010 cada 
vegada atenia menys trucades, 
motiu pel qual l’Ajuntament s’ha 
replantejat la seva continuïtat.

El canvi beneficiarà l’usuari, que no haurà de pagar el cost addicional de la trucada

El 010 desapareix i les trucades es 
faran a la centraleta del consistori

AL SETEmBRE

El 010 continuarà operatiu durant l’agost i desixarà de funcionar al setembre

Pilar Abián | Montcada

L’Associació de Comerciants de 
Mas Rampinyo organitza el 26 de 
juliol una cantada d’havaneres a 
càrrec del grup local L’Espingari, 
a les 21.30h, a la plaça Salva-
dor Espriu. A la mitja part de 
l’actuació, l’associació oferirà un 
recital de poemas de l’escriptor 
català que dóna nom a la plaça 
coincidint amb el centenari del 
seu naixement. Els comerciants 
també aprofitaran l’esdeveniment 
per lliurar a Càritas Montcada i 
al menjador social ‘El Caliu’ de 
l’Abi una donació de 700 i 300 

euros respectivament recaptats a 
la botifarrada solidària que van 
organitzar amb motiu de la festa 
major del barri.

MCC. Montcada Centre Comerç 
farà el 24 de juliol una nova edi-
ció de la campanya ‘La botiga al 
carrer’ per posar fi a les rebaixes 
d’estiu. Segons els organitza-
dors, hi ha prevista la participa-
ció d’una quarantena de comer-
ciants, que instal·laran la seva 
carpa als carrers Major, Clavell i 
Jaume I i a la plaça de l’Església, 
entre les 10 i les 19h.

L’MCC treurà les botigues al carrer per tancar les rebaixes

mas Rampinyo organitza 
una cantada d’havaneres

ASSOciAciÓ dE cOmERciANTS

Sílvia Alquézar | Montcada

El concert anirà a càrrec del grup de Mas Rampinyo l’Espingari
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> detinguts per atracar al voltant de les estacions
Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup format per 5 persones, 
d’entre 18 i 24 anys, tots ells domiciliats a Montcada, acusats d’haver 
comès fins a 14 robatoris amb violència i intimidació a gent gran i menors 
d’edat a, en la seva majoria, a les immediacions de les estacions de tren de 
Montcada. Els detinguts acumulen 40 atecedents policials | JA

Una desena de parades noves 
s’ha establert aquest dimecres, 
17 de juliol, al mercat setmanal 
del centre i ahir dimarts, dia 16, 
ho van fer altres dues al de Can 
Sant Joan. Aquestes incorpora-
cions responen a la convocatòria 
que l’Ajuntament, a través de la 

Regidoria de Comerç i Turisme, 
va obrir al mes de maig i es va 
resoldre a principi de juny, amb 
l’adjudicació dels espais als mar-
xants. La majoria de comerciants 
nous ha muntat una  parada de 
venda de roba i complements, 
tot i que també n’hi ha de regals 
i objectes de decoració i de flors i 

plantes. Alguns dels venedors te-
nen experiència en altres mercats 
i d’altres han decidit dedicar-se a 
la venda ambulant com a alter-
nativa a l’atur. Amb la incorpo-
ració d’aquests nous estands, al 
mercat del centre ja hi ha un cen-
tenar de parades i al de Can Sant 
Joan, una trentena. 

L’increment respon a la convocatòria de l’Ajuntament per a l’adjudicació de nous espais

Una desena de parades noves 
s’estableix als mercats ambulants

cOmERÇ

Sílvia Alquézar | Redacció
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A manca d’un mes i mig per a la 
Diada de l’Onze de Setembre, ja 
són prop de 300 les persones de 
Montcada que s’han inscrit a la 
cadena humana per la indepen-
dència a través de la secció local 
de l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC), que centralitza les 
inscripcions amb l’objectiu que 
els ciutadans montcadencs siguin 
assignats al mateix tram del reco-
rregut. 
Les butlletes per apuntar-se es po-
den aconseguir a l’Abi i a La Unió 
i a diferents comerços del centre, 
Mas Rampinyo i Terra Nostra 
que tinguin visible l’etiqueta Via 
Catalana cap a la Independència. 
També es pot formalitzar via In-
ternet  omplint un formulari que 
facilita la pròpia assemblea a tra-
vés del correu montcadaireixacdeci-
diex@gmail.com.

Ubicació possible. Miquel Àngel 
Gràcia, president de l’Abi i mem-
bre de l’ANC, va explicar el 15 
de juliol al Cafè Colon aquest i 

altres aspectes organitzatius de 
la proposta en la primera de les 
tres reunions informatives pre-
vistes. Gràcia va anunciar que en 
poques setmanes ja se sabrà quin 
tram s’assigna als montcadencs. 
“Ara per ara, només sabem que 
possiblement estarà situat en 
algun municipi de la comarca 
del Maresme”, va afegir. 
En funció de la ubicació, es deci-
dirà el mitjà de transport per des-

plaçar-se fins a la destinació assig-
nada de forma col·lectiva, ja sigui 
amb autocars o amb tren. Segons 
l’organització, la cadena haurà 
d’estar constituïda a les 17.14h, 
en referència a la commemoració 
històrica de l’Onze de Setembre. 
Gràcia va fer una crida a practi-
car el boca-orella per divulgar la 
cadena humana que té previst re-
còrrer més de 400 km del territori 
català, passant per 86 municipis.

L’Assemblea fa tres reunions informatives per explicar la iniciativa independentista

L’AnC segueix recollint inscripcions 
per a la cadena humana de l’11S

SOBiRANiSmE

Aleix i Oriol s’inscriuen a la cadena humana en la qual pot participar gent de totes les edats

Laura Grau | Montcada
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ACtiVitAtS d’EStiU 
L’Espai Jove Can Tauler ha 
programat nombroses activitats 
que estan tenint molt bona acollida

PÀG. 18 PÀG. 17

mEnJAdORS SOCiALS
Els dos serveis oberts fa un 
mes a la ciutat no tancaran 
les seves portes a l’agostque estan tenint molt bona acollida

Més curtes i més a prop. Així 
són les vacances per a qui les pot 
gaudir aquest estiu. Les agències 
de viatges constaten que hi hagut 
un descens en les contractacions 
a causa de la incertesa de l’actual 
conjuntura econòmica. La direc-
tora de l’agència Genial Viatges, 
Jénifer Alonso, reconeix que “en-
guany tenim sobretot estades 
de pocs dies i contractades en 
el darrer moment”. Aquest és 
el cas de Jesús López, qui a mi-
tjan de juliol va contractar un 
viatge amb la família per a la 
primera setmana d’agost per vi-
sitar el parc Warner de Madrid. 
“A l’agència trobo la confi ança 
que busco i evito qualsevol ti-
pus d’imprevist ja que, en cas 
que tingui alguna reclamació, 
sé on em puc dirigir i, el més 
important, viatgem tranquils”, 
explica López.

Viatges per Internet. Cada vega-
da hi ha més gent que contracta 
els seus propis viatges a través 
d’Internet. La responsable de 

l’Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) a Mont-
cada i Reixac, Montse Mesa, re-
comana llegir bé la lletra petita 
del contracte de viatge i demanar 
un full de reclamacions en cas de 
veure’s afectat per alguna sorpre-
sa. “És important reclamar im-
mediatament i comprovar si te-
nim algun tipus d’assegurança 
contractada”, diu Mesa.
Les contractacions a través 
d’Internet estan donant més d’un 
mal de cap. Un veí de Montcada 
va fer la reserva del seu viatge 
a través d’una agència virtual. 
En el moment de validar les da-
des de la seva targeta de crèdit 
no apareixia en pantalla el mis-
satge d’operació fi nalitzada i ho 
va intentar diverses vegades. La 
sorpresa va ser quan es va assa-
bentar que li havien cobrat sis 
bitllets. El cas està ara en mans 
de l’OMIC amb l’esperança de 
poder recuperar els diners d’uns 
viatges que ningú farà però que 
ja han quedat facturats i pagats.
L’OMIC, que té les seves ofi ci-
nes a l’edifi ci de  la Casa de la 
Vila, és un servei d’atenció di-
recta i gratuïta als ciutadans en 
matèria de consum i té com a 
fi nalitat informar i orientar els 
consumidors sobre l’exercici dels 
seus drets, així com rebre denún-
cies i reclamacions. L’adreça de 
contacte és omic@montcada.org.

Jesús Abad | Montcada

Un veí de Montcada ha 
vist com li cobraven 
sis vegades un viatge 
comprat a Internet

ESTiU 2013

L’OMIC assegura que cada vegada hi ha més casos de reclamacions referides a sortides contractades a través d’Internet

Les agències de viatges constaten que els 
clients opten per vacances de proximitat

Alguns passatgers pugen a un dels trens de Rodalies, a l’estació de Montcada i Reixac de la línia R2, en direcció a l’aeroport d’El Prat
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Laura Díez: ‘Hi ha qui fa el viatge ara, però el paga en dotze mesos’
Les Illes Balears i Canàries són una 
vegada més les destinacions prefe-
rides pels clients a l’hora de fer les 
seves reserves, mentre que els viat-
ges a l’estranger han baixat. El re-
cent cop d’estat a Egipte ha obligat a 
cancel·lar i, per tant, a retornar els di-
ners als qui havien escollit aquest lloc 
com a destinació, aprofi tant algunes 
de les promocions que s’ofertaven fa 
uns mesos. Laura Díez, de l’agència 
Barceló Viatges, recorda que “això 
és habitual quan es produeixen no-
tícies d’aquest tipus. El mateix va 
passar en el cas de Grècia; després 
els preus es disparen”. Precisa-

ment en relació amb el pressupost 
disponible per a aquesta època de 
l’any, Díez explica que moltes famí-
lies esperen trobar ofertes de darrer 
moment, però lamenta que “mai 
arriben”. 
Respecte el pagament, Díez assen-
yala que “els clients busquen segu-
retat, consells i unes bones condi-
cions de fi nançament”. En aquest 
sentit, els seus registres de factura-
ció confi rmen que cada vegada hi ha 
més persones que opten pel paga-
ment a 3 o 6 mesos sense cap cost i 
a 12 mesos, amb un 2% de comis-
sió. “Hi ha ofertes molt atractives al 

Carib que ningú vol deixar escapar, 
encara que viatgi ara i pagui quan 
torni de les vacances o, fi ns i tot, 
l’any vinent”, conclou Díez  | JA

Laura Díez, de l’agència Barceló Viatges
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L’empresa Transports Metropoli-
tans de Barcelona (TMB) ha accep-
tat ajustar els horaris de l’autobús 
155 perquè els alumnes de l’INS 
La Ferreria que viuen als barris 
més allunyats com Can Cuiàs i 
Can Sant Joan arribin a temps a 
les classes, a les 8h. Els estudiants 
disposaran de tres autobusos, que 
sortiran de Can Cuiàs amb un in-
terval de 20 minuts de diferència: 
6.50h, 7.10h i 7.30h. L’Ajuntament 
ha tramitat la gestió amb TMB 
a petició de l’Ampa i la direcció 
del centre davant la supressió del 
transport gratuït que proporciona-
va el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental. 

Tarifes. TMB disposa de la targeta 
T-12 per a infants de 4 a 13 anys 
per un import de 35 euros que no-
més s’ha de pagar la primera vega-
da, amb renovacions gratuïtes fi ns 
a l’edat màxima. L’empresa també 
ofereix la T-Jove per a menors de 
25 anys, amb un preu de 105 euros 
la d’una zona, que es pot utilitzar 
durant els 90 dies consecutius de 
la primera validació.

tmB ajusta els 
horaris per als 
alumnes de 
l’inS La Ferreria 
Sílvia Alquézar | Redacció

El projecte ‘Aprendre i Emprendre’ 
ha tancat la primera experiència 
amb un balanç molt positiu per part 
de l’Ajuntament i de la Fundació 
Engrunes, que van posar en marxa 
la iniciativa a principi d’any amb 
l’objectiu d’ampliar l’oferta forma-
tiva a joves que no han acabat els 
estudis i no tenen feina, per tal de 
donar un impuls a la seva inserció 
laboral. La Casa de les Aigües va 
acollir el 12 de juliol la cloenda del 
curs, que ha comptat amb la parti-
cipació d’una desena de joves entre 
16 i 20 anys. 

El projecte. El taller, que s’ha im-
partit a Can Tauler, ha permès als 
inscrits conèixer un ofi ci relacionat 
amb el manteniment del mobiliari 
urbà i dels equipaments munici-
pals, a més d’aprendre els hàbits 
de treball i rebre nocions de profes-
sions com manobra, paleta, pintor 
i fuster. Els joves han compaginat 
les classes teòriques –que també 

incloïen matemàtiques, català i cas-
tellà– amb sessions pràctiques per 
comprovar el que havien après a 
les aules. Els alumnes han fet tre-
balls a diversos equipaments com el 
mateix Can Tauler, al Centre Cívic 
l’Alzina i a la Casa de la Aigües.
Les autoritats i els tècnics munici-

pals que van assistir a la cloenda 
van veure les millores que han fet 
els alumnes a l’equipament de Can 
Sant Joan, on han pintat el mur ex-
terior del recinte i la part baixa de 
l’edifi ci modernista, a més de fer di-
verses obres de reparació de voreres i 
jardineres, entre d’altres actuacions. 

“Heu començat un camí que heu 
de continuar, no us deixarem, 
però ho heu d’aprofi tar”, va indi-
car Francisco Díaz, director social 
de la Fundació Engrunes, durant 
el lliurament de diplomes als alum-
nes i la col·locació d’una placa on 
es recorda els autors del treball. En 
el torn de parlaments, l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va ani-
mar els joves a seguir formant-se 
“perquè heu demostrat que sou 
molt vàlids”, va manifestar l’edil. 
El regidor de Promoció Econòmi-
ca, Joan Carles Paredes (CiU)tam-
bé els va encoratjar: “A través de 
la vostra feina li heu donat valor 
al fet de construir”.

Futur. La idea de la Regidoria 
d’Educació, que coordina el projec-
te amb Engrunes, és mantenir-lo el 
curs vinent. “La valoració és molt 
positiva, però estaria bé que es 
pogués fer en un altre espai més 
adient”, va apuntar Ana Belén Pal-
ma, l’educadora del programa.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

‘ApRENdRE i EmpRENdRE’

L’Ajuntament va reconèixer el treball dels alumnes participants en la cloenda del curs, a la Casa de les Aigües

El projecte de formació per a joves 
fi nalitza amb un balanç positiu

Els alumnes del programa ‘Aprendre i Emprendre’ amb les autoritats locals, el dia de la cloenda 
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La Regidoria d’Educació té 
previst oferir nous serveis a les 
cinc  escoles bressol de titulari-
tat municipal cara el curs vinent. 
L’Ajuntament vol posar en marxa 
un espai adreçat a famílies amb 
nadons perquè puguin plantejar 
dubtes i compartir experiències, 
que comptarà amb el suport dels 
psicòlegs del Centre de Desen-
volupament Infantil  i Atenció 
Precoç (Dapsi). El departament 
també vol obrir un espai de joc 
perquè els pares i mares amb fills 
disposin d’un lloc per jugar i rela-
cionar-se amb altres infants. Així 
mateix, la Regidoria vol establir 
noves fórmules de relació entre 
les famílies amb la continuïtat 
del projecte d’escola verda i 
proposar-ne un de nou sobre la 
innovació pedagògica en l’àmbit 
musical.

Nou horari. Educació també vol 
plantejar el curs vinent la possi-
bilitat d’ampliar l’horari de matí, 
amb l’objectiu que els alumnes 

que no venen a la tarda puguin 
sortir a les 13h i no a les 12h 
com succeix fins ara. “Aquestes 
novetats responen a la neces-
sitat d’adaptar-nos a les de-
mandes de les famílies”, ha 
indicat la regidora d’Educació i 
presidenta de l’Àrea Social, Ana 
Rivas (PSC), qui ha avançat que 
els serveis no susposaran cap cost 
suplementari per als usuaris. 

La incorporació de les millores 
forma part de la nova adjudi-
cació per a la gestió de tres de les 
escoles bressol municipals –Can 
Casamada, Camí del Bosc de 
Can Cuiàs i Mitja Costa–, que 
continuarà fent l’empresa Edu-
care XXI per un import d’uns 
800.000 euros per als pròxims 
3 anys, prorrogables anualment 
fins a 8. 

Sílvia Alquézar | La redacció

La Regidoria d’Educació té previst oferir nous serveis a les escoles bressol municipals

La Regidoria d’Educació oferirà 
nous serveis a les escoles bressol
El departament té previst ampliar l’horari de matí i ofertar un espai per a nadons i un altre de jocs  

EdUcAciÓ dE 0 A 3 ANyS

> millores als col·legis públics durant l’estiu
La Regidoria d’Educació durà a terme aquest estiu algunes obres de millora a 
diferents centres educatius públics del municipi. El gruix més important dels 
treballs tindrà lloc a l’Escola Bressol de Can Sant Joan, que el curs vinent serà 
de titularitat municipal. L’Ajuntament té previst adjudicar les obres per un im-
port de 10.000 euros a una empresa, que haurà d’enllestir els treballs en un 
termini de 3 setmanes. En una primera fase es canviaran l’actual porta batent 
del bany adaptat per una de corredissa i la porta d’accés al pati, que se substi-
tuirà per una de dues fulles asimètriques. En un segon període, hi ha prevista la 
construcció d’una rampa des del pati fins a l’entrada per garantir l’accessibilitat 
a les persones amb mobilitat reduïda. També es duran a terme altres actua-
cions a diferents aules i tots els tancaments del centre hauran d’incorporar les 
mesures de seguretat davant el tancament accidental de portes. A la foto, el 
pati de la llar d’infants on s’ha de construir la rampa  | SA

> L’inS La Ribera farà també jornada intensiva
L’INS La Ribera farà a partir del curs vinent jornada intensiva, de 8 a 
14:30h, tot i que el centre també s’obrirà els dilluns i els dimecres a la 
tarda per fer activitats extraescolars. El nou horari ha rebut el vist-i-plau 
majoritari dels pares i mares, els professors i l’alumnat, un acord que va 
ser ratificat en el darrer consell escolar del centre. Els altres dos instituts 
públics de Montcada –La Ferreria i el Montserrat Miró– ja han aplicat la 
jornada intensiva el curs que acaba de finalitzar | SA
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Els infants del Casal d’Estiu 
s’han acomiadat aquest any 
d’una manera molt especial. Els 
nens i nenes que van voler es 
van quedar a dormir una nit al 
centre on han fet durant diverses 
setmanes les activitats. Els més 
petits van dormir sota cobert, 
tot i que els més grans van tenir 
l’oportunitat de fer bivac. Els 
monitors van preparar nombro-
sos jocs i sorpreses per als assis-
tents i van organitzar un sopar 
que es va convertir en un inter-
canvi gastronòmic de diverses 
cultures. “Cada infant havia de 
portar algun plat típic del seu 
país”, ha indicat la coordinadora 
del Casal d’Estiu, Maria Garcia, 
de l’empresa Klousner, qui ha fet 
una primera valoració molt posi-
tiva. “Estem contents perquè 
no hi ha hagut cap incidència i 
els nens s’ho han passat d’allò 
més bé”, ha dit Garcia, qui ha in-
dicat que alguns participants han 
acabat allargant la seva estada. 
Els petits han fet més activitats al 
centre, mentre que el grup dels 
més grans ha incorporat pro-

postes noves com sortides a cami-
nar per conèixer diferents indrets 
com l’ermita de Reixac, el Turó i 
el riu Besòs, entre d’altres. 
El Casal d’Estiu, amb una inscrip-
ció de 390 infants, va començar 

el 25 de juny i s’ha fet a qua-
tre escoles: Elvira Cuyàs, Mas 
Rampinyo, Mitja Costa i Reixac. 
El 19 de juliol acaba la majoria 
dels infants, tot i que un centenar 
continuarà fi ns al 26 de juliol.

Un dels monitors del casal anima el matí després de l’acampada nocturna al centre
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La Regidoria d’Infància i Joven-
tut ha elaborat, un any més, un 
ampli programa d’activitats per 
a joves durant l’estiu, que ha tin-
gut una bona acollida. Al voltant 
d’un centenar de persones ha 
participat fi ns  ara a les diferents 
propostes que s’han ofertat des 
de l’Espai Jove Can Tauler. La 
sortida al parc aquàtic Illa Fanta-
sia, que ja és tot un clàssic, i el 
taller de graffi ti han estat dues 
de les activitats que han comptat 
amb més participació. 
Durant la primera quinzena de 
juiol s’han fet els cursos de gui-
tarra, de graffi ti –aquests dos 
continuen fi ns a fi nal de juliol– i 
de dansa tribal, a més dels tor-
nejos de ping-pong i de bàsquet 
i la sortida a Illa Fantasia. Fins a 
fi nal de mes, encara resten per 
fer els tallers de còctels i de soft 
combat, una jam session, un curs 
d’esgrima i les sortides a la platja 

i el Tibidabo, a més d’una altra 
excursió per practicar la geocer-
ca. D’altra banda, Can Tauler 
també ha acollit entre el 28 de 
juny i el 12 de juliol el curs de 
premonitors, que ha comptat 
amb una vintena d’inscrits. El 
curs s’adreçava a joves a partir 
de 15 anys que volen ser moni-
tors voluntaris en alguna entitat 
d’educació en el temps de lleure. 

Novetat. Una de les propostes 
diferents d’aquest any ha estat 
el Campionat de Catalunya de 
rubik, organitzat per l’Associació 
de Rubik amb el suport del de-
partament municipal. El torneig, 
que es va fer entre el 13 i 14 de 
juliol al Kursaal, va despertar fo-
rça expectació i va aplegar una 
quarentena de participants. 
Darío Roa es va proclamar 
campió de Catalunya en ser el 
més ràpid a fer el cub, amb un 
temps de 10 segons i 21 cen-

tèsimes. El guanyador també va 
batre el rècord en la modalitat de 
3x3 amb dues mans, amb un regis-
tre de 7 segons i 43 centèsimes. Per 
la seva banda, el montcadenc Is-
mael García va acabar en segona 
posició a la prova de construir 
el rubik amb els peus, amb un 
crono d’un minut i 50 segons. En 
la categoria d’ulls tapats, el prim-
er va ser Carlos Méndez, amb 
un temps d’un minut i 25 segons. 
“Estem molt contents perquè 
ha anat molt bé”, ha dit Ismael 
García, un dels organitzadors del 
campionat.

Sílvia Alquézar | Montcada

El programa d’estiu de 
Can tauler atrau més 
d’un centenar de joves
El Campionat de Catalunya de Rubik, fet al Kursaal, és una 
de les novetats d’enguany que ha despertat més expectació

iNfÀNciA i JOvENTUT

El curs de premonitors ha arribat a la seva setena edició i s’ha fet entre el 28 de juny i el 12 de juliol a Can Tauler amb prop d’una vintena de joves

Els infants s’acomiaden del Casal 
d’Estiu passant una nit als centres
El sopar es va convertir en un intercanvi gastronòmic de plats de diversos països

Sílvia Alquézar | La redacció
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El Campionat de Catalunya de rubik es va fer al Kursaal amb una quarantena d’inscrits
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Els dos menjadors socials oberts fa 
un mes al municipi –el de l’Alzina 
de Terra Nostra, per part de 
l’Ajuntamnet, i ‘El Caliu’ de l’Abi, 
impulsat per un grup de volunta-
ris– no tancaran per vacances i, a 
més, reforçaran l’atenció a les famí-
lies amb fills, ja que precisament a 
l’agost no hi haurà casals ni altres 
iniciatives on els infants, almenys, 
tinguin garantit un àpat al dia. 
“Mantenir oberts els menjadors 
a l’estiu té més sentit que mai, 
perquè la fam no fa vacances i 
és l’única possibilitat que tenen 
algunes famílies de menjar”, ha 
dit el responsable tècnic de la Re-
gidoria de Serveis Socials, Albert 
Arévalo.

Balanç. Els dos menjadors socials 
han tingut una gran acollida du-
rant el primer mes de funciona-
ment. ‘El Caliu’ està al màxim de 
la seva capacitat, amb 20 racions 
dos dies a la setmana. Per la seva 

banda, el servei de l’Alzina està al 
80% en xifres d’ocupació, amb un 
perfil d’usuari molt divers que re-
flexa el que sociològicament està 
passant avui dia a causa de l’actual 
conjuntura econòmica. “La crisi és 

transversal i tenim gent que no 
cobra ja cap prestació, persones 
grans que es fan càrrec de la fa-
mília i no tenen recursos, joves 
sense feina i famílies amb fills”, 
ha indicat Arévalo.

En el cas del menjador de l’Abi, 
les voluntàries han constatat que 
l’ambient d’ara és molt millor que 
el dels primers dies. “S’ha trencat 
la fredor”, ha explicat una de les 
impulsores del projecte, Judit Re-
casens, qui ha agraït el gran suport 
que estan rebent de la ciutadania 
i del petit comerç. “Estem molt 
contents perquè tenim aliments 
suficients tot i que, de vegades, 
ens manquen fruita i làctics”, 
ha dit Recasens, qui ha afegit que 
l’objectiu és consolidar el projecte 
actual sense plantejar-se, per ara, 
l’ampliació del nombre de dies a la 
setmana que s’ofereix el servei.

Oberts a la participació. Respecte la 
col·laboració de voluntaris, tant 
‘El Caliu’ com l’Alzina compta 
amb persones suficients per aten-
dre de manera altruista els usua-
ris. Malgrat tot, si hi ha algú que 
vol prendre part en la iniciativa, 
es pot adreçar o bé a l’Abi o a 
l’Ajuntament.

SOLidARiTAT

Els menjadors socials augmenten a 
l’estiu l’atenció a les famílies amb fills
L’Ajuntament i ‘El Caliu’ fan un balanç positiu del primer mes de funcionament dels seus respectius serveis

Sílvia Alquézar | Redacció
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Els menjadors socials atenen més famílies amb fills durant l’estiu perquè no hi ha escola ni casal

Una delegació municipal visitarà 
la localitat murciana d’Águilas el 
pròxim 25 d’agost en el marc de 
l’agermanent entre ambdues po-
blacions. Hi ha previst un recital 
d’haveneres a càrrec del grup 
Port Vell, a les 22h, a la plaça del 
Cortijo. D’altra banda, el Centro 
Aguileño de Montcada oferirà 
rom cremat als assistents, una 
iniciativa que ja ha fet altres ve-
gades amb un gran èxit. 

Onzè aniversari. Des que es va 
aprovar l’agermanament, ara 
fa onze anys, l’entitat també or-
ganitza a Montcada un Día de 
Águilas per recordar els lligams 
entre ambdues ciutats, que en-
guany es va fer el 5 de maig a 
l’escola El Viver. L’associació va 
preparar un dinar popular a base 
de migues, al qual van participar 
més de 200 persones. Aquest any, 
coincidint amb la Festa Major de 
Montcada i Reixac, el Centro 
Aguileño va recuperar la missa 
‘huertana’, que va protagonitzar 
la rondalla de la Casa de Múrcia 
de Sabadell. 

Una delegació 
municipal 
visitarà Águilas 
el 25 d’agost
Sílvia Alquézar | Redacció
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L’Institut Oftalmològic Tres Torres, 
en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Montcada, ha organitzat al 
municipi una nova campanya 
per prevenir el glaucoma, una 
patologia de l’ull que es defineix 
com una neuropatia òptica o una 
malaltia del nervi òptic associada a 
l’edat. Des del 2 al 6 de setembre, 
una unitat mòbil del centre mèdic 
recorrerà diferents punts del muni-
cipi per fer revisions a les persones 
interessades de forma gratuïta. Un 
glaucoma sense tractar pot conduir 
a un dany irreversible del disc òp-
tic de la retina amb la seva conse-
qüent pèrdua del camp de visió, la 
qual cosa pot convertir-se en una 
ceguesa parcial o total. 

Itinerari. La campanya de preven-
ció començarà el dia 2 amb la uni-
tat mòbil ubicada a prop del Centre 
d’Atenció Primària de Jaume I. A 
l’endemà, les revisions es faran a 
l’exterior del Casa de la Mina i, el 
dia 4, els oftalmòlegs hi seran al car-
rer Major, davant de la Casa de la 

Vila. La unitat mòbil s’instal·larà el 
dia 5 a la rambla dels Països Cata-
lans i al dia següent acabarà la seva 
estada a Montcada al centre comer-
cial El Punt, a Mas Rampinyo.
El protocol d’actuació consistirà 
a obrir una fitxa a cada persona 
on es recullin els seus antecedents 
mèdics, tant sistèmics com oculars. 
Es realitzaran diverses proves de 
mesura per obtenir una aproxi-

mació de la graduació que té el 
pacient en el moment de la visita, 
així com la seva pressió intraocular 
i la graduació de les ulleres en cas 
que el pacient les utilitzi, a més de 
comprovar la seva visió amb la cor-
recció habitual i sense. Per acabar, es 
farà l’anomenada reixeta d’Amsler, 
que consisteix en una prova molt 
senzilla per detectar la degeneració 
macular associada a l’edat.

Jesús Abad | Montcada

Les proves de detecció del glaucoma ocular es recomanen a persones més grans de 55 anys

L’Ajuntament impulsa una nova 
campanya per detectar el glaucoma
Les revisions es realitzaran del 2 al 6 de setembre a càrrec de l’Institut Oftalmològic Tres Torres
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Un suggeriment
Jo, com molts veïns del barri, por-
tem els nostres fills o néts al parc 
del carrer Larramendi ja que és molt 
agradable, sobretot a l’estiu, perquè 
és molt ombrejat. Hi ha un proble-
ma, però, i són les cagades de gos-
sos. El més curiós és que aquests 
gosso hi entren acompanyats del 
seus amos que, en moltíssimes oca-
sions, no recullen les caques tal com 
seria correcte. En una ocasió li vaig 
demanar al propietari d’un gos que 
acababa de defecar al bell mig del 
parc que recollís els excrements i 
ell, amb força males puces, em va 
respondre que ho fes jo mateix. Cal 
pensar que en aquest parc la canalla 
molt sovint juga amb la sorra i això 
pot ser força insalubre. 
És per això que suggereixo que la 
Policia Local faci un seguiment 
d’aquests casos i es multi les per-
sones que incompleixen aquesta 
norma tan senzilla que consisteix a 
portar una bossa i recollir les caques 
del seu gos.

Marcel Bertran i Elena
Montcada

No sobran inmigrantes
En el último número de La Veu, la 
portavoz del PP escribía un artícu-

lo cargado de ignorancia o de mala 
intención. Tanto es así que podría 
ser denunciada por incitar a la xe-
nofobia, al racismo y la violencia. 
Hay dos posibilidades, o bien no 
tiene conocimiento de lo que habla, 
le falta información y se equivoca o 
tiene mala intención  y quiere que 
nos peleemos entre los vecinos para 
que ella y sus afines tengan más po-
der. La idea de que los inmigrantes 
consumen más en servicios del Es-
tado de lo que aportan es falsa. Una 
parte de las ayudas  a la población 
autóctona se sustentan con lo que 
aportan los inmigrantes al conjunto. 
Sólo hace falta consultar el estudio 
promovido por la obra Social de la 
Caixa titulado “Inmigración y Estado 
de Bienestar en España” para cons-
tatar que los inmigrantes represen-
tan en la actualidad el 12,2% de la 
población española, pero únicamen-
te absorben el 6,8% de los servici-
os sociales, el 6,1% de los gastos 
educativos o el 5,1% de la sanidad, 
es decir, gastan mucho menos de lo 
que les correspondería. 
Por tanto, centrar el problema de la 
falta de recursos para la población 
autóctona en el consumo que hacen 
de ellos los inmigrantes es erróneo. 
Igual deberíamos buscar las causas 

en los millones destinados a res-
catar a la banca o en los millones 
desaparecidos por la corrupción en 
los partidos políticos y sus amigos. 
Es fácil de ver que con ideas como 
estas se incentivan la confrontación 
en lugar de favorecer un clima de 
cohesión social. Eva intenta echar 
a pelear a las personas en situación 
de precariedad y evita que busquen 
la causa de sus problemas en otros 
lugares. Con un discurso racista, xe-
nófobo y ultraderechista el PP busca 
más votos y poder. 
En definitiva, en Montcada no sobran 
inmigrantes sino ignorantes y gente 
malintencionada. ¿Será denunciado 
este artículo por xenofobia? ¿La Veu 
ha de permitir que se publiquen este 
tipo de artículos?

A. A.
Les Altres Veus

**************
Tras leer el artículo “¡Aquí no cabe 
todo el mundo!” firmado por la por-
tavoz del PPC Eva García en La Veu 
nº 426, tres son los adjetivos que 
me vienen a la cabeza para calificar-
lo: demagógico, peligroso y patético. 
Demagógico es afirmar que si la gen-
te delinque en catalán al gobierno le 
da igual o relacionar directamente el 

que un niño se vaya a la cama sin 
poder cenar con que a un inmigran-
te se le dé cobertura sanitaria. Pe-
ligroso es hablar de que colectivos 
enteros no respetan nuestras normas 
y costumbres, cuando lo correcto se-
ría no hablar de colectivos sino de 
individuos; si no, lo que se está ha-
ciendo es inducir al odio racial y a la 
xenofobia. 
Si algún día pasa algo grave de ver-
dad, todos nos echaremos las manos 
a la cabeza, pero ¿alguien se pregun-
tará quien ha sembrado el viento de 
odio? Patético es ganarse la vida po-
lítica a base de poner estrellas amari-
llas sobre ciertos grupos de personas, 
señalándoles con el dedo y culpándo-
les de todos los males, especialmente 
si tenemos en cuenta que quien acu-
sa es uno de los culpables reales de 
la situación que estamos viviendo. 
“El que desconoce la verdad es un 
ignorante; pero el que la conoce y la 
desmiente, es un criminal” dijo el 
también señalado Bertolt Brecht; el 
que la desmiente y altera para sus fi-
nes, me atrevo a añadir. No caigamos 
en la trampa que algunos nos tienden, 
si acatamos sin reflexionar estamos 
perdidos.

Sergi Lemus 
Font Pudenta

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Recta final
Tot fa indicar que aviat hi haurà 
una resolució sobre la peça cin-
quena separada del cas Mercu-
ri, un cop tots els imputats i els 
testimonis citats ja han prestat 
declaració davant de Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya (TSJC). Malgrat es pugui 
tenir la impressió que l’afer ha 
estat jutjat i llest per a sentèn-
cia, el cert és que el que s’ha 
estat fent fins ara són les dili-
gències prèvies. Un cop analit-
zada tota la informació, el TSJC 
decidirà si veu indicis de delicte 
o bé l’afer queda arxivat.
L’alcaldessa es mostra tranquil-
la i confiada que la justícia li do-
narà la raó i quedarà demostrat 
que no va cedir a les pressions 
dels seus companys de par-
tit perquè contractés Carmina 
Llumà. Durant aquests mesos 
l’edil reconeix haver viscut un 
autèntic malson i haver-se sentit 
víctima d’un judici paral·lel als 
mitjans de comunicació. Però 
precisament els que l’han dut 
a aquesta situació no han estat 
enemics externs, sinó companys 
de partit i el cop és encara més 
dur d’encaixar. L’alcaldessa no 
en vol parlar però, amb el seu 
silenci, demostra estar molt dol-
guda i exigeix responsabilitats. 
El PSC faria bé de prendre nota 
perquè no n’hi ha prou amb dir 
que insults clars i contundents 
són ‘frases tretes de context’. 
Cap context justifica aquestes 
expressions barroeres i impròpies 
de representants públics.
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Universitat de la Bicicleta
Organitza: Red de Ciudades 
por la Bicicleta

Diada de Catalunya
Lectura del manifest a càrrec del 
grup Ocumé i ofrena floral 

DeL 25 aL 28 De jULioL,
coL·Legi La SaLLe moNtcaDa

11 De Setembre, 12h
pLaça De L’eSgLéSia

20j l dissabte
Música. Concert de jazz amb el grup 
Combo Dos i Mig. Hora: 18h. Lloc: Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina.

23j l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Joan Capella, 
la modernitat propera’. Hora: 19h. Lloc: 
Reial Cercle Artístic de Barcelona. 

25j l dijous
Jornades. Xerrada inaugural de la Uni-
versitat Popular de la Bicicleta. Hora: 
18h Lloc: Escola La Salle Montcada.

Xerrada. ‘La República catalana’, a cà-
rrec de la senadora d’ERC, Ester Capella. 
Hora: 20.15h. Lloc: Casa de la Vila.

26j l divendres
Concert. Amb el grup d’havaneres 

L’Espingari. Hora: 21.30h. Lloc: Plaça 

Salvador Espriu. Organitza: Associació 

de comerciants de Mas Rampinyo.

9a l divendres
Astronomia. Nit d’estels. Hora: 22h. 

Lloc: Exterior de la Casa de les Aigües. 

Organitza: Acer, Museu i AMB. 

6s l divendres
Inauguració. De la Festa Major de Terra 

Nostra amb el pregó i la Nit Boja. Hora:  

21.30. Lloc: Parc de Ca N’Oller. Organit-

za: AV de Terra Nostra (veure pàg. 26). 

11s l dimecres
Festa. Diada Nacional de Catalunya 
amb el discurs institucional, la lectura 
del manifest a càrrec del grup Ocumé 
i l’ofrena floral. Hora: 12h. Lloc: Plaça 
de l’Església.

13s l divendres
Hora del conte. Story time, amb l’escola 
Kids & Us. Hora: 18h. Lloc: Sala Polivalent 
de la Biblioteca Elisenda de Montcada.

20s l divendres
Hora del conte. ‘Contes i contarelles’, 
amb Rosa Fité. Hora: 18h. Lloc: Sala 
polivalent de la Biblioteca Elisenda de 
Montcada.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
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Espais lírics, de m.t. Gràcia
Fins al 14 de setembre

sala 
principal

EXPOSiCiÓ
COl·leCTiva de pinTura
Fins al 13 de setembre
sala sebastià Heredia

19 20 21

26 27 2823 24 2522

29

duran j.vila j.vila

rivas duran duranrecasens  v.nieto j.relatguix

v.nietoguix rivas j.vilapardo

31 21
guix rivas

3 4

9 10 116 7 85
rivas j.vila v.nietopardo v.nieto j.vilaj.vila

13
 recasensv.nieto pardo j.relatrivas

15 1716
duran j.relat

17 18

24 24 2521 22 2320
j.relat guix recasensguix duran pardorecasens

27
pardoj.relat  recasens duran  duran

29 3130
guix guix

31 1

7 7 84 5 63
j.vila pardo pardoj.relat rivas duranv.nieto

10
duran v.nieto j.relat rivasrecasens

12 1413
j.vila j.vila

14 1511

28

30

14

j.vila

1716
j.vila j.vila

1716
j.vila

16
j.vila j.vila

21 22
j.vila

Rivas, c. Conca,10
duran, av. Terra nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
pardo, c. Masia, 2
vila Nieto, països Catalans, 51
J.vila, pg. jaume i, 26
A.pujol, pg sant jordi, 5



22 2a quinzena | Juliol 2013Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

pOBLAT iBÈRic LES mALESES
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El regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, a l’esquerra, participa com a arqueòleg en les excavacions, que dirigeix Mercedes Duran, al centre

La presència d’una gran quantitat d’objectes a la cisterna fa pensar que també fos utilitzada per a altres fi nalitats en algun moment

Els treballs arqueològics treuen a la llum 
un sistema de recollida d’aigües pluvials

El poblat ibèric de Les Maleses 
disposava d’un sistema de reco-
llida d’aigües pluvials consistent 
en una sèrie de canals tallats a 
la roca viva que confl uïen en 
una mena de dipòsit ubicat a 
7 metres de desnivell respecte 
al carrer central. Aquesta és la 
principal troballa de la campa-
nya arqueològica 2013, duta a 
terme del 25 de juny al 15 de 
juliol pel Museu Municipal, 
amb la col·laboració d’alumnes 
i exalumnes de l’institut Mont-
serrat Miró i el suport econòmic 
del Consorci de la Serralada de 
Marina, l’Ajuntament i el CASB 
(Consortium for Advanced Stu-
dies in Barcelona). Els treballs 
els han dirigit la directora del 
Museu, Mercedes Duran, i l’ar-
queòloga Gemma Hidalgo. 

Incògnita. El descobriment s’ha 
fet en una àrea de 100 metres 
quadrats situada a la vessant est 
del poblat, prop de l’habitatge 
número 30 on l’any passat es va 
localitzar una llar de foc ritual. 
“És un sistema d’aprofi tament 
de l’aigua de la pluja similar 

al d’altres poblats ibèrics”, ha 
indicat Hidalgo. La seva ubica-
ció, al punt més alt del poblat, 
també segueix el mateix esque-
ma que d’altres assentaments. 
La pregunta que es fan els inves-
tigadors és per què al fons del 
dipòsit hi ha tanta quantitat de 
materials, des d’un molí barqui-
forme, ceràmiques, àmfores, es-
moladors i, fi ns i tot, una punta 
de llança de ferro i un fragment 
d’un cinturó de bronze. “Podrí-
em pensar que en algun mo-
ment el dipòsit va tenir altres 
funcions, perquè és estrany 
que hi llencessin peces de ferro 
i bronze, material molt valuós 
per als ibers”, apunta Hidalgo. 
Les conclusions defi nitives sobre 
la campanya es faran públiques 
al febrer després de catalogar i 
analitzar tot el material.

Laura Grau | Redacció

Les campanyes d’excavacions a 
Les Maleses no serien possibles 
sense la participació dels volunta-
ris. Enguany n’han estat una quin-
zena, la majoria alumnes i exa-
lumnes de l’INS Montserrat Miró. 
Alguns ja tenen experiència en 
més d’una prospecció, però n’hi 
ha que ho fa per primera vegada. 
És el cas d’Adrià Pineda, un jove 
montcadenc de 18 anys. Tot i que 
el curs vinent estudiarà Enginyeria 
Mecànica a l’UPC, sempre li ha 

agradat l’arqueologia “perquè pots 
tocar la història amb les mans”, 
explica. Reconeix que els primers 
dies és molt dur “perquè passes 
moltes hores ajupit i avances poc 
fi ns que no tens tècnica, però 
dia a dia vas aprenent”. La troba-
da d’una cisterna amb una gran 
quantitat d’objectes a l’interior li va 
causar una gran impressió. Pineda 
també participa en la neteja dels 
materials que es realitza a l’institut 
Montserrat Miró | LG

> Quinze voluntaris a Les malesesEl descobriment s’ha 
fet prop de l’habitatge 
on l’any passat es va 
trobar una llar ritual

PÀG. 22

FEStES dE tERRA nOStRA
Tindran lloc entre el 6 i el 15 de setembre 
i es recuperen actes que s’havien anul·lat

PÀG. 26

CURSOS mUniCiPALS
El 16 de setembre s’obre el termini 
d’inscripció a l’oferta 2013-1014
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El Reial Cercle Artístic de Barcelona 
obre les seves portes a Joan Capella
La inauguració serà el 23 de juliol i inclourà una taula rodona sobre l’obra del pintor

EXpOSiciÓ

El Reial Cercle Artístic de 
Barcelona acollirà del 23 al 25 
d’agost la mostra ‘Joan Capella, 
la modernitat propera’, que es va 
poder veure a les principals sales 
d’exposicions de Montcada del  
desembre de 2011 al febrer de 
2012. L’exposició està formada 
per una seixantena d’obres del 
fons d’art de l’Ajuntament que 
gestiona la Fundació Joan Ca-
pella i va ser comissariada per 
l’historiador d’art i vicepresi-
dent de l’Associació Catalana de 
Crítics (ACCA), Àlex Mitrani. 
La inauguració, a les 19.30h, 
inclourà una taula rodona amb 

la participació de Mitrani i altres 
crítics com Francesc Fontbona, 
Sílvia Muñoz d’Imbert i Josep 
Maria Cadena –membre del Pa-
tronat de la Fundació–, que par-
laran sobre els valors de l’obra 
de Capella i la situaran en el seu 
context històric. 

Evolució. La retrospectiva de Ca-
pella està dividida en tres blocs 
que segueixen criteris cronolò-
gics i conceptuals. Amb el títol 
‘Vocació i creixement’, s’agru-
pen les obres de l’etapa inicial 
de l’autor –als anys 50 i 60– i la 
seva evolució fins als  80. L’etapa 
de maduresa, amb el títol ‘Pleni-

tud’ reuneix les creacions  de la 
maduresa i ‘La intimitat’ pretén 
apropar-se al Capella més íntim 
a través d’autoretrats i dibuixos. 
Al març del 2012, una part de 
l’exposició va viatjar al Centre 
d’Estudis Catalans de la Uni-
versitat de La Sorbona, amb el 
títol ‘París a l’horitzó’, i més de 
1.500 escolars de Montcada la 
van visitar durant el temps que 
va estar exposada. La mostra es 
va completar amb l’edició d’un 
llibre en què Mitrani fa un estu-
di exhaustiu de la figura i l’obra 
de Capella amb l’objectiu de si-
tuar-la en el lloc que li correspon 
en el panorama artístic català.

Laura Grau | Redacció

m. teresa Gràcia aposta 
per l’abstracció lírica en 
una nova etapa creativa
La Casa de la Vila acollirà la mostra fins al 14 de setembre

piNTURA

Fins al 14 de setembre es pot 
visitar a la Casa de la Vila l’ex-
posició de Maria Teresa Gràcia 
‘Espais lírics’, formada per una 
vintena d’olis i acríl·lics influen-
ciats per l’abstracció lírica, un 
corrent artístic del qual n’és el 
màxim exponent Vassily Kan-
dinsky.  “Sense cap imatge 
a la qual recórrer, és el meu 
inconscient, passat pel sedàs 
del conscient, el que em guia 
a l’hora de pintar”, va dir l’au-
tora durant l’acte d’inauguració 
de la mostra, que va tenir lloc 
el 16 de juliol amb la presència 
de l’alcaldessa María Elena Pé-
rez (PSC) i un nombrós grup 

d’amics i familiars de l’artista. 
Gràcia ha tornat a la Casa de la 
Vila sis anys després de la seva 
primera exposició, amb obres 
molt influenciades per l’estil 
del seu primer mestre, el pin-
tor montcadenc Joan Capella. 
En aquesta segona exposició, 
l’autora ha iniciat de la mà de 
la professora Eva Sereno un nou 
camí crea tiu: “Fa dos anys vaig 
tenir la necessitat íntima d’ex-
perimentar des d’una vessant 
diferent, posant més èmfasi en 
l’inconscient i l’espontaneïtat, 
seguint la màxima de George 
Mathieu, que considerava la 
pintura com una pura mani-
festació del ser”. 

Laura Grau | Redacció

La inauguració de la mostra ‘Joan Capella, la modernitat propera’, el 20 de desembre de 2011, va atraure més d’un centenar de persones a l’Auditori
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Maria Teresa Gràcia, al centre, parlant amb part del públic durant la inauguració de la mostra
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Oferta de treball. Per a dones del sec-
tor de la neteja. És urgent. Per treballar a 
Montcada preferiblement amb cotxe. Tel. 
93 879 45 43. (Núria o M. Carmen).
En venta. Libros usados de primer curso 
de la ESO del INS La Ribera. Teléfono 653 
433 599.
Se alquila. Habitación a señor o señora. 
Calle Carril de Montcada i Reixac. Can Sant 

Joan. Preu a convenir.Telèfon. 666 297 
829 / 664 777 492.
Se ofrece. Joven para el cuidado de per-
sonas mayores, discapacitadas o canguro. 
Titulada, con referencias y experiencia. No 
fumadora. Tel. 620 079 729.
Lloguer. De una plaça d’aparcament al 
costat de la plaça de l’Esglèsia. Preu a con-
venir. Tel. 625 569 938. 

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, cómics, 
libros, álbumes de cromos, calendarios de 
bolsillo y juguetes. Tlf. 630 930 616

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



24 2a quinzena | Juliol 2013Cultura

je
su

s 
ab

ad

LiTERATURA

Gabaldá fa una crida a afrontar 
la crisi amb ironia i sentit de l’humor

L’escriptora murciana Maria 
Ángeles Gabaldá, que col·labora 
en el programa ‘En Escena’ de 
Montcada Ràdio, va presentar 
el 5 de juliol al Centre Cívic 
Can Cuiàs la novel·la  Gracias 
crisis. Vivencias de un comercial, un 
relat sobre l’odissea d’un jove 
per trobar feina, descrita amb 
ironia i sentit de l’humor. Da-
vant d’una vintena d’assistents, 
l’autora va reivindicar la neces-
sitat de mantenir la moral alta 
i el sentit de l’humor per fer 
front a les situacions que està 
generant la crisi. A la novel·la, 
Gabaldá retrata “empresaris 
sense escrúpols que enganyen 
els treballadors i utilitzen la 
crisi com a excusa per collar-
los més”. 

Dedicatòria. L’autora dedica el 
lli bre “a tantes persones de-
cents que busquen feina dia 
a dia de forma incansable 
en aquests temps que ens ha 
tocat viure”. Gabaldá va estar 

acompanyada per Manel Saa-
vedra, advocat i conductor del 
programa ‘Calaix de Llibres’, de 
la ràdio municipal de La Garri-
ga, qui va instar els assistents a 
“no deixar-se manipular per 
les informacions  que aparei-
xen en els mitjans de comu-
nicació al voltant de la crisi”. 
Després de la presentació, es 
va generar un debat sobre la 

situa ció de l’economia i dels 
treballadors durant el qual es 
van poder escoltar experiències 
personals i diferents opinions 
sobre el llibre, que en una de les 
seves pàgines recorda una cita 
de l’escriptor colombià Gabriel 
García Márquez que convida a 
la reflexió: ‘El dia que la mier-
da tenga algún valor, los pobres 
nacerán sin culo’. 

L’autora murciana presenta a Can Cuiàs el llibre ‘Gracias crisis. Vivencias de un comercial’

Jesús Abad | Can Cuiàs

María Ángeles Gabaldá i Manel Saavedra, durant la presentació del llibre al Centre Cívic Can Cuiàs
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Fins al 13 de setembre es pot visi-
tar al Kursaal l’exposició de fi de 
curs de les alumnes del taller de 
pintura i arts plàstiques que diri-
geix la professora Dèlia Caban-
zón al Centre Cívic Can Cuiàs. 
La mostra està formada per una 
vintena de teles a l’oli, la majoria 
de gran format i de temàtica di-
versa, amb predomini del retrat 
i colors vius. La mostra es va 
inaugurar el 18 de juliol, amb la 

presència del regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
qui va felicitar la professora i les 
alumnes per la feina feta. Caban-
zón va destacar “l’esforç que fa 
la majoria per trobar un espai 
en la seva complicada vida de 
dones treballadores per acudir 
al Centre Cívic del barri i de-
dicar unes hores a la creació 
artística”. Algunes de les alum-
nes porten prop de vint anys fent 
classes amb Cabanzón.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, amb les alumnes que exposen obres al Kursaal

piNTURA

Laura Grau | Can Sant Joan

Alumnes de Can Cuiàs 
exposen a l’Espai Kursaal
La mostra està formada per una vintena d’olis de gran format
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TEmpORAdA 2013-2014

L’oferta de cursos de l’Ajuntament 
inclou una seixantena de propostes

El 16 de setembre s’obre el ter-
mini d’inscripció als cursos mu-
nicipals que acullen els diferents 
equipaments i centres cívics de 
l’Ajuntament. L’oferta és similar 
a la d’anteriors edicions (veure 
pàgina 25). Les úniques novetats 
són un curs de música electrònica 
i un altre de cantoteràpia a la Casa 
de la Vila; un de pilates al Centre 
Cívic L’Alzina i un de balls llatins 
al Centre Cívic Can Cuiàs. 
La Casa de la Vila i el Kursa-
al concentren la major part de 
l’oferta de formació musical, 
mentre que equipaments com 
el Centre Cívic Can Cuiàs és el 
que acull més activitats relacio-
nades amb l’expressió corporal. 
A més dels cursos i tallers de les 
diferents àrees, l’oferta inclou di-
ferents monogràfi cs sobre cuina 
i tai-txí de només una sessió. Els 
preus oscil·len entre els 67 i els 
95 euros trimestrals i s’apliquen 
els mateixos descomptes, un 
20% per als pensionistes, els ju-
bilats i les persones en atur. 

Les principals novetats són música electrònica, cantoteràpia, pilates i balls llatins

Laura Grau | Redacció
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Després que a l’edició de l’any 
passat s’haguessin d’anul·lar al-
gunes activitats de la festa ma-
jor de Terra Nostra per manca 
de voluntaris, l’AV està molt 
satisfeta de la reacció d’alguns 
veïns i entitats, que han fet un 
pas endavant, implicant-se en 
l’organització d’actes. “L’any 
passat van caure actes com el 
sopar de germanor, la paella 
i la sardinada que, enguany, 
s’han pogut recuperar gràcies 
a nous voluntaris”, ha explicat 
la vocal de festes i esdeveni-
ments, Montse Sánchez. 
El programa (veure pàgina 18) 
arrencarà el 6 de setembre al 
Casino amb la inau guració de la 
mostra del concurs de dibuixos, 
a càrrec dels alumnes de l’esco-
la Mitja Costa i de l’exposició 
dels Amics dels Ferrocarrils de 
Montcada (18.30h). El Parc de 
Ca N’Oller acollirà el pregó i la 
Nit Boja a partir de les 22h. La 

resta d’actes es repartiran entre 
els dies 7, 8, 10, 11 i 15 de se-
tembre. Destaquen la III Diada 
Jove d’esports d’inèrcia i la Bai-
xada de carretons i la festa del 
Fanalet, el dia 7; la paella i el 
sopar de germanor, el dia 8; les 
havaneres i rom cremat, el dia 
10 i l’actuació de Tea345 al Ca-
sino el dia 15, amb l’espectacle 
‘La jaula de las locas’, que es va 
estrenar al maig a La Unió. 

La Festa del fanalet, tot un clàssic

fESTA mAJOR dE TERRA NOSTRA

Laura Grau | Redacció

La implicació dels veïns 
permet recuperar actes 
que s’havien deixat de fer
L’AV està satisfeta de poder comptar amb més participació
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Els alumnes del Taller de Teatre de l’Ajuntament van estrenar el 4 de 
juliol al Kursaal el vodevil ‘Quizás...¿Quizás? ¡Quizás!’, dirigit per Climent 
Sensada. La representació, que és el resultat del treball fet durant el 
curs, va comptar amb l’assistència d’una vuitantena de persones | LG

> Un vodevil posa fi  al curs de teatre 

El Parc de les Aigües acollirà una 
sessió d’astronomia el 9 d’agost
La cercavila del Drac d’Aigua va atraure un centenar de nens i grans el 14 de juliol 

El Drac dels Diables de Can Sant Joan va refrescar grans i petits al Parc de les Aigües, punt fi nal de la cercavila iniciada a la plaça Nicaragua

AcTiviTATS dEL mUSEU i L’AmB

El jardí de la Casa de les Aigües 
acollirà una Nit d’estels el 9 
d’agost a càrrec de l’Associació 
per a la Conservació i la Recerca 
(Acer). L’activitat consistirà en 
l’observació del cel a ull nu i tam-
bé amb telescopi de les constel-
lacions i altres cossos celests i 
una introducció a l’astronomia, 
amb la narració de llegendes re-

lacionades amb aquesta ciència.
La proposta s’inclou dintre del 
programa divulgatiu del Parc 
de les Aigües que promou el 
Museu Municipal, amb el su-
port de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB). Les inscripci-
ons, que són gratuïtes,  s’han de 
formalitzar a través del correu 
museumunicipal@montcada.org o bé 
trucant al telèfon 935 651 122. 

El Parc de les Aigües ha acollit 
entre els mesos de juny i juliol 
diferents activitats lúdiques i cul-
turals. Una de les últimes va ser 
la cercavila que va protagonitzar 
el 14 de juliol la colla de Drac 
i Diables de Can Sant Joan des 
de la plaça Nicaragua amb aigua 
en lloc de foc, petards i pluja de 
globus i caramels per al públic 
infantil.

Laura Grau | Redacció
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El museu busca 
articles per a 
la seva revista 
monte Catano
El Museu Municipal es troba 
en fase de selecció d’articles 
d’investigadors que estiguin in-
teressats en que els fruits de les 
seves recerques vegin la llum a 
través de la seva revista Monte 
Catano, que enguany treurà el 
seu número 14. La publicació del 
Museu té una periodicitat anual i 
el seu objectiu és difondre estudis 
i assajos d’investigació històrica, 
antropològica i científica. El seu 
àmbit d’estudi és, preferentment, 
local i comarcal, però també con-
templa una Secció Oberta.

Requisits. Els estudis han d’estar 
correctament documentats a ni-
vell bibliogràfic, han de ser inèdits 
i no superar les trenta pàgines. El 
termini de presentació de treballs 
és el 30 de setembre de 2013. La 
revista Monte Catano s’intercanvia 
amb 150 institucions educatives 
i culturals de Catalunya i de la 
resta de l’Estat espanyol, però 
també de l’estranger. L’intercanvi 
bibliogràfic nodreix la biblioteca 
del Museu Municipal, especia-
litzada en Prehistòria i Història 
Antiga i Antropologia | LG

el retro-visor meritxell trinidad

Antonio Marco va regentar el ‘colmado’ Azanuyense des dels anys trenta fins als vuitanta

A les primeres dècades del segle 
XX Montcada i Reixac es va con-
vertir en una vila d’estiueg per a la 
burguesia barcelonina i dels vol-
tants. L’arribada dels rics estiue-
jants –afavorida per l’existència 
del ferrocarril–, amb un elevat 
poder adquisitiu i amb predilec-
ció per les menges fines, va fer 
augmentar l’oferta comercial del 
poble. Sobretot van proliferar les 
botigues de queviures, conegudes 
popularment com ‘colmados’, on 
es venia una mica de tot. L’establi-
ment de la fotografia, presa l’any 
1939, és un d’aquests antics ‘col-
mados’ on Antonio Marco venia 
des de queviures fins a màquines 
de fotografia. 

Azanuyense. El comerç estava 
situat al carrer Major, on ara està 
la sabateria Diper, i es feia dir Aza-

nuyense perquè Azanuy (Osca) 
era el poble natal de Marco, que 
hi va començar a treballar com a 
mosso fins que els amos li van pro-
posar que se la quedés. “Com era 
menor d’edat, els seus pares van 
haver de firmar les papers”, expli-
ca la seva filla Pilar. Marco i la seva 
dona van regentar la botiga des de 
principis dels anys trenta fins a la 
seva mort, l’any 1985. Pilar enca-
ra recorda les vistoses parades de 
queviures que el seu pare munta-

va davant de la botiga per atraure 
la clientela: “Li agradava molt la 
seva feina, això es notava, mon-
tava la parada molt aviat al matí 
amb ganes i bon humor. Jo li deia 
que no fes xivarri perquè els ve-
ïns dormien, però ell em responia 
que ja era hora de despertar-se”. 
Durant les grans celebracions, 
com la Festa Major i Nadal, posava 
ampolles de xampany a l’aparador 
i convidava a vi i olives els clients 
que volien petar la xerrada.

Records d’una botiga familiar
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La botiga de queviures d’Antonio Marco al 1939, amb parada de melons ,enciams i bótes de vi

Marco convidava 
els clients a vi i 
olives per Nadal i 
Festa Major

Els cursos de 
català obren les 
inscripcions el 
16 de setembre
El Servei Local de Català (SLC) 
oferirà la temporada vinent un 
curs per obtenir el nivell superior 
(D). El termini d’inscripcions 
s’obrirà el 16 de setembre i les 
classes es faran els dilluns i els 
dimecres, de 18 a 20h, des de 
l’octubre fins al maig. Els aspi-
rants han de certificar que dispo-
sen del nivell de suficiència (C). 
Pel que fa als cursos de català per 
a adults, la matrícula preferent 
–per a les persones que hagin 
estat alumnes des del curs 2011-
2012 i les que tinguin alguna vin-
culació amb el programa Volun-
tariat per la llengua– es farà els 
dies 16 i 17 de setembre, mentre 
que els nous alumnes la podran 
formalitzar els dies 18 i 19.
D’altra banda, el Consorci de 
Normalització Lingüística (CNL) 
del Vallès Occidental 3 ha posat 
en marxa un formulari via Inter-
net per conèixer les necessitats 
de les persones interessades a fer 
formació en català. La butelleta 
es pot omplir de forma anònima 
i la informació servirà per plani-
ficar l’oferta de cursos per a la 
propera temporada | LG
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Els ciclistes de BTT Anna 
Villar i Pau Egeda, del Club 
Tomàs Bellès Cannodale, van 
ser escollits els millors esportis-
tes de Montcada de la tempora-
da 2012-2013 a la gala que va 
tenir lloc el 5 de juliol a l’àgora 
de Montcada Aqua, davant 
d’unes 400 persones. D’altra 
banda, Francisco Gómez ‘Fras-
qui’, de la Joventut Atlètica 
Montcada, va guanyar el guar-
dó de millor entrenador, mentre 
que el trofeu a la millor entitat 
de la ciutat se’l va adjudicar el 
Club Lee Young Montcada de 
taekwondo.
Durant la festa de l’esport 
montcadenc, també es van re-
partir altres guardons. El pre-
mi per a la dedicació a l’esport 
escolar va ser per a José An-
drés, coordinador de les ac-
tivitats esportives de l’Ampa 
Reixac; el de la dedicació a 
l’esport federat el va guanyar 
Joan Espona, del CH La Sa-
lle; el trofeu a la tasca arbitral 
va ser per a Pilar Cañero, del 
Club de Gimnàstica de la Unió 
de Mas Rampinyo; i el premi 
a la dedicació a l’esport per a 
discapacitats va ser per a l’AE 
Montserrat Miró.
Pel que fa als guardons als Jocs 
Escolars, els centres guanyadors 
van ser El Turó, per tenir el ma-
jor nombre d’alumnes que fan 
esport; el Reixac, per la promo-
ció del joc net, i l’INS La Ferre-
ria, al de més èxits esportius.

Distincions. Un dels moments 
més emotius de la cerimònia 
va ser l’homenatge al president 
del Club Ciclista Montcada, 
Joan Navarra, de 95 anys, que 

és al capdavant de l’entitat des 
de la seva fundació, al 1933. 
L’Ajuntament va decidir fer-li 
aquest reconeixement a la seva 
trajectòria i a la seva dedicació 
com a directiu d’un dels clubs 
més antics de la ciutat.

En el capítol de distincions, el 
consistori també va reconèixer 
la tasca de l’exjugador i tècnic 
de futbol Nicolás Cruz ‘Pitxi-
txi’, de 82 anys, que encara 
col·labora amb l’EF Montcada. 
Durant la gala, hi va haver uns 
minuts per recordar la fi gura 

del millor esportista local de 
tots els temps, l’exciclista Mi-
quel Poblet, mort el passat 6 
d’abril.
El consistori també va des-
tacar la tasca de les persones 
que han impulsat la creació del 
Club Unió Bàsquet MIR, fruit 
de la fusió entre el CEB Can 
Sant Joan, l’AE Elvira-La Salle 
i l’absorció d’alguns jugadors 
del CB Montcada.
La festa, organitzada per l’IME 
amb el suport de Montcada Co-
municació i el departament de 
Comunicació de l’Ajuntament, 
també va comptar amb el reco-
neixement a tots els esportistes 
i equips que han quedat cam-
pions en les seves respectives 
categories. La gala va incloure 
tres exhibicions a càrrec de 
gimnastes de La Unió.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

pREmiS ESpORTiUS 2013

Els ciclistes de Btt Anna Villar i Pau Egeda, 
escollits millors esportistes de montcada
El Club Lee Young de taekwondo va guanyar el guardó a la millor entitat i Francisco Gómez, de la JAM, al de millor entrenador 

Al fi nal de la cerimònia feta a àgora de l’Aqua, bona part dels premiats va tornar a pujar a l’escenari per fer-se una fotografi a de record de l’edició dels Premis Esportius 2013 que organitza l’IME
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Unes 400 persones 
van omplir l’àgora de 
Montcada Aqua durant 
l’entrega dels premis

 

L’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, María Elena Pérez, i el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Marc Rodríguez, tots dos 
del PSC, van ser els encarregats 
d’obrir el torn de parlaments 
durant l’entrega dels Premis Es-
portius 2013. Pérez va destacar 
la importància d’aplicar en el 
dia a dia “valors com l’esforç, 
la superació o el sacrifi ci que 
defi neixen el que és l’esport”. 
Per la seva part, Rodríguez va 
qualifi car tots els esportistes 
montcadencs com a “campions 
en treballar i lluitar per fer cada 
dia més gran l’esport local”. 
Lourdes Pachón, en representa-
ció de Club Lee Young Montcada 
de taekwondo davant l’absència 
del seu director i marit, José 
Santiago, va agrair el premi com 

a millor entitat i va destacar el 
paper dels seus membres, “que 
formen una gran família”. 
“Aquest premi serveix per man-
tenir, encara més, la il·lusió per 
continuar treballant”, va expli-
car Francisco Gómez ‘Frasqui’ 
(JAM), que va rebre el guardó 
com a millor entrenador. 
Els dos últims premis van ser per 
a la parella de ciclistes de BTT 
Pau Egeda i Anna Villar, que, tot i 
no poder estar a l’àgora de Mont-
cada Aqua a causa del seu ata-
peït calendari de competicions, 
van voler agrair aquest reconeixe-
ment mitjançant una connexió 
en directe des de Andorra. Per 
a Villar, aquest és el segon pre-
mi com a millor esportista local, 
l’anterior el va rebre a la primera 
edició, ara fa dos anys | RJ 

 Els valors i la família de l’esport montcadenc

ARtS mARCiALS
Antonio Manuel Muñoz guanya la 
medalla de plata al Campionat del 
Món de Vovinam Viet Vo Dao

PÀG. 30 PÀG. 30 

tEnniS tAULA
Josep Antón (UE Sant Cugat) 
guanya la segona edició de 
l’Open del TT La Unió
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Anna Villar, que estava competint a Andorra, va poder estar present a la cerimònia gràcies a una connexió en directe via Internet

Un dels moments més emotius va arribar amb l’homenatge a Joan Navarra, que va pujar a l’escenari a peu acompanyat del seu nét, Enric Yus

Gimnastes de La Unió van fer tres exhibicions

‘Frasqui’ (JAM), millor entrenador per davant d’Àlex Expósito (CH La Salle) i José Luis Carrasco (EFM)

El ciclista Pau Egeda també va voler agrair el seu premi des de la pantalla gegant
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El jurat dels Premis Esportius 2013, presidit pel regidor d’Esports, Marc Rodríguez (PSC)

L’exfutbolista Nicolás Cruz, més conegut com ‘Pitxitxi’, va aixecar orgullós el seu guardó

Joan Espona (CH La Salle) Gloria Revuelto (AE Montserrat Miró)

Pilar Cañero, premiada per la tasca arbitral

Lourdes Pachón (Club Lee Young Montcada)

José Andrés (Ampa Reixac)Unes 400 persones van omplir l’àgora de Montcada Aqua per seguir l’entrega dels premis
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El montcadenc entrena a un gimnàs de Santa Perpètua aquest art marcial d’origen vietnamita

ARTS mARciALS

Antonio muñoz, subcampió del 
món de Vovinam Viet Vo dao

Antonio Manuel Muñoz s’ha 
proclamat subcampió del món 
de Vovinam Viet Vo Dao, un art 
marcial vietnamita on s’utilitzen 
mans i cames, i fins i tot algun 
tipus d’armament. Muñoz, de 27 
anys, va aconseguir la medalla de 
plata durant la competició que es 
va disputar entre el 3 i el 7 de ju-
liol a París (França). “Estic molt 
satisfet i vull agrair la feina feta 
a Toni Morales i David Expósi-
to, els meus dos mestres”, diu el 
montcadenc, que entrena en un 
gimnàs de Santa Perpètua.

Rafa Jiménez |  Redacció

Al torneig, fet el 6 i 7 de juliol, van participar més de 50 palistes entre federats i no federats

TENNiS TAULA

Josep Antón guanya el ii Open 
que organitza el tt La Unió

Josep Antón, de l’UE Sant Cugat, 
es va proclamar campió del II 
Open Tennis Taula d’Estiu que el 
TT La Unió va organitzar els dies 
6 i 7 de juliol a Mas Rampinyo per 
davant de Juan Ortega (Mollet 
2002) i el montcadenc José Hurta-
do (TT La Unió). El dia 7, va ser 
el torn per a l’Open Popular, que 
va comptar amb la participació de 
24 jugadors no federats –el torneig 
de federats va tenir 34 inscrits. La 
victòria va ser per a Ramon Alba-
dalejo, que va superar Daniel Ma-
teo i Andrey. 

Valoracions. El president del TT 
La Unió, Francisco Javier Agua-
do, s’ha mostrat satisfet per ha-
ver “superat totes les expecta-

tives i previsions en el nombre 
d’inscrits”. Aguado ha qualificat 
d’èxit la participació de més de 50 
palistes “en un club que tot just 
acaba de complir el seu primer 
any”. L’entitat, que ja comença 

a organitzar l’Open de Nadal, 
presentarà canvis per a la prope-
ra temporada. Estrenarà noves 
samarretes i escut i el seu nom ofi-
cial serà el de Club Tennis Taula 
La Unió Montcada i Reixac.

Jesús Abad  |  Mas Rampinyo

Les instal·lacions de La Unió van acollir la segona edició de l’Open de Tennis Taula d’Estiu
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Formant equip amb altres tres ci-
clistes, Ernesto Romero –primer per 
l’esquerra a la foto– intentarà fer, 
entre el 20 i el 22 de setembre, els 
750 quilòmetres que separen Madrid 
de Lisboa. El montcadenc aprofitarà 
aquesta cursa per lluir el seu eslògan 
de la campanya contra la violència 
de gènere de l’entitat ‘Mujeres en 
Igualdad’ | RJ 

> Romero anirà de madrid a Lisboa en bicicleta
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BÀSQUET

La Unió Bàsquet MIR, que ha 
nascut fruit de la fusió entre l’AE 
Elvira-La Salle i el CEB Can 
Sant Joan i que també absorbirà 
jugadors del CB Montcada, con-
tinua agafant cos. De moment, 
s’han complert les expectatives i 
el nou club ha pogut tancar la 
formació d’una vintena d’equips 
amb més de 150 jugadors i ju-

gadores, cobrint totes les cate-
gories. Els dirigents de l’entitat, 
que ja han donat forma també 
a tot el seu quadre tècnic, en-
cara continuen treballant en la 
confecció de dos o tres conjunts 
més. Els que estiguin interessats 
a jugar amb l’UB MIR poden 
trobar més informació a la pàgi-
na web www.ubmir.cat | RJ 

La nova UB miR ja ha pogut 
formar una vintena d’equips 

HANdBOL. cH LA SALLE

L’expresident Josep Maresma, di-
rector esportiu del CH La Salle, 
serà el nou tècnic del femení des-
prés de la decisió de Pep Vives de 
deixar el club. La Salle Iste, que 
la temporada passada va baixar a 
Primera Catalana, ha confirmat la 
continuïtat de 16 jugadores que té 
en l’actualitat.  

Sènior masculí. Jaume Puig ja ha 
tancat la seva plantilla. No conti-
nuaran el porter Aleix Civil, reti-
rat, els germans Pere i Oriol Ferrer, 
Jordi Droch i Ferran Rivera. En el 
capítol de fitxatges, Puig recupera 
el porter Ricard Presas i incorpo-
ra Albert Romea (La Garriga), 

‘Larri’ (OAR Gràcia), Germán 
Giráldez (La Salle Bonanova), Pol 
Duran (La Garriga) i Fran (CH 
Terrassa). Josep Díaz, del sènior B, 
puja al primer equip | RJ

Josep maresma liderarà el 
nou projecte del sènior femení

El taekwondista Francisco Egea 
(foto), del Lee Young, va guanyar la 
medalla d’or a la categoria de més 
84 quilograms, a la segona edició 
del Trofeu Federació Catalana de 
combat que es va disputar el 16 
de juny al pavelló de la Mar Bella 
de Barcelona. A l’última edició de 
La Veu, es va dir, de forma errònia, 
que Egea havia estat cinquè | RJ 

> Francisco Egea, or al trofeu Federació Catalana
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> Calendaris a Primera i Segona Catalana de futbol 
El CD Montcada jugarà el seu primer partit el 8 de setembre, a casa, contra el 
Lloret. Per la seva part, l’UE Sant Joan-Atlètic estarà al grup 2 de Segona i, com 
la temporada passada, debutarà el 8 de setembre al camp de l’EF Mataró | RJ 

Ambdues entitats van segellar el seu acord l’11 de juliol a les instal·lacions d’Adimir a Terra Nostra. A partir de la 
propera temporada, el primer equip del CD Montcada lluirà el logotip de l’entitat pro discapacitats, els membres de 
la qual seran donats d’alta com a socis verds gratuïtament. El club esportiu es compromet a organitzar una jornada 
de sensibilització amb la participació dels nens del seu futbol base i donarà la recaptació d’un partit de lliga | LG

> El Cd montcada i Adimir signen un conveni de col·laboració

Antonio Muñoz, segon al podi, va formar part dels 17 membres de la delegació española
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El jove Yeli Sagna (JAM), en un moment de la cursa dels 1.000 metres llisos a Granollers

imE

Les entitats locals treballen per 
adaptar-se al canvi de regulació

Els clubs més modestos viuen amb 
‘l’ai al cor’ des de fa mesos. El go-
vern espanyol vol controlar, amb 
caràcter retroactiu de quatre anys, 
la prestació econòmica que reben 
les persones que formen part de les 
entitats esportives, obligant a re-
gular la seva situació, per mínima 
que sigui la seva activitat o salari. 
El Govern central ha fixat l’1 de 
gener de 2014 –aquest termini s’ha 
ampliat perquè la primera data pre-
vista era el 30 de setembre– com a 
límit perquè tots els integrants dels 
clubs que reben algun sou s’hagin 
donat d’alta a la seguretat social i 
paguin l’IRPF. 

Perill. Alertada per aquesta situa-
ció, la Unió de Federacions Espor-
tives de Catalunya (UFEC), que 
creu que aquesta mesura podria 
provocar la desaparició de 4.000 
dels 8.500 clubs existents, proposa, 
amb el suport de la Secretaria de 

l’Esport de la Generalitat, diferen-
ciar entre professionals de l’esport 
i voluntaris, que no haurien de co-
titzar a la seguretat social. “Estem 
preocupats perquè les nostres 
despeses augmentaran de forma 
considerable. S’haurà de buscar 
més finançament o reduir el sou 
dels entrenadors, que ara tan 
sols reben diners per cobrir des-
peses”, ha comentat Antoni Sán-

chez, president de l’EF Montcada. 
De moment, l’IME assessora 
els clubs locals i el 15 de juliol va 
convocar una reunió per parlar, 
entre d’altres temes, de les 30.000 
inspeccions que Hisenda té atura-
des. “La situació és complexa i 
els clubs han d’unir-se amb les 
federacions per buscar-hi solu-
cions”, ha dit el regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez, (PSC). 

Rafa Jiménez | Redacció

A partir de gener de 2014, hauran d’haver donat d’alta tots els seus membres que rebin un sou

Els entrenadors que treballen al futbol base hauran de regularitzar els seus salaris
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Yeli Sagna queda quart 
al Campionat d’Espanya

L’atleta Yeli Sagna, de la Joven-
tut Atlètica Montcada, va ser 
quart a la final dels mil metres 
llisos al Campionat d’Espanya 
de la categoria cadet que es va 
disputar el 7 de juliol a Grano-
llers. Els tres corredors que van 
entrar entre el segon i quart lloc 
van arribar tan igualats –la di-
ferència va ser de 10 dècimes– 
que es va haver d’utilitzar la 
foto finish. L’atleta montcadenc 
va reduir en tres segons la seva 

marca personal amb un registre 
de 2 minuts 34 segons i 69 dèci-
mes. Amb aquesta quarta posi-
ció, Sagna tanca una gran tem-
porada en la que s’ha proclamat 
campió de Catalunya als 1.000 
metres en pista a l’aire lliure i va 
ser plata, a la mateixa prova, en 
pista coberta. 
Dos dies abans de competir a 
Granollers, Sagna va ser escollit 
com al tercer millor esportista 
de la temporada 2012-2013 de 
Montcada i Reixac.

Va baixar en tres segons la seva millor marca als 1.000 metres llisos

Rafa Jiménez | Redacció

ATLETiSmE

Primers passos del torneig 
de futbol-7 d’hivern 

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure organitza una nova edició 
del torneig de futbol-7 d’hivern. 
Les inscripcions es podran fer 
entre el 2 i el 20 de setembre a 
la seu de l’IME, de dilluns a di-
vendres, de 9 a 13h, i dimarts i 
dijous, de 16 a 19h, al carrer Ta-
rragona, 32 (Montcada Aqua). 

La quota d’inscripció per equip 
es de 1.320 euros amb l’opció de 
fraccionar el pagament en dues 
parts. Els partits es jugaran els 
dimecres i divendres, a partir de 
les 19h. L’organització pagarà les 
mútues per equip, que a més po-
dran fer ús del camp de futbol-7 
de l’estadi de la Ferreria de ma-
nera gratuïta en dues ocasions.

Els equips participants hauran d’abonar una quota de 1.320 euros

Rafa Jiménez | Redacció

imE

Anna Villar i ildefons 
teruel entren al Consell

El Consell General de l’IME ha 
canviat dos dels seus membres. 
Manel Trias, que va deixar la 
presidència de l’Escola de Fut-
bol Montcada al juliol de 2012, i 
l’exciclista Miquel Poblet, que va 

morir al passat mes d’abril, han es-
tat substituïts per la ciclista Anna 
Villar, nomenada pels seus mèrits 
rellevants en l’àmbit socio-espor-
tiu, i Ildefonso Teruel, president 
de la Joventut Atlètica Montcada, 
com a representat d’una entitat. 

Rafa Jiménez | Redacció

imE

Ocuparan els llocs que van deixar Manel Trias i Miquel Poblet

JORNAdA SOLidÀRiA

montcada i Reixac neda 18.350 metres 
al 20è ‘mulla’t per l’Esclerosi múltiple’ 
Prop de 90 nedadors van participar el 17 de juliol al trofeu Vila de Montcada de natació

Un total de 18.350 metres es van 
nedar el 14 de juliol a favor dels 
afectats per l’esclerosi múltiple du-
rant la celebració de la 20a edició 
del ‘Mulla’t’, que es va fer a Mont-
cada Aqua. Aquesta iniciativa so-
lidària, organitzada per la Funda-
ció Esclerosi Múltiple, Montcada 
Aqua i l’IME, va incloure també 
una sessió d’aquagym, en la que van 
participar 75 persones. L’acte cen-
tral van ser el llançament simultani 
a l’aigua d’uns 103 nedadors, entre 
els quals hi havia diversos regidors 
de l’Ajuntament. En total, es van 
recollir 526 euros.

Vila de Montcada de natació. Es va 
fer el 17 de juliol a la piscina exte-
rior de la Zona Esportiva Centre 
amb uns 90 participants de totes 
les edats. Els inscrits van nedar 
una prova de 50 metres lliures 
i una altra de relleus mixtes. La 
part més divertida la van posar un 
grup de nedadores que van imitar 
les ‘vigilants de la piscina’. 

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i les previsions de pluja, el bon temps va acompanyar la celebració del Vila de Montcada 

Moment en què els nedadors van saltar simultàniament a la piscina durant la jornada solidària 
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Anita Dulcet
Restaurant bocins del passat. Enamorada dels objectes antics i dels espais on conviuen 
present i passat, Anita Dulcet ha convertit l’antiga masia familiar, Can Sant –un edifi ci datat al 1901 
i situat al carrer Gran de Mas Rampinyo– en una casa acollidora, on mobles i complements d’Ikea 
comparteixen protagonisme amb pasteres de fusta massissa, rampins i abeuradors de cavalls recon-
vertits en peixeres. Per fora i per dins, la casa d’Anita és el resultat d’una actitud de resistència als 
efectes colaterals del progrés –com el desdoblament de l’antiga nacional 152, a tocar de la casa amb 
tots els inconvenients de soroll i contaminació que comporta– i d’una visió de món que passa per 
atorgar als objectes vells una nova funció, sense oblidar la que tenien en el passat. Ara que tantes 
masies històriques de Montcada estan en perill, el seu hauria de ser un exemple a seguir.

“Sóc feliç donant vida 
als objectes del passat” 

-Que representa Can Sant en la 
seva vida?
Vaig néixer en aquesta casa fa 57 
anys. Als 19, em vaig casar i vaig 
marxar a viure a Barcelona, en un 
cinquè pis que no tenia ni un trist 
balcó. És quan em vaig adonar del 
gran privilegi que suposa viure en 
una casa envoltada de pati i horts. 
Quan va morir el meu pare, fa uns 
vint anys, vaig decidir fer de la casa 
la meva llar, conservant al màxim els 
elements que em van acompanyar 
durant la meva infantesa. Si el 
meu pare pugués veure l’aspecte 
que té ara es posaria molt content 
perquè la seva por era que la casa 
es perdés. 
-Quins records guarda de la seva 
infantesa?
Tinc records entranyables de quan 
tots els nens del carrer venien a 
jugar a la nostra era a les tardes. 
Recordo la sensació de llibertat i 
de comunió amb la natura. La casa 
estava envoltada d’horts i també 

teníem bestiar. Els nens havíem de 
col·laborar en les feines del camp. 
Participàvem en la recollida de la 
patata i en les tasques d’esporga 
de la vinya.
-Quina és la història d’aquesta 
casa? 
La casa la va aixecar al 1901 el meu 
besavi Valentí Dulcet amb l’ajut 
dels seus germans. Marc, el seu 
primogènit la va heretar i després 
va passar a mans de Salvador, 
el meu pare. M’agradaria que la 
cadena no es trenqués i algun dels 
meus fi lls la mantingués viva.
-La masia ha sobreviscut al 
desdoblament de la carretera 
nacional.
La construcció de la carretera  als 
anys vuitanta gairebé li costa una 
malaltia al meu pare. Els diners de 
l’expropiació no van compensar el 
disgust que va tenir quan va veure 
desaparèixer una part dels seus 
camps. Amb el temps t’acabes 
acostumant, però no deixa de ser 

un inconvenient. Hem aixecat una 
barrera verda per evitar l’impacte 
visual de la carretera, però el 
brogit de fons és inevitable. Hem 
reclamat en diverses ocasions una 
pantalla acústica, però mai no ens 
han fet cas. 

-Com ha après el necessari 
per restaurar la casa i el seu 
contingut? 
Sóc bastant autodidacta. Miro 
revistes de decoració i faig cursos 
quan puc. Sempre m’han atret 
les Belles Arts, però el meu pare 
deia que això no em serviria per 
guanyar-ma la vida. Vaig treballar 
molts anys de comercial, però en 

el meu temps lliure m’ha agradat 
pintar i fer activitats artesanals. El 
meu pare tenia molta traça fent de 
fuster i tinc una tieta que és una 
artista de la marqueteria. Ens deu 
venir de família.
-Quin criteri ha seguit per actuar?
Totes les intervencions que he 
fet han seguit la mateixa fi losofi a: 
conservar l’essència pairal de la 
casa, mantenint al màxim la seva 
estructura, conservant i restaurant 
objectes i, alhora, incorporant les 
comoditats de la vida moderna. He 
buscat l’equibri entre el passat i el 
present, tenint en compte que els 
objectes antics tenen per a mi un 
valor afegit, el valor sentimental. 
Sóc feliç donant vida als objectes 
del passat.
-Mas Rampinyo ha anat perdent 
les seves masies.
Sí, és una pena. Hi havia cases 
imponents i, algunes importants, 
com Can Graula. Una de les que 
encara es conserven, tot i el seu mal 

estat, és Can Rocamora. Algunes 
tardes, quan era petita, anàvem 
caminant fi ns a les pistes de tenis 
de la fi nca. No hi ha gaire distància, 
però a nosaltres ens semblava que 
era tota una excursió. La torre era 
una autèntica joia i ens causava 
una gran impressió.
-Se sent part de Mas Rampinyo, 
tot i estar als afores? 
El fet d’estar apartats del centre 
del barri ha fet que tinguéssim 
tendència a anar cap a Mollet o 
Caldes. Al centre només anem 
qual volem agafar el tren.  
-Els hi suposa algun problema 
aquesta ubicació?
Sempre hem tingut la sensació 
d’estar oblidats i, de fet, els serveis 
que tenim són precaris, tot i que 
paguem els mateixos impostos que 
la resta de ciutadans. Recentment 
ens hem constituït com a 
associació per reclamar millores a 
l’Ajuntament i sembla que ens fan 
més cas. 

“La casa la va aixecar 
al 1901 el meu 
besavi Valentí Dulcet 
amb l’ajut dels seus 
germans”

Propietària d’una masia

A títol personal
LAURA GRAU
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