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plat fort de la fira del comerç
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Els tallers infantils per fer galetes decorades i per promoure el consum de fruita van tenir força acceptació entre la canalla

Un municipi amb història
l’ajuntament senyalitzarà els 
elements patrimonials pÀg. 20
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afectacions al patrimoni
Per sota del solar afectat per les obres de 
construcció del pou discorre el Rec Comtal 
declarat com a bé d’interès cultural local

última obra de la lav

l’adif adjudica el pou sense haver respost 
les al·legacions presentades per l’ajuntament
L’estructura projectada a l’actual aparcament del CAP del carrer Jaume I tindrà 9 metres de diàmetre i 40 de profunditat

El Consell d’Administració de 
l’Adif ja ha aprovat l’adjudicació 
de les obres de construcció 
del pou de ventilació i sortida 
d’emergència del túnel de Mont-
cada i Reixac de la Línia d’Alta 
Velocitat Madrid-Barcelona-fron-
tera francesa, amb un pressupost 
de 6.744.887,7 euros. L’actuació 
la durà a terme la Unió Tempo-
ral d’ Empreses formada per les 
companyies Sacyr Construcció i 
Cavosa Obres i Projectes.
La notícia, que el govern municipal 
ha conegut a través dels mitjans de 
comunicació, ha causat malestar en 
el si de l’Ajuntament i de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total ja 
que no s’ha fet cap notificació oficial 
al consistori ni tampoc s’ha donat 
encara resposta a les al·legacions 
presentades al mes de juliol al 
projecte d’expropiacions vinculat 
a la construcció del pou que, per 
les seves dimensions, implicarà 
una important afectació tant als 
veïns com al teixit comercial de 
Jaume I.

Impacte. La sortida d’emergència 
i ventilació del túnel la LAV 
—que va entrar en funcionament 
el passat mes de gener– afectarà 
part de l’aparcament del CAP 
de Montcada i de la zona ver-
da municipal adjacent. El pou 
tindrà un diàmetre interior de 9 
metres i una profunditat aproxi-
mada de 40 m. L’estructura serà 
circular i estarà dividida en dues 

parts: una destinada a sortida 
d’emergència amb escales i un 
ascensor, i l’altra correspondrà a 
les instal·lacions de ventilació. 
Les obres es faran amb una tune-
ladora vertical que, segons l’Adif, 
està especialment dissenyada per 
garantir la seguretat i l’estabilitat 
del terreny, minimitzant les vi-
bracions sobre les estructures 
pròximes, escurçant els terminis 
d’execució i reduïnt les afecta-
cions en superfície.

Preocupació. Malgrat les àmplies 
mesures de seguretat comprome-
ses, la construcció del pou tindrà 
un impacte sever a l’entorn de 
l’espai de les obres. A més, amb 
aquesta construcció es completa 
l’última de les actuacions previs-
tes al llarg del traçat de la LAV 
pel terme municipal sense que el 
Ministeri de Foment hagi donat 
compliment al compromís de so-
terrar la línia de Portbou i allibe-
rar el municipi d’una de les ba-
rreres que divideix el nucli urbà.   
En aquest sentit, la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total té 
en marxa una campanya amb el 
lema ‘Primer el soterrament, des-
prés el pou de ventilació’.
“L’Adif actua amb total des·
consideració cap als veïns i 
cap a l’administració local”, 
opina el portaveu de la Platafor-
ma, Ramon Bueno. El col·lectiu 
demana al consistori que es 
posicioni clarament en contra 
d’aquesta forma d’actuar i a la 
ciutadania, que doni suport a les 
accions de protesta que s’acordin 
en l’assemblea prevista el 17 
d’octubre a l’Abi (19h). Prèvia-
ment, el dia 8, els representants 
de la Plataforma es reuniran amb 
l’alcaldessa i els portaveus dels 
grups municipals.
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L’afectació que les obres -previstes al fons de la imatge- tindran al veïnat i al comerç preocupen l’Ajuntament i la Plataforma Soterrament Total

La Plataforma 
Soterrament Total farà 
una assamblea el 17 
d’octubre per decidir 
les noves accions a fer 

 L’alcaldessa expressa el malestar del govern pel ‘maltracte’ de l’Adif

En conèixer per la premsa que 
les obres del pou de ventilació 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
ja han estat adjudicades, l’alcal·
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
ha expressat el seu malestar per 
la manera d’actuar de l’Adminis·
trador d’Infraestructures Ferrovià·
ries (Adif). “Ha tornat a mostrar 
la seva falta de respecte per la 
nostra institució i la nostra ciu·
tat”, ha declarat a través d’un 
comunicat. 
L’enuig municipal respon també 
al fet que l’Ajuntament encara 
no ha rebut cap resposta a les al·
legacions presentades al projecte 
d’expropiacions per a la construc·
ció d’aquesta infraestructura, que 
afecta 81 m2 de l’aparcament de 
vehicles, ubicat a Jaume I, pro·

pietat de l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, i la zona d’arbrat 
adjacent de titularitat municipal. 
“L’Adif demostra quines són les 
seves maneres de fer les coses i 
ens torna a maltractar. Ha adjudi·
cat aquesta actuació quan encara 
no ens ha donat resposta a les al·
legacions”, ha lamentat l’edil. 
Entre les objeccions presenta·
des pel consistori destaca la gran 
afectació a la mobilitat i al trànsit 
que tindrà el municipi amb l’ocu·
pació temporal del carrer Jaume I, 
una de les principals vies de co·
municació del nucli urbà. L’Ajun·
tament també al·ludeix la manca 
d’informació sobre les dates d’inici 
i fi de l’obra i les especificacions 
tècniques del projecte. 
Un altre dels motius argumen·

tats és la greu conseqüència que 
l’afectació d’aquest carrer tindria 
sobre el patrimoni cultural del 
municipi, ja que la zona expro·
piada i d’ocupació afecta el Rec 
Comtal, declarat com a bé d’inte·
rès cultural local | PA

L’alcaldessa, María Elena Pérez
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Pilar Abián | Redacció
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campanya de la grip
Fins al 25 d’octubre es pot 
sol·licitar la vacuna demanant cita 
prèvia al CAP corresponent

pàg. 6

aproVada per Unanimitat
El Ple dóna llum verda a una moció per 
garantir els subministraments bàsics a 
les famílies afectades per la crisi

pàg. 9

l’ajuntament presenta un projecte per fer un 
parc fluvial a la llera com el de santa coloma
El consistori optarà a una subvenció de la Unió Europea a través del programa Life+ per sufragar l’actuació, valorada en 3’7 milions

riu besòs
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L’equip de govern (PSC i CiU) 
va presentar l’1 d’octubre un 
projecte per transformar la llera 
del Besòs –entre la confluència 
amb el riu Ripoll i l’alçada de la 
Casa de les Aigües– en un parc 
fluvial similar al que existeix 
a Santa Coloma i Sant Adrià. 
L’Ajuntament optarà a una sub-
venció de la Unió Europea a 
través del programa Life+ per 
poder sufragar el pressupost, va-
lorat en 3’7 milions d’euros. 
La presentació es va fer a la Casa de 
la Vila amb la presència d’una àm-
plia representació local encapçalada 
per l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i el gerent del Consorci del 
Besòs, Antoni Alarcón. 

El projecte afecta 1’2 quilòmetres 
de la llera, on hi ha previst fer 
un parc fluvial amb dues ram-
pes d’accés a cada marge del riu. 
L’actuació també contempla la 
preservació de les zones humi-
des o wetlands –que han permès 
el sanejament de les aigües con-
taminades– i la construcció d’un 
vial de 6’20 metres d’amplada 
amb una zona diferenciada per 

a vianants i ciclistes i un altre 
espai de prat amb rec automàtic 
que es nodrirà de les aigües 
freàtiques. El parc també dispo-
sarà d’un sistema d’alerta en cas 
d’inundacions i d’un servei de vi-
gilància com els que ja existeixen 
als trams dels municipis veïns. 
“La diferència amb els parcs 
de Santa Coloma i Sant Adrià 
és que a Montcada conviuran 
la zona humida i més natural 
amb la part de més oci i lleure 
adreçada a la ciutadania”, va in-
dicar Alarcón, qui va avançar que 
es durà a terme una prova pilot 
per introduir noves espècies als 
wetlands com el lliri d’aigua. 
Gràcies al sanejament de les ai-
gües del Ripoll i el Besòs, iniciat 
a final de la dècada dels anys 
90, s’ha recuperat la riquesa me-
diambiental de la llera, “amb 
més de 160 espècies d’ocells 
censats a tota la conca i, fins i 
tot, peixos”, va apuntar el gerent 
del Consorci.

Petició històrica. “Volem que el 
municipi pugui gaudir de la lle·
ra com ho estan fent Santa Co·
loma i Sant Adrià i pugui viu·
re de cara al riu perquè és una 
antiga reivindicació de la po·
blació”, va explicar l’alcaldessa 
durant la presentació del projec-
te, qui va remarcar que la ciutat 
guanyaria un espai natural d’oci 
molt important. L’actuació, que 

s’ha elaborat entre els equips 
tècnics de l’Ajuntament i el 
Consorci, optarà a una de les 
subvencions emmarcades en el 
programa Life+ de la Unió Eu-
ropa, amb una dotació global de 
prop de 29 milions d’euros a la 
qual només de l’Estat espanyol 
s’hi han presentat al voltant de 
1.500 treballs. En el cas que el 
projecte compti amb el suport 
de la Unió Europea –una de-
cisió que es farà pública abans 
d’acabar  aquest any–, les obres 
podrien començar el setembre 
del 2014 i necessitarien un perío-
de d’execució de 18 mesos, que 
es podrien allargar en el temps si 
es produeixen inundacions que 
alterin el desenvolupament dels 
treballs. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’actuació contempla 
dues rampes d’accés a 
cada marge, un passeig,  
un prat i la zona humida
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 La recuperació del Besòs s’exporta a Itàlia

La proposta de la remodelació 
de la llera del Besòs la presen·
ten conjuntament l’Àrea Metro·
politana de Barcelona (AMB), el 
Consorci del Besòs, la Universitat 
de Barcelona (UB), l’Ajuntament 
de Montcada, el Parco Fluviale 
dell’Alcantara i la Universitá degli 
Studi di Catania, a Itàlia. L’objectiu 
de l’acord és traslladar a aques·
ta comarca italiana l’experiència 
que ja s’ha dut a terme al Besòs 
per recuperar el riu utilitzants 
aiguamolls artificials que millo·
ren al mateix temps la qualitat 
dels efluents de les plantes de 
tractament d’aigües residuals. 
“Els projectes que combinen la 
intervenció de diversos països 
estan ben valorats i el sistema 
de wetlands que apliquem des 

del Consorci ha estat visitat per 
tècnics d’arreu del món”, va 
explicar Antoni Alarcón durant 
la presentació del projecte de 
Montcada. 
En el marc de col·laboració entre 
ambdós països, Itàlia coneixerà 
els resultats a escala real de les 
experiències del Besòs i el Con·
sorci rebrà els resultats de l’apli·
cació de la tecnologia per a instal·
lacions de petita escala que es 
desenvoluparan a Itàlia. Els fons 
europeus permeten sufragar fins 
a un màxim del 80% del pressu·
post dels projectes que hi opten. 
Les anteriors actuacions dutes 
a terme a la llera del Besòs van 
comptar amb subvencions de la 
Unió Europea que ascendien a 
36 milions d’euros | sA

Imatge virtual del parc fluvial que l’Ajuntament vol fer a la llera del Besòs, amb el passeig i el carril bici, el prat i la zona dels wetlands
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el govern cessa la directora de l’Àrea 
de política territorial, carmina llumà
La decisió respon al fet que la treballadora no va tornar al lloc de feina després d’un permís no retribuït

canvis al front d’urbanisme
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La directora de l’Àrea de Política 
Territorial, Carmina Llumà, va 
ser cessada per Decret d’Alcaldia 
el passat 26 de setembre després 
d’haver treballat durant 16 mesos 
al consistori montcadenc i en el seu 
lloc ha estat nomenada l’arquitecta 
municipal Marta Bunyesch. El go-
vern va explicar al Ple els motius 
d’aquesta decisió que va desvincu-
lar del fet que l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), fos imputada a 
final de novembre per un presump-
te delicte de tràfic d’influències en 
haver contractat la treballadora 
sense haver superat una de les 
proves de selecció. 
Segons va explicar la portaveu del 
PSC i responsable de l’Àrea Inter-
na, M. Carmen Porro, el motiu 
del cessament respon al fet que la 
directiva, després d’una baixa per 
malaltia va sol·licitar un permís no 
retribuït i, en el moment de la seva 
reincorporació, no va tornar ni va 
justificar la seva absència. “Aquest 

és el fet real i, tal com estableix 
el marc jurídic, l’alcaldessa és 
qui la nomena i la cessa”, va 
dir Porro. Joan Maresma (CiU), 
va afegir que Llumà “s’ha cessat 
sola en el moment en què va de·
cidir no acudir a treballar” i va 
defensar la necessitat de disposar 
d’una figura tècnica de nivell per 
ocupar el càrrec. 

Parla l’oposició. ICV-EUiA con-
sidera raonable la decisió del go-
vern ja que respon a una falta de 
responsabilitat per part de la treba-
lladora, que també ha comportat 
una cost elevat per al municipi i un 
perjudici per a l’Àrea de Política 
Territorial. “Se li han d’aplicar els 
mateixos criteris que a qualsevol 
altre empleat”, va dir el portaveu 
del grup, Josep M. González. 
Pilar Gil (PPC), va celebrar 
l’acomiadament de Llumà. “La 
seva contractació ha costat a 
l’erari públic més de 80.000 
euros”, va retreure l’edil qui, alho-

ra, va tornar a demanar la dimis-
sió de l’alcaldessa. En el mateix 
sentit es va pronunciar Carmen 
Romero (C’s). “Aquest cessament 
–va dir– és la demostració que les 
coses que es fan de forma irregu·
lar tenen sempre un mal final”. 
Marta Aguilar (ERC) va ser l’única 
que va disculpar l’exdirectora, en 
considerar-la víctima d’una estratè-
gia per desgastar l’alcaldessa, “que 
ha afectat la seva honorabilitat 
i professionalitat” i va anunciar 
que demanarà responsabilitats a 

qui calgui quan el tribunal eme-
ti la seva sentència sobre el cas. 
L’alcaldessa va tancar el torn de 
paraules dient que no té cap inten-
ció de dimitir mentre el tribunal 
no es pronunciï i va remarcar que 
“amb Llumà s’ha actuat com 
s’actuaria amb qualsevol treba·
llador de la corporació”.
Poc abans que es fes públic 
l’acomiadament de Llumà, la sec-
ció sindical de CCOO del con-
sistori, va demanar al govern que 
cessés la treballadora.

Laura Grau | Montcada

M. Carme Porro, a l’esquerra de la imatge, explicant el posicionament del govern al Ple

L’agrupació local del PSC dema-
na que es deixi treballar la justícia 
i que s’acabin els “judicis paral·
lels”, en referència a les informa-
cions publicades sobre l’actuació 
del Ministeri Fiscal en la peça 
cinquena del cas Mercuri, en el 
qual està imputada l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC). 
L’agrupació assenyala que el pro-
cediment del fiscal és l’habitual i 
dóna resposta a l’escrit presentat 
el passat juliol en el qual la de-
fensa sol·licitava arxivar la peça. 
Aquesta petició està pendent de 
resolució per part del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya. “No s’han extraure conclu·
sions precipitades de l’actuació 
del fiscal, ja que això entorpeix 
el bon funcionament de la 
pràctica judicial”, assenyala el 
comunicat. El PSC també fa pú-
blic que l’Audiència Provincial de 
Barcelona ha estimat el recurs de 
la defensa al·legant que el retard 
en l’aixecament del secret del 
sumari va deixar l’alcaldessa en 
una situació d’indefensió.

Laura Grau | Montcada

el psc torna 
a defensar 
la innocència 
de l’alcaldessa
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Tots els grups municipals re-
presentants a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac –PSC, CiU, 
ICV-EUiA, PPC, C’s i ERC– 
van votar en el Ple de setembre a 
favor d’una moció per fer efectiu 
el dret universal als subministra-
ments bàsics d’energia i aigua 
potable, així com articular els 
mecanismes necessaris per evi-
tar que les empreses que presten 
aquests serveis els puguin inte-
rrompre per impagament a les 
famílies amb ingressos per càpita 
inferiors al salari mínim inter-
professional, previ informe perti-
nent de Serveis Socials o del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya. El 
text aprovat al plenari, el promo-
via ICV-EUiA atenent a l’actual 
conjuntura. 

Accions a fer. La moció insta 
l’Ajuntament i la Generalitat a 
redactar un protocol que permeti 
agilitar al màxim el procediment 
per tal que les famílies es benefi-
ciïn d’aquest dret i enfortir així els 
suports econòmics per fer front a 
les situacions de risc relacionades 
amb els serveis bàsics. “És una 
demanda que hem recollit de 
l’Assemblea de Treballadors i 
Aturats ja que, per desgràcia, 

això està passant a Montca·
da”, va argumentar el portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González 
tot reconeixent que l’Ajuntament 
ja ha fet alguna cosa al respecte 
però que cal protocol·laritzar els 
procediments. L’edil també va 
fer constar que la Generalitat té 
més capacitat per pressionar les 
empreses subministradores.
En nom d’ERC, Marta Aguilar, 
va donar suport a la moció en-
tenent que es tracta de garantir 
serveis bàsics. També la porta-
veu de C’s, Carmen Romero, 
va votar a favor i va reclamar al 
govern que presenti el seu proto-
col d’actuació, com ja va fer a la 
junta de portaveus. 
En la mateixa línia es va pronun-
ciar la representant del PPC, Eva 
García, sol·licitant més informació 
sobre el que està fent l’Ajuntament 
al respecte. Responent a aquestes 
demandes, la portaveu del PSC, 
M. Carmen Porro va aclarir que 
actualment no hi ha un protocol 
sobre com actuar en tema de 
subministraments, però sí s’estan 
fent accions puntuals. “Intentem 
parlar amb les companyies de 
subministrament i, si aquestes 
no s’avenen, donem ajuts pun·
tuals a les famílies per pagar els 
rebuts”, va explicar l’edil.

Aportacions fetes. La regidora 
de Serveis Socials, M. Carmen 
González (CiU), va afegir que 
el seu departament va atorgar 
al 2012 un total de 16.285 euros 
per a qüestions relacionades amb 
subministraments i que durant 
aquest 2013 ja hi ha donat altres 
18.370 euros. 
L’edil va afegir que Serveis So-
cials ha derivat un total de 82 
famílies a la Fundació Agbar –de 
la companyia Aigües de Barce-
lona– per tal que es beneficiïn 
d’una campanya d’exempció del 
pagament del rebut de l’aigua 

impulsada per aquesta organit-
zació, amb el suport dels ajunta-
ments metropolitans. 

Exemple a seguir. “Ens agrada·
ria que la resta d’empreses sub·
ministradores fes el mateix que 
Agbar, però en el tema de les 
elèctriques hi ha molta diversi·
ficació”, va indicar González, qui 
va apuntar també que “el govern 
dóna suport a aquesta moció 
per mostrar la voluntat política 
d’ajudar tothom”, tot i que va 
puntualitzar que el pressupost del 
seu departament és limitat.

Tots els grups municipals van votar a favor de la proposta 
presentada per ICV-EUiA atenent a l’actual conjuntura

aprovada una moció 
per garantir el dret 
als serveis bàsics

ple de setembre

Laura Grau | Montcada

La reforma d’un article de la Llei 
general d’estabilitat pressupostària, 
a proposta del grup de CiU al 
Congrés, permetrà que els ajunta-
ments que tanquin el pressupost 
en superàvit puguin destinar els 
diners a inversions o a la creació 
d’ocupació i no a amortitzar deute, 
com estava estipulat. 
El president de l’Àrea Econòmica 
de l’Ajuntament, Joan Maresma 
(CiU), ha celebrat la notícia ente-
nent que es premia els consistoris 
que, com en el cas de Montcada, es-
tan aplicant polítiques d’austeritat. 
“Tal com es va aprovar la Llei, 
es castigava als municipis que 
fèiem bé la feina tancant en su·
peràvit ja que no teníem opció 
de destinar els diners a inver·
sions”, ha explicat l’edil. 

Proper pressupost. A l’espera que 
s’aprovi la modificació de la Llei, 
Maresma ha avançat que l’any 
vinent part del romanent positiu 
del pressupost podria anar desti-
nat a polítiques d’ocupació enfo-
cades sobretot als col·lectius més 
perjudicats per la crisi, com ara els 
aturats majors de 45 anys.
Segons el president de l’Àrea 
Econòmica, el nivell d’endeutament 
del consistori és un dels més 
baixos de Catalunya –se situa al 
voltant del 35%. “Això significa  
que té prou solvència i econo·
mia financera”, ha afegit. 

Pilar Abián | La redacció

els ajuntaments 
podran destinar 
el superàvit 
a inversions 
i ocupació

El text del PPC no va prosperar perquè la resta de grups opina que és un tema de conveni

rebutjada una proposta per regular 
la segona activitat de la policia local

segona moció plenària

Cap grup, a excepció del PPC, 
va donar suport a la moció pre-
sentada pels populars perquè es 
reguli l’accés a la segona activitat 
dels agents de Policia Local en 
considerar que és una qüestió a 
negociar en el marc del conveni 
col·lectiu.  
La Llei de Policies de Catalunya 
estableix que els agents que no 
puguin realitzar la seva tasca en 
condicions, per edat o incapaci-
tat, han de poder accedir a un al-
tre lloc de feina. Segons Pilar Gil 
(PPC), el conveni col·lectiu del 
2004 ja deia que s’havia de regla-
mentar la segona ocupació. “No 
entenc per què no s’ha dut a 
terme, tenint en compte que el 

22% dels efectius són més grans 
de 50 anys”, va afegir Gil. La 
moció també demanava cobrir 
les sis places vacants actualment. 

Arguments de la resta. M. Car-
men Porro (PSC), entén la neces-
sitat d’una reglamentació però no 
només per al col·lectiu de Policia 
Local, sinó per a la resta de treba-
lladors. “El tema és molt com·
plex i no pot ser abordat des 
d’una moció en un Ple, sinó en 
una mesa de negociació, perquè 
si no fos així ens estaríem saltant 
el conveni”, va manifestar Porro, 
qui també va apuntar que les pla-
ces vacants no es poden cobrir 
perquè no es pot incrementar el 
capítol primer, per culpa de la Llei 

d’estabilitat pressupostària apro-
vada pels populars al Congrés. 
ICV-EUiA va instar el govern a 
seure amb la Coordinadora de 
personal de l’Ajuntament i fer una 
previsió en el nou pressupost per a 
l’any vinent. “És una qüestió de 
prioritats”, va dir el seu portaveu 
Josep M. González. Carmen Ro-
mero (C’s), creu que es tracta “de 
seure i buscar acords, posant es·
pecial èmfasi en el col·lectiu de 
policies”. Marta Aguilar (ERC) 
també entèn la demanda dels 
agents, però considera que el 
PPC és el menys indicat per li-
derar aquesta reivindicació. “Són 
les seves polítiques les que estan 
escanyant els ajuntaments a ni·
vell pressupostari”, va dir.

Laura Grau | Montcada

L’Ajuntament s’ha compromès a establir un protocol per ajudar les famílies més vulnerables
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L’AV de Can Sant Joan, en nom 
de la Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac, dema-
narà l’execució provisional de la 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que anul·la la resolució de la Di-
recció General de Qualitat Am-
biental del Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat del 29 
d’abril de 2008 donant la llicèn-
cia ambiental a la cimentera. Així 
ho va fer públic l’entitat en una 
roda de premsa que va tenir lloc 
el 20 de setembre al Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, a Bar-
celona. L’associació veïnal consi-
dera que la planta local no pot 
continuar fent la seva activitat 
perquè no disposa dels permisos 
necessaris.

Els arguments. L’advocat de 
l’entitat, Albert Calduch, va co-
mentar que l’anul·lació per part 
del TSJC no es basa en un defec-

te de forma com ha argumentat 
la cimentera. Segons el lletrat, la 
clau que ha determinat la decisió 
del tribunal és el fet que el depar-
tament de Medi Ambient i Habi-
tatge va atorgar la llicència sense 
haver aprovat prèviament l’estudi 
d’impacte mediambiental i sense 
haver-lo sotmès a exposició públi-
ca, tal com marca la llei. 
“No es pot emetre una resolu·

ció el mateix dia que es presenta 
l’estudi ambiental, perquè això 
vol dir que no s’han analitzat 
les conseqüències que pot su·
posar una activitat”, va indicar 
Calduch, qui també va remarcar 
que, a més, “també s’ha impe·
dit la participació, perquè no 
hi hagut el temps d’exposició 
pública que marca la llei per 
conèixer el projecte i presentar 

al·legacions”, va dir l’advocat 
de l’AV de Can Sant Joan. 
Pel que fa a les 14 esmenes que 
va presentar l’entitat veïnal en 
el contenciós-administratiu, el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya no entra a valorar-les 
en la sentència en considerar que 
“l’anul·lació de l’autorització 
fa innecessari entrar en majors 
consideracions”. 

Denúncia. L’AV de Can Sant Joan 
també va anunciar que portarà el 
cas a l’Oficina Antifrau en con-
siderar que podria haver hagut 
un delicte de prevaricació. El seu 
president, José Luis Conejero, va 
assegurar que els veïns mantin-
dran la seva lluita. “No volem 
–va dir– que ens passi com a 
Cerdanyola amb el cas de 
l’empresa Uralita que es va re·
conèixer el mal que estava cau·
sant 20 anys després”. L’entitat 
té previst fer diverses accions per 
donar a conèixer la sentència com 
xerrades als diferents barris de la 
ciutat. També ha apuntat que po-
dria fer mobilitzacions si Lafarge 
no atura la seva activitat. 
Durant la roda de premsa també 
va intervenir Mercè Girona, de 
l’entitat CEPA, qui va valorar po-
sitivament la resolució del TSJC. 
“La sentència confirma la in·
sensatesa de l’administració. 
És la primera victòria dels 
veïns”, va dir Girona.

L’entitat també ha acordat portar a l’Oficina Antifrau el cas de l’atorgament de la llicència ambiental a la cimentera per part de la Generalitat

l’aV de can sant Joan demanarà l’execució 
provisional de la recent sentència del tsJc

lafarge

D’esquerra a dreta, Manuel Gómez, de l’AV de Can Sant Joan; l’advocat Albert Calduch; el president de l’AV, José Luis Conejero, i Mercè Girona, del CEPA

Sílvia Alquézar | Barcelona
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La III Fira del Comerç i de l’Aigua, 
que va organitzar l’associació 
Mont cada Centre Comerç 
(MCC) amb la col·laboració de  
l’Ajuntament els dies 28 i 29 de 
setembre, va aconseguir sorpren-
dre els visitants amb dues noves 
propostes, la I Jornada Gastronò-
mica i la I Mostra de Teràpies Al-
ternatives. L’apartat culinari es va 
concentrar al carrer Guadiana el 
dia 28 i va anar a càrrec de cinc 
bars, restaurants i cellers del mu-
nicipi, que al migdia van oferir 
l’hora del vermut, amb el repar-
timent d’unes 800 tapes i 1.200 
consumicions d’aigua, vi i cerve-
sa; i a la nit, mig miler de plats 
de degustació i la mateixa xifra de 
postres. A més, 200 nens i nenes 
van participar als tallers infantils 
de decoració de galetes i de fruita 
de temporada que es van muntar 
amb motiu de la Jornada. “Estem 
molt contents de com s’ha des·
envolupat la Mostra, hem supe·
rat les previsions”, ha manifestat 
el regidor de Comerç i Turisme, 

Joan Maresma (CiU). 
Cos i ment. L’altra novetat, la I 
Mostra de Teràpies Alternatives, 
que va coor dinar l’associació 
montcadenca Jema-Fitec, també 
va aixecar força interès entre els 
visitants. Repartits en 25 carpes 
ubicades al carrer Major –entre 
Bogatell i Generalitat–, diferents 
professionals van fer demostra-
cions de les seves tècniques per 
millorar la salut del cos i de la 
ment. El públic va poder experi-
mentar des d’una sessió de shiat-

su, reiki o reflexoteràpia, fins a 
conèixer els beneficis de les flors 
de Bach i de les vibracions dels 
bols tibetans. I com cada any, 
la Fira va servir com aparador 
d’una trentena de comerços i em-
preses, des de botigues de roba 
infantil, moda i complements, 
fins a serveis de bellesa i escoles 
d’anglès i d’arts plàstiques, entre 
d’altres. L’afluència de públic es 
va veure afavorida per les activi-
tats paral·leles programades du-
rant els dos dies de la Fira, com 
passejades amb ruc, jocs inflables, 
tallers de maquillatge i pintura i 
un circuit de jocs d’aigua. 

Valoració. La plaça de l’Església 
va ser l’escenari de l’actuació de 
diferents escoles de dansa del 
municipi, el grup Suniverst, el 
cantant Víctor Estévez i l’expert 
en bols tibetans Ángel Custodio. 
El president de l’MCC, Manuel 
Moreno, s’ha mostrat satisfet del 
desenvolupament de la Fira i ha 
remarcat que s’han ocupat la xi-
fra límit de 60 carpes, quedant 
fora una trentena de peticions. 
“Això ens situa en la millor de 
les fires que hem organitzat fins 
ara”, va dir.  
La Fira va incloure una visita per 
l’itinerari modernista de Mont-
cada i Reixac, des del centre fins 
al recinte del Parc de les Aigües 
(veure el reportatge publicat a la 
pàgina 23).

Laura Grau | Montcada

Manuel Moreno: 
‘Aquesta ha estat la 
millor de les fires que 
hem organitzat fins ara’

La previsió dels restaurants era servir 500 tapes a l’hora del vermut, però finalment van ser 800 

Jocs d’aigua a la plaça de l’Església

Una botiga de bellesa del carrer Major oferia manicures infantils de forma gratuïta

les propostes de gastronomia i teràpies 
alternatives tenen una gran acceptació
La I Mostra Gastronòmica supera les previsions dels organitzadors i complementa les parades de comerços i empreses de serveis

iii fira del comerç i de l’aigua

La Fira Comercial va comptar amb una trentena de parades de comerços i la màxima afluència de públic es va registrar diumenge al migdia
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Una de les carpes de la Mostra de Teràpies informava sobre els beneficis de les orgonites 

La reflexoteràpia podal holística va ser una de les teràpies ofertes a la mostra de Jema-Fitec

A la Fira també hi havia productes ecologics
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Els centres d’atenció primària de 
la ciutat començaran a submi-
nistrar a partir del 15 d’octubre 
la vacuna contra la grip. Els fa-
cultatius recomanen el fàrmac a 
la població considerada de risc 
com les dones embarassades, els 
majors de 60 anys i els adults i 
infants amb malalties pulmonars, 
cardiovasculars i metabòliques, 
a més dels treballadors vinculats 
als àmbits de la salut i els serveis 
públics. Fins al 25 d’octubre, les 
persones que es vulguin vacunar 
han de demanar cita prèvia als 
telèfons 902 111 444 i 933 268 
901 o bé a través del web www.
gencat.cat/ics. 
Durant els primers 10 dies de 
campanya, l’horari per posar-se 
la vacuna serà de 12.30 a 13.30h 

i de 18.30 a 19.30h. A partir 
d’aquesta data, els interessats 
hauran de sol·licitar visita al seu 
infermer que li administrarà en 
l’horari habitual de consulta. Una 
de les novetats de la nova cam-
panya és que s’ha creat una vacu-
na per a les persones al·lèrgiques 
a l’ou, que fi ns ara no es podien 
immunitzar a la grip.

09

 

> adequació del parterre proper al pas a nivell

Al mes de novembre està previst que fi nalitzin les obres d’adequació del 
parterre ubicat a la cantonada dels carrers Bogatell i Colon. Els treballs con·
sistiran a instal·lar sauló i bancs per crear una petita zona d’estada. Aquesta 
és una de les actuacions incloses al Pla municipal de suport a les polítiques 
socials sufragat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament amb 
l’objectiu de generar llocs de treball creant i diversifi cant l’activitat econòmi·
ca. Gràcies a aquest Pla, a Montcada i Reixac un total de 32 persones, pro·
cedents de Serveis Socials i que es trobaven en situació d’atur, treballen en 
diferents activitats relacionades amb el manteniment d’equipaments muni·
cipals i la millora urbana. Les persones contractades en aquest Pla treballen 
entre 6 i 9 mesos, amb un contracte d’obra i servei | LR
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La Plataforma d’Afectats per 
les Hipoteques de Montcada i 
Reixac (PAH-MiR) ofereix dos 
cops al mes sessions d’assessoria 
jurídica col·lectiva a l’Ateneu 
Domingo Fins. Serà els diven-
dres, de 17 a 19h. Les sessions 
s’adrecen al públic en general, 
tant per a persones que tinguin 
problemes amb les seves hipo-
teques, com advocats, assessors 
i qualsevol que pugui estar-hi 
interessat. Els responsables de 
les sessions seran advocats i ac-
tivistes de la PAH central, entre 
els quals hi ha Verónica Dáva-

los, experta en dret hipotecari. El 
servei, que va arrencar el 20 de 
setembre, complementa l’atenció 
que la PAH-MiR presta al Kur-

saal tots els dimecres de 18 a 20h, 
que ja ha atès més d’un centenar 
de consultes des de la seva entra-
da en funcionament a abril.

La PAH atén consultes tots els dimecres, de 18 a 20h, al Kursaal de Can Sant Joan

Una setantena de persones va 
prendre part en la primera ma-
nifestació de la Favmir després 
de l’estiu per seguir reclamant 
el retorn del servei d’urgències 
nocturn a l’ambulatori de Jaume 
I. La protesta va comptar amb 
la participació de dues diputades 
d’ICV-EUiA, Marta Ribas i Lo-
rena Vicioso, que van explicar el 
contingut de la proposta de reso-
lució que el seu grup va presentar 
el 12 de setembre a la Comissió 
de Salut per demanar la reobertu-
ra del servei. 
La petició no va prosperar a cau-
sa del vot negatiu de CiU i ERC, 
fet que la Favmir va denunciar 
públicament durant la concentra-
ció. Especialment dures van ser 
les crítiques a ERC per conside-
rar que el seu vot al Parlament 
contradiu el que sempre ha mani-
festat la secció local a Montcada. 

Explicacions d’Esquerra. Dies 
abans, ERC va fer un comunicat 
on justifi cava el seu vot negatiu 
dient que la resta de grups no van 
acceptar la seva esmena, que lli-
gava la reobertura del servei a “la 

disponibilitat pressupostària”. 
Ribas va criticar que ERC utilitzi 
aquest “afegitó” cada vegada que 
s’ha de pronunciar sobre la recu-
peració de serveis públics que 
s’han vist eliminats o reduïts i va 
denunciar “que el projecte ideo·
lògic que guiava les polítiques 
del govern durant l’anterior 
mandat, quan CiU governava 
amb el suport del PPC, conti·
nua aplicant·se, ara amb el su·
port d’ERC”. 
Per a Vicioso, “darrera les reta·

llades, s’amaga la voluntat de 
convertir els nostres drets en un 
negoci”.  
Ambdues diputades van felicitar 
la Favmir per la seva lluita de dos 
anys i la van animar a continuar 
sortint al carrer. En aquest sentit, 
la coordinadora d’ICV a la locali-
tat, Mercedes Paredes, va remar-
car la importància que tenen les 
mobilitzacions com a element de 
pressió. “Allà on la gent es mou 
–va dir–, hi ha menys afecta·
cions”.

Els grups de CiU i ERC al Parlament no van votar a favor de la proposta per reobrir el servei

dues diputades d’icV-eUia donen 
suport a les demandes de la favmir

urgències nocturnes

Laura Grau | Montcada

Regidors d’ICV-EUiA amb la presidenta d’ICV a Montcada i les dues diputades, a la dreta

> Xerrada de l’omic sobre les hipoteques
El 8 d’octubre (19h), a la Casa de la Vila, la tècnica de consum d’AICEC·ADICAE 
(Associació d’usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya) Isabel 
Pons farà una xerrada sobre les hipoteques. La ponent parlarà de les clàusu·
les de sòl, les negociacions amb entitats bancàries i els desnonaments. L’acte 
l’organitza l’OMIC amb el suport d’AICEC·ADICAE, i la Plataforma d’Afectats per 
les Hipoteques (PAH) de Montcada i ReixacI | PA

El fàrmac es començarà a subministrar a partir del dia 15

nova campanya de la 
vacunació contra la grip

salut pública
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La vacuna de la grip d’aquesta campanya

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

> la plataforma d’aturats es reuneix cada dimarts
La Plataforma de Treballadors i Aturats de Montcada i Reixac ha reprès les tro·
bades setmanals que es fan cada dimarts, a les 18h, a l’Abi. Les reunions són 
obertes a totes les persones que es trobin sense feina i també a les que vulguin 
col·laborar a posar en marxa els projectes del col·lectiu | PA

la paH ofereix dos cops al mes 
sessions d’assessoria col·lectiva
El servei funciona dos divendres al mes i va a càrrec d’advocats experts en la llei hipotecària 

desdonaments

Laura Grau | Redacció
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A l’entorn dels dos gratacels 
que hi ha a La Rasa s’estrenarà 
aquest mes d’octubre la nova 
zona verda i la pista esportiva 
que es van començar a 
construir aquesta primavera. 
Els treballs que s’estan fent 
en aquest sector del barri de 
Mas Rampinyo, entre el traçat 
de la línia R·3 de Renfe i la 
carretera C·17, consisteixen 
en la construcció d’una pista 
poliesportiva que inclou una 
xarxa protectora en diversos 
trams al voltant de la instal·lació 
així com també diferents punts 
d’il·luminació. Prop d’un dels 
costats de la pista s’hi han 
transplantat diverses troanes 
que ja existien a la zona i que 
ara fan una línia de tanca visual. 

La zona verda tindrà 
dos parcs infantils, 
una zona de passeig, 
una font i il·luminació 
nocturna

A la part posterior dels dos 
edificis, –delimitant amb l’R·
3– el projecte d’urbanització ha 
creat una zona verda amb parcs 
infantils –una per a infants de 0 
a 3 anys i una altra per a infants 
més grans– així com una zona 

de passeig que inclou bancs per 
asseure’s, una font i diversos 
punts d’il·luminació. Els treballs 
també han inclòs uns sistemes de 
drenatge i d’evacuació d’aigües 
pluvials. A més, l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac ha 
acordat amb els responsables 
d’Adif la instal·lació d’una 
tanca metàl·lica per delimitar 

els terrenys que són propietat 
del gestor d’infraestructures 
ferroviàries i, al mateix temps, 
fer una neteja de la vegetació 
existent.
El tercer àmbit d’actuació 
d’aquestes obres d’urbanització 
ha consistit en la reordenació i 
en la plantació d’arbres i d’una 
hidrosembra a l’actual talús que 

separa La Rasa de la carretera 
C·17. Aquesta nova zona verda 
rústica actuarà com a barrera 
física i visual amb la carretera.
A la rotonda del final del carrer 
Alt de Sant Pere s’instal·larà una 
bateria de contenidors soterrats 
per fer la recollida selectiva de 
les escombraries. A la cruïlla 
d’aquest carrer amb el de Lloret 

s’ha fet una ampliació del vial 
per facilitar la connexió dels 
vianants amb l’actual parc de 
La Rasa.
Finalment, i a petició dels veïns, 
els treballs també han inclòs la 
instal·lació d’una tanca metàl·lica 
en el perímetre dels dos edificis. 
La intervenció ha tingut un 
pressupost de 362.613 euros.

monogràfic

millora dels serveis a mas rampinYo

la rasa estrenarà aquest mes d’octubre
un nou parc urbà i una pista esportiva

àrea territorial
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

Una actUaciÓ de 8.694 m2

La zona verda, els parcs infantils, la pista 
esportiva i l’arranjament del talús de la C-17 
ocupen una superfície de prop de 9.000 m2

l’opiniÓ dels VeÏns 
El Servei de Projectes Municipals ha 
refet el plànol original del projecte 
amb les aportacions dels veïns

JUAN pARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Una de les moltes conseqüènci·
es de l’esclat de la bombolla im·
mobiliària a Montcada i Reixac va 
ser la no urbanització de l’entorn 
dels gratacels de La Rasa. El go·
vern local sempre ha estat atent 
a les reivindicacions veïnals, però 
ha tingut molt clares les respon·
sabilitats que havien d’assumir 
incialment l’empresa construc·
tora i, posteriorment, les entitats 
bancàries que van quedar·se’n 
la propietat. Per donar solució 
a les demandes dels veïns, el 
consistori va encarregar al Servei 
de Projectes Municipals prendre 
part en el projecte i ser equànime 
en la presència de serveis en tots 
els barris de la ciutat.

una llarga reivindicació veÏnal

Donem
solucions

El projecte d’urbanització a 
l’entorn dels dos gratacels de 
La Rasa ha estat una llarga rei·
vindicació dels veïns dels pisos. 
Inicialment, les peticions es van 
adreçar a l’empresa construc·
tora dels immobles i, més tard, 
arran de la fallida del construc·
tor, les demandes veïnals es 
van dirigir a les diferents enti·
tats bancàries que han acabat 
assumint la titularitat de la pro·
moció.
Veient que la urbanització no s’en·
llestia, l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac va decidir encarregar al 
Servei de Projectes Municipals el 
desenvolupament d’aquesta ac·
ció. D’aquesta manera es volia 

posar punt i final a un problema 
que feia anys que s’allargava 
sense que cap de les parts im·
plicades hi posés remei.
El punt de partida d’aquesta 
intervenció ha estat el projecte 
original concebut per l’empresa 
constructora. Els tècnics muni·
cipals van col·laborar en el dis·
seny del nou parc i de la zona 
verda amb aportacions pròpies 
i també amb suggeriments dels 
veïns. El president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra, 
explica que “el consistori ha 
estat al costat dels veïns de La 
Rasa per tal que poguessin dis·
posar dels mateixos serveis que 
els altres barris de la ciutat”.

l’ajuntament col·labora en el disseny del nou parc

L’actuació es va iniciar el passat mes de maig

El nou parc té una pista esportiva, dues zones de jocs infantils, bancs i papereres El pressupost de la intervenció ha estat de 362.613 euros
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El grup Aldeasa, propietari de 
les plantes d’Acisa i AMS, ubi-
cades al polígon de la Ferreria, 
ha tornat a presentar un nou ex-
pedient de regulació d’ocupació 
(ERO) que deixarà sense feina 
un nombre de treballadors en-
cara per determinar. Segons 
fonts de la plantilla, fins al 10 
d’octubre no se sabrà la xifra 
d’afectats. 

Expedient anterior. El nou ERO 
arriba 18 mesos després de l’úl-
tim que va presentar el grup i 
que va significar l’acomiada-
ment de 61 persones arreu 
d’Espanya –12, de la planta 
local d’Acisa i 16 de la d’AMS. 
Els empleats d’ambdues empre-
ses ja han manifestat la intenció 
de mobilitzar-se en defensa dels 
seus llocs de feina. Acisa és una 
empresa concessionària de ser-
veis d’enllumenat públic, siste-
mes i control de trànsit i instal-
lacions semafòriques i AMS es 
dedica al manteniment i instal-
lacions elèctriques i de serveis 
integrals d’alta i baixa tensió.

Pilar Abián | Redacció

nou ero a les 
plantes d’acisa 
i ams ubicades 
a la ferreria

L’AV de Can Sant Joan ha iniciat 
una recollida de signatures per 
demanar a MoviStar que millori 
l’estat del cablejat de la zona. Els 
residents es queixen d’un accés 
que en nombroses ocasions no 
supera el megabit de velocitat i 
del fet que el cablejat de les faça-
nes es troba en mal estat. Els 
veïns també lamenten l’estabilitat 
de les connexions, ja que assegu-
ren que l’ADSL es talla tres o 
quatre vegades cada dia. 
A moltes façanes del barri es po-
den veure caixes de terminacions 
obertes, cables pelats i, fins i tot, 
nòduls i repartidors que estan 
oberts sense cap tipus de control. 
L’entitat veïnal ha indicat que va 
enviar a l’estiu una carta a Mo-
viStar, però que no ha rebut cap 
resposta.

Factors diversos. L’ADSL és una 
tecnologia que depèn de multi-
tud de factors per funcionar co-
rrectament. A més de la distància 
a la central, l’estat del cablejat i el 

nombre d’usuaris connetats inci-
deix directament en el rendiment 
que pot proporcionar. 
En el cas de Can Sant Joan, els 
veïns afirmen que totes les caixes 
de terminacions estan exposades 

a les inclemències del temps i a 
més no tenen cap tipus de man-
teniment. Per aquest motiu, els 
usuaris diuen que, quan plou, 
automàticament desenes de veïns 
queden incomunicats.

Els usuaris es queixen de l’estat del cablejat i de la baixa velocitat de connexió

recollida de signatures per reclamar 
a movistar la millora de la línia adsl 

can sant joan

Sílvia Alquézar | Redacció

en
r

ic
 m

ar
tí

n
ez

Estat d’una de les caixes de cables telefònics instal·lada a una façana de Can Sant Joan

La Regidoria de Comerç i 
Turisme ha posat en marxa 
la primera fase d’un projec-
te de senyalització dels tres 
principals eixos comercials del 
municipi: la zona centre –que 
inclou també Montcada Nova 
i Pla d’en Coll–, Can Sant Joan 
i Mas Rampinyo. El projecte 
consta de senyals de direcció 
instal·lats a l’inici de cada eix 
i de plafons publicitaris que si-
tuaran l’usuari i l’indicaran on 
són els establiments comercials 
i els equipaments, llocs repre-
sentatius i serveis de transport 
o d’aparcament, entre d’altres, 
que hi ha a cada barri. 

Objectiu. “Aquesta acció pretén 
donar un pas més en el suport 
als botiguers i mostrar als nos·
tres veïns i la gent que ens pu·
gui visitar que a Montcada hi 
ha un bon teixit comercial”, 
ha manifestat el regidor de Co-
merç i Turisme, Joan Maresma 
(CiU). L’edil també ha afegit 
que aquest projecte dóna res-
posta a una vella reivindicació 
dels botiguers de la ciutat.

Pilar Abián | Redacció

senyalització 
dels eixos 
comercials

Promoció Econòmica, Empre-
sa i Ocupació encara té places 
disponibles a la formació sobre 
lideratge i coaching aplicats a 
les empreses, curs que té lloc 
els dies 3, 8 i 10 d’octubre, de 
15.30 a 19.30h, a les oficines 
del departament, al carrer Alt 
de Sant Pere, 73, a Mas Rampi-
nyo. L’objectiu de les sessions és 
reflexionar sobre el panorama 
actual de la gestió dels recursos 
humans a les empreses, sensi-
bilitzar sobre la importància de 
l’actuació de les persones dins 
d’una organització per assolir 
uns objectius determinats. 
D’altra banda, el 14 d’octubre 
comença un altre curs adreçat 
a empresaris, emprenedors i 
directius sobre negociació i 
tancament eficaç de vendes. Les 
sessions també es faran els dies 
16, 21 i 23 d’octubre, de 15.30 a 
19.30h, a les oficines del depar-
tament. Les inscripcions a amb-
dós cursos s’han de tramitar 
en persona, al telèfon 935 648 
505 o bé a l’adreça de correu 
electrònic promocioeconomica@
montcada.org.

Laura Grau | Redacció

cursos de 
lideratge i 
coaching 
empresarial
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VeUs de la riBera 
Els retrats de 150 persones 
formaran d’una obra d’art 
col·lectiva en homenatge al barri

pàg. 15 pàg. 15

concert solidari
L’Escola El Viver acollirà el 19 
d’octubre un acte en favor de la 
nena Alba Ojeda, amb paràlisi

dia internacional de l’envelliment actiu

Les associacions locals van participar en el programa de debat ‘El Mirador’ a Montcada Ràdio el dia de l’efemèride, l’1 d’octubre

la gent gran del municipi reivindica més 
recursos per poder tenir una vellesa activa

Els representants de les entitats de gent gran que van participar en el debat que es va emetre per Montcada Ràdio el dia 1 d’octubre 
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Els casals oferten un programa d’activitats molt ampli i variat
Les associacions de gent gran ofer·
ten nombroses activitats per als seus 
associats als dos casals de la ciutat. 
Les propostes són de caràcter lúdic i 
formatiu i totes tenen com eix central 
la importància de dur a terme una 
vida equilibrada  i saludable. Hi ha 
classes d’informàtica i català, es tre·
balla la memòria, es fan cursets de 
balls de saló i en línia, tai·txí, pilates, 
recuperació corporal, tècniques per 
sentir·se bé, tallers de vestits de pa·
per, teatre i sardanes, entre d’altres. 
També organitzen sortides periòdi·
cament. Les activitats compten amb 
el suport de la Regidoria de Parti·

cipació Ciutadana i la Generalitat. 
“Hem de continuar fomentant la 
participació de la gent gran, que a 

Montcada és molt activa”, ha dit el 
regidor d’aquest departament, Jona·
than Martín  | sA

Els casals de gent gran també organitzen xerrades relacionades amb com dur una vida sana
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La gent gran del municipi, amb 
el suport de la Regidoria de Par-
ticipació Ciutadana, ha organitzat 
diverses activitats per celebrar el 
Dia Internacional de l’Envelliment 
Actiu, que es commemora l’1 
d’octubre. La primera activitat 
relacionada amb la celebració va 
ser un debat a Montcada Ràdio, 
que es va emetre el mateix dia de 
l’efemèride. Representants de di-
verses associacions de gent gran 
del municipi van reivindicar durant 
la seva participació al programa de 
Montcada Ràdio ‘El Mirador’ que 
les administracions inverteixin més 
recursos en les persones majors de 
65 anys perquè puguin tenir una 
vellesa activa. 

El debat. Els tertulians van coin-
cidir a destacar la importància dels 
jubilats a la societat actual, sobretot 
amb la conjuntura de crisi. “Moltes 
famílies depenen ara de la pen·
sió dels pares i, d’altres, els que 
tenen la sort que els fi lls trebal·
lin, han de cuidar dels néts”, va 
apuntar Joana Ruiz, de l’Associació 
de Gent Gran Casa de la Mina, 

amb més 2.000 usuaris, qui va ani-
mar els majors de 65 anys a partici-
par en alguna de les moltes activi-
tats que es fan en els dos casals de 
la ciutat. “És important sortir de 
casa perquè tens un alicient i et 
relaciones amb altres persones. 
No som vells, som gent amb 
acumulació d’anys”, va indicar 
Ruiz. En aquest sentit, Esteve Du-
ran, de l’Associació Gent Gran Ac-
tiva Montcada-Mas Rampinyo, va 
reivindicar el fet de fer-se gran. “No 
tinc cap problema a considerar·
me vell. Se li ha donat un sentit 
pejoratiu, però és una etapa més 
de la vida”, va manifestar.
A la tertúlia també va participar 
Alfredo Colom en representació 
de l’Associació Gent Gran de Can 
Cuiàs, en procés de formació. 
“Volem un espai més adequat 
per donar un impuls a l’entitat”, 
va demanar.

Actes ajornats. L’Ajuntament va de-
cidir ajornar per un data encara per 
determinar els actes previsos el dia 
4 per celebrar l’efemèride a causa 
de la previsió de pluges.  Hi havia 
previst una caminada popular que 
comença (17.30h) i acaba a la plaça 
de l’Església, un berenar saludable, 
la lectura d’un manifest (18.30h) i 
una exhibició de country a la plaça 
de l’Església. El programa ‘El Mira-
dor’ també es pot escoltar a www.
montcadaradio.com.

Els actes previstos 
el dia 4 per celebrar 
l’efemèride s’han 
ajornat per la pluja

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Regidoria d’Educació ha aug-
mentat aquest curs el nombre 
d’activitats ofertades entre les es-
coles de primària i secundària de 
la ciutat, amb 42 noves propostes. 
El departament ha rebut des de 
l’inici de la nova campanya més 
de 500 sol·licituds, amb un des-
cens en la demanda de les inicia-
tives més cares i un increment de 
les gratuïtes. L’oferta és variada i 
s’agrupa per diferents àmbits com 
el medi ambient, la promoció de 
la salut i de la cultura i l’educació 
en valors, entre d’altres. A se-
cundària s’ha incorporat l’àmbit 
de la transició escola-treball, que 
s’inclouen en el programa Diltet, 
a més d’altres activitats proposa-
des pel Servei Local de Català i 
de Montcada Comunicació, que 
aproparà el món de la ràdio als 
alumnes dels instituts amb una 
sessió pràctica.

Les més sol·licitades. Entre les 
propostes amb més èxit a les 
escoles hi ha uns clàssics en la 

programació a primària com ‘Co-
neguem l’Ajuntament’ i el ‘Calaix 
dels records’, mentre que entre 
les novetats, algunes de les més 
demanades són ‘De passeig...pel 
Turó de Montcada’ i les xerrades 
sobre ‘La riuada de 1962’.
Pel que fa a secundària, les acti-
vitats relacionades amb la segu-
retat vial, les infl uències del grup 
d’amics, la Mostra d’Ensenyament 

i la trobada de delegats. Tam-
bé s’ha de destacar l’interès que 
ha despertat en el nou àmbit de 
Transició al Treball el taller sobre 
les estratègies per al futur laboral 
i el de generació d’idees.
El programa d’oferta educativa 
s’ha incorporat per primera vega-
da a la Guia d’Activitats i Serveis 
Educatius d’associacions i entitats 
del municipi i supramunicipals.

Sílvia Alquézar | Redacció

formació a escoles

La Regidoria ha rebut més de 500 sol·licituds, amb un augment de l’oferta gratuïta

educació augmenta el nombre 
d’activitats amb 42 noves propostes

Una de les activitats més arrelades entre els alumnes de primària és el Calaix dels records
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l’institut homenatjarà el 
professor José m. diego 
L’acte tindrà lloc l’11 d’octubre a l’Auditori Municipal

L’INS Montserrat Miró fa el 
pròxim 11 d’octubre (19h)un 
acte a l’Auditori Municipal en 
record del poeta i professor del 
centre José Manuel Diego, mort 
el novembre del 2011 als 59 anys 
després d’una llarga malaltia. Du-
rant l’homenatge, hi ha prevista la 
intervenció d’amics i familiars que 
recordarant la seva fi gura en els 
tres aspectes que van confi gurar 
la seva personalitat: la literària, la 
professional i la familiar. 

La biografi a. Diego va donar classes 
de llengua i literatura espanyoles a 
l’institut de Montcada durant més 
de tres dècades, gairebé fi ns al fi -
nal de la seva vida. Nascut a Sala-
manca, va pertànyer a la generació 
poètica dels anys de la transició 
política juntament amb altres es-
criptors com Aníbal Núñez, Tomás 
Sánchez, Ángel Campos Pampano 
i José Luis Matilla, entre d’altres. 
Durant aquells anys, va fundar la 
revista Zurguén i va publicar alguns 
títols de curosa projecció literària. 

Lector insaciable i estudiós d’altres, 
va publicar una biografi a de José 
Ángel Valente i, fi nalment, va veure 
editada la seva obra en Contemplación 
de um álbum, títol que va donar a la 
seva antologia poètica entre 1975 i 
2010, presentada a la Fira del Lli-
bre de la seva ciutat natal. 
A més de la seva activitat docent i 
el compromís amb l’ensenyament, 
va formar part de diversos ju-
rats de concursos literaris com 
el de CCOO juntament amb 
l’escriptora Rosa Regàs.

Sílvia Alquézar | La redacció 

El professor i escriptor José Manuel Diego

ins montserrat miró
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La I Concentració de cotxes 
clàssics i esportius aplegarà el 6 
d’octubre al voltant d’una cinquan-
tena de participants. La trobada es 
farà davant del pavelló Miquel Po-
blet, que també acollirà la I Fira de 
l’Automòbil, dues iniciatives orga-
nitzades per la Regidoria de Pro-
moció Econòmica, empresa i Ocu-
pació. Els models participants són 
anteriors al 1990 i tenen en vigor 
l’assegurança i la ITV. Alguns dels 
vehicles que es podran veure són 
sobretot de la marca Seat com ara 
el 600, el 800, el 124 i el 127 Sport, 
tot i que també hi haurà d’altres 
empreses com els Renault 5 i els 
Citroën 2 cavalls, entre d’altres.

Fira de l’Automòbil. La Fira de 
l’Automòbil comptarà amb la 
participació de set tallers i con-
ceccionaris de Montcada: Talleres 
Renault Arché, Concessionari Ci-
troën, Marina Motor, Xapisteria 
Montcada, Autocan Milans, Grup 
Amac i Pneumàtics Montcada. La 
iniciativa compta amb el patrocini 

de la gasolinera Rivalca. “Prete·
nem col·laborar amb el sector 
de l’automòbil que, en aquests 
moments, està patint les conse·

qüències de la crisi econòmica”, 
ha manifestat el regidor de Promo-
ció Econòmica, Empresa i Ocupa-
ció, Joan Carles Paredes (CiU).

nova iniciativa

Una cinquantena d’inscrits a la 
concentració de cotxes clàssics 
La trobada es farà el dia 6 davant del pavelló, que també acollirà la I Fira de l’Automòbil

Sílvia Alquezar | Redacció
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De color blau, un Renault TS, de groc, un Renault Alpine, dos models que es podran veure a la mostra

> dia mundial de la salut mental
L’Associació de Malalts Mentals de Cerdanyola, Montcada, Ripollet i Badia  
participarà el 12 d’octubre als actes organitzats a Vilanova i la Geltrú amb 
motiu del Dia Internacional de la Salut Mental per la Federació Catalana 
de Malalts Mentals. Enguany, la celebració s’articula al voltant de la ne·
cessitat de buscar alternatives a les retallades que s’han dut a terme en 
aquest àmbit a partir de la crisi econòmica. Entre les activitats del dia, hi 
ha previst fer una acció anomenada ‘Les butxaques de la salut mental’ 
amb l’objectiu de reivindicar els drets de les persones amb problemes de 
salut mental i les seves famílies | sA

La Regidoria de Participació Ciutadana ha ampliat fins a mitjan d’octubre el 
termini per presentar activitats relacionades amb el Nadal. El departament 
municipal ha insistit a les entitats que les propostes que no arribin dins 
les dates establertes no podran sortir publicades al tríptic informatiu sobre 
actes nadalencs que edita l’Ajuntament. Els correus per enviar la  informa·
ció són galegre@montcada.org –per a les  activitats solidàries– i mviera@
montcada.org –per a la resta de propostes | sA

> ampliat el termini per a l’agenda nadalenca

> comença una nova edició de l’anima’t
Prop d’una vintena de famílies amb fills de P3, P4 i P5 van començar el 2 
d’octubre una nova edició del taller ‘Anima’t, juga amb ells’, organitzat per la 
Regidoria d’Educació. Les sessions es fan tots els dimecres a l’escola Reixac, 
de 17.45 a 19h. L’objectiu del taller és crear un espai de joc i relació entre pares 
i fills. El taller s’allargarà fins al 18 de desembre. D’altra banda, del 15 de gener 
al 2 d’abril tindrà lloc l’Anima’t adreçat a famílies amb infants d’entre 18 i 36 
mesos, també a la mateixa ubicació | sA

> primer consell escolar municipal del curs
La Casa de la Vila acollirà el pròxim 16 d’octubre (17.30h) la primera reunió 
del Consell Escolar Municipal del nou curs. L’ordre del dia inclou els objectius 
d’aquest any i la presentació del pla de treball de la Federació d’Ampa de 
Montcada. Durant la trobada també es debatrà les necessitats dels centres de 
suport familiars | sA
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Els retrats de gairebé 150 persones 
formaran part de la mostra ‘Veus 
des de la Ribera’ que té com a ob-
jectiu donar a conèixer el barri a 
la resta de la ciutat. Les imatges, a 
càrrec del fotògraf Joan Tomàs, es 
van fer els dies 25 i 27 de setem-
bre davant del Centre Cívic. Pos-
teriorment, les fotografies passaran 
a formar part d’una obra artística 
col·lectiva que s’instal·larà al centre 
de Montcada com a homenatge al 
barri i la seva gent. 

El projecte. La iniciativa s’inclou 
al Pla Desenvolupament Comu-
nitari de La Ribera amb el suport 
de l’entitat Mescladís i s’emmarca 
en el projecte Diàlegs migrants, 
iniciat l’any passat amb la finalitat 
de recollir testimonis sobre ex-
periències migratòries i difondre 
els paral·lelismes existents entre les 
migracions de les dècades de 1950 
i 1960 i les de 1990 i 2000.   “La 
mostra està pensada per donar 
visibilitat i reconeixement a La 
Ribera. És un espai per exposar 

similituds i no pas diferències, 
una manera de desmuntar es·
terotips”, ha avançat la regidora 
d’Integració, Elisabeth González 
(CiU), qui ha recordat que la 
mostra recollirà els retrats de 
tothom qui ha volgut participar 
fets a dins d’una caixa “perquè es 
tracta d’encaixar la pluralitat de 
la gent”. Aquesta iniciativa neix de 
la mà del fotògraf Joan Tomàs qui, 

de manera altruista, ja l’ha duta a 
terme a d’altres indrets amb força 
èxit. “La idea és crear identitat 
i comunitat, obrir un espai de 
diàleg entre les diferents comuni·
tats”, ha comentat Tomàs, qui ha 
indicat que l’objectiu és que la gent 
de Montcada s’apropi a la Ribera 
i viceversa. L’exposició es podrà 
veure a final d’octubre a un lloc 
cèntric encara per determinar. 

Sílvia Alquézar | La Ribera

El fotògraf Joan Tomàs, fent un dels retrats que s’exposaran a la mostra ‘Veus des de la Ribera’

la ribera prepara una mostra de 
retrats per donar a conèixer el barri
L’exposició ‘Veus des de la Ribera’ és una iniciativa que s’emmarca en el projecte Diàlegs migrants

integració
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concert solidari per 
una nena amb paràlisi   
Les actuacions es faran a l’escola El Viver el 19 d’octubre

Un grup d’amics de Montcada i 
Barcelona organitza el 19 d’octubre 
un concert solidari amb l’objectiu 
de recaptar fons per ajudar la famí-
lia de la nena valenciana Alba Oje-
da, qui des del 2010 pateix greus 
danys cerebrals a causa d’una 
parada cardiorespiratòria que va 
patir després d’aplicar-li un aerosol 
en un centre mèdic. Des de llavors, 
els pares han iniciat una campanya 
a través de les xarxes socials sota 
el nom ‘Por ti late más fuerte mi 
corazón’ per intentar sensibilitzar la 
població i recollir diners per sufra-
gar les despeses del seu tractament. 
“Ens hem sumat a la iniciativa 
per intentar que la petita –que 
té 4 anys– pugui millorar la seva 
qualitat de vida”, ha explicat la 
montcadenca Emilia Vera, una de 
les impulsores del concert.

El festival. El concert començarà 
a les 22h a l’Escola El Viver i 
comptarà amb les actuacions de 
Yonki Love, Rock & Ríos Band, 
Malditos Roedores, Backdoor i 

Maine Coon. Les entrades costen 
5 euros i es poden comprar a Cafè 
de Montcada, Centre Cívic Can 
Cuiàs, Bar Petit i el Grup de Dones 
de Can Cuiàs. També hi haurà 
servei de bar. 
D’altra banda, l’Associació de Dis-
capacitats de Montcada (Adimir) 
durà a terme una recollida de fons 
per ajudar l’Alba a la carpa que 
instal·larà a la plaça de l’Església 
el 16 i 17 d’octubre. L’acte solidari 
comptarà amb la presència dels 
pares i la petita Alba.

Sílvia Alquézar | La redacció 

acte benèfic

L’Ajuntament participa en un 
programa pilot a fi d’avaluar un 
protocol de col·laboració promo-
gut per l’Ajuntament de Barcelo-
na –des del Centre d’Urgències 
i Emergències Socials de Barce-
lona (CUESB)– i gestionat per 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), per donar servei 
a les poblacions del denominat 
Consorci del Besòs, que són 
Montcada i Reixac, Sant Adrià 
del Besòs, Barcelona i Santa Co-
loma de Gramenet. L’objectiu 
del pla és proporcionar atenció 
psicològica i social immediata a 
persones afectades per situacions 
d’urgència i emergència social, 
entenent-ne que són les que estan 
vinculades a la subsistència de les 
persones i les famílies.

Objectius. El CUESB ha decidit 
posar en marxa aquesta prova pilot 
per garantir el seguiment i l’atenció 
de les persones que hi requereixen 
els serveis que ofereix, ja que l’11% 
de les valoracions d’urgència que 
aquest ens realitza correspon a 

persones de l’AMB que acudeixen 
al CUESB per iniciativa pròpia 
o derivats per ajuntaments o cos-
sos policials del seu municipi, amb 
l’objectiu de presentar la demanda 
a Barcelona, confiades en una ma-
jor disponibilitat de recursos. El 
20% de les persones ateses en situ-
acions d’emergència tenen el seu 
domicili fora de la ciutat comtal, fet 
que, fins ara, provoca que un cop 
proporcionada la primera atenció 
psicosocial no es pugui garantir el 
tractament i derivació a fi de seguir 
el seu procés.
A nivell local, el programa es ges-
tiona al municipi coordinat per 
la Regidoria de Serveis Socials 
i la Policia Local. “Aquest pro·
grama millorarà la qualitat de 
l’atenció en aquests casos, ja 
que disposarem d’un servei for·
mat per més de 50 profession·
als amb moltíssima experièn·
cia en urgències i emergències 
socials”, ha dit la regidora de 
Serveis Socials de l’Ajuntament, 
Carmen González (CiU). La ini-
ciativa pilot es va posar en marxa 
el passat mes de juliol.

Sílvia Alquézar | La redacció

nou projecte per atendre 
les emergències socials
La iniciativa està gestionada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

programa pilot

L’Associació Genefa va recaptar prop de 600 euros el 28 de setembre 
a l’acte benèfic al Kursaal on el grup de teatre Dones & Cia, de Palau, 
va representar la comèdia ‘Loteria’. Les aportacions de les 115 perso·
nes que hi van assistir com a públic es destinaran a la investigació de 
l’Atàxia de Friedreich, una malaltia minoritària neurodegenerativa | LG

> genefa recapta prop de 600 euros
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El pare d’Alba amb l’eslògan de la campanya

L’Obra Social “la Caixa” ha sig-
nat un acord de col·laboració 
amb l’Assemblea Local de Creu 
Roja de Montcada, Cerdanyola i 
Ripollet per dur a terme un pro-
jecte que consisteix a garantir el 
berenar als infants de les famílies 
més vulnerables. La crisi econò-
mica que pateixen moltes famí-
lies amb infants escolaritzats fa  
que tinguin dificultat  per apor-
tar una correcta alimentació als 
seus fills. Les escoles expressen 
i corroboren aquesta necessitat 
i comproven que cada cop són 
més els alumnes que només re-
ben un menjar, que procedeix 
en molts casos de les beques de 
menjador escolar. 

Ajut econòmic. L’entitat bancària 
aportarà 21.060 euros en el marc 
del programa de Lluita contra 
la pobresa i l’exclusió social. El 
projecte de Creu Roja ha estat 
seleccionat entre un total de 188 
iniciatives d’arreu de l’Estat,  el 
que vol dir que prop de 72.000 
persones es beneficiaran de la ini-
ciativa, amb una inversió global 
de prop de 4 milions d’euros.

creu roja rep 
un ajut de ‘la 
caixa’ per a un 
projecte social
Sílvia Alquézar | Redacció
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La Veu de Montcada comença un 
cicle de notícies per donar a co-
nèixer els programes del personal 
col·laborador de Montcada Ràdio, 
que s’emeten de dilluns a diven-
dres, entre les 20 i les 0h, i també es 
repeteixen els caps de setmana. La 
publicació inaugura aquest espai 
amb el magazine ‘Serà història’ –els 
dilluns, de 21 a 22h–, que estrena la 
seva tercera temporada al 104.6 de 
la FM amb cares noves i propostes 
diferents. Els components del pro-
grama –Albert Vilalta, Joel Jáimez, 
Joan Espel i els fi txatges Neus Jané 
i Sergi Martínez– fan una proposta 
fresca i amb una dosi d’humor de 
diferents temàtiques que poden in-
teressar a tothom, sense abandonar 
el rigor. 

Didàctic i divertit. L’espai consta de 
quatre seccions –Internet i noves 
tecnologies, Ciència, Oci i Cul-
tura i Sèries cinema– i tres espais: 
un d’efemèrides, un altre de notí-
cies locals i un tercer anomenat el 
Mirall trencat. “Cada membre de 

l’equip parla sobre una qüestió 
que domina més que la resta i els 
altres intervenen fent preguntes i 
donant opinions”, ha indicat el 
presentador del ‘Sera història’, Al-
bert Vilalta, un jove estudiant de 
telecomunicacions que assegura 
que fan el programa “per passar·
nos·ho bé i aprendre”.
L’espai es desenvolupa en un to amè 
i natural sense caure en l’actualitat 
més típica ni en tecnicismes difícils 

d’entendre. La quantitat de temes 
que passen pel programa en l’hora 
que dura és tan gran que no hi ha 
temps per avorrir-se ni un segon. A 
més, la complicitat entre els mem-
bres de l’equip forma un entramat 
molt divertit que pot ajudar a pas-
sar una estona agradable alhora 
que s’aprén. Es pot contactar amb 
‘Serà història’ a través del facebook, 
el twitter, el seu bloc i el correu sera-
historia@gmail.com

Sílvia Alquézar | Montcada

D’esquerra a dreta, Albert Vilalta, Neus Jané, Joan Espel, Joel Jáimez i Sergi Martínez

el magazine ‘serà història’ inicia
la tercera temporada amb novetats
L’espai, que s’emet els dilluns, de 21 a 22h, compta amb nous col·laboradors i noves seccions

montcada ràdio
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oferta de treball. Busquem comercial 
per a Publi-vip imatge i comunicació amb 
experiència en el sector retolació-impresió 
digital. Imprescindible vehicle propi. Enviar 
CV a:info@publi-vip.com.
Vendo. Un parque infantil, una hamaca, un 
desinfectador de biberones, 2 calientabi-
berones y 2 sacos de paseo de cochecito. 
Precio a convenir. Tel. 696 587 822.

compro. Tebeos antics, còmics de super-
herois, llibres, àlbums de cromos, calenda-
ris i joguines. Tel. 630 930 616.
es lloga. Pis a la plaça de l’Església (60 
m2), tot exterior, 3 habitacions. Preu a con-
venir. Tel. 625 569 938 (Esther) 
es lloga. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església. Tel. 625 569 938.
classes particulars. Professor interí lli-

cenciat en CC Químiques dóna classes de 
Física, Química i Matemàtiques. Tel. 687 
826 761. homeomorfa@yahoo.es.
Busco trabajo. Hombre de 53 años se ofre-
ce para trabajar de vigilante de seguridad, 
carretillero o camarero. Tel. 648 194 337.
grup Vallès mixte. Nova temporada. 
Estem preparant les properes activitats, 
informa’t. Tel. 677 394 239 (Joan).

anuncis gratuïts      Tel. 935 726 474                         ae: som@laveu.cat
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 18 d’octubre

ataques injustificados

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Una més...
L’Adif segueix amb la seva línia 
de no encomanar-se a ningú i 
anar pel dret, ignorant les neces-
sitats o demandes de les pobla-
cions que resulten afectades per 
les seves actuacions. Una mostra 
d’això és que l’Ajuntament s’ha 
hagut d’assabentar per la prem-
sa que les obres del pou de ven-
tilació de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV), previst al carrer Jaume I, 
ja han estat adjudicades. 
El que causa malestar no és que 
l’Adif faci la tasca que el govern 
central li ha encomanat, sinó 
que actuï sense tenir cap mena 
de consideració cap a la resta 
d’administracions, especial ment  
les locals. Sota l’excusa que és 
una obra d’interès general, ni 
tan sols es digna a respondre les 
al·legacions que un Ajuntament 
pugui fer als seus projectes. 
L’Adif actua ben bé com la tu-
neladora que foradarà l’aparca-
ment del CAP. Té tota la força 
i la paella pel mànec i ocuparà 
impunement l’espai que vulgui 
el temps que necessiti o més fins 
i tot, com ha fet al parc de les Ai-
gües. Allà, fa més de 4 anys que 
l’entrada a la Casa de les Aigües, 
una de les joies arquitectòniques 
del municipi, està totalment 
eclipsada per les tanques de les 
obres de la LAV. L’Adif no té cap 
pressa per retirar-les i això que el 
tren ja circula des del gener. Pas-
sarà això també al centre?  

Situación límite
Desde hace tres meses, me encuentro 
junto com mi esposa y mis tres hijos 
de 4, 10 y 14 años en una situación 
límite, sin ningún ingreso y sobrevivi-
endo gracias al apoyo de familiares y 
amigos, una ayuda que agradecemos 
sinceramente pero que, al mismo 
tiempo, nos duele tener que recibir. 
Hasta el 10 de octubre, tres meses 
después de haberlo solicitado, no re-
cibiré la ayuda familiar aunque la pa-
labra ayuda tampoco se ajusta mucho 
a lo que es esta prestación. ¿Creen 
ustedes que con 7,10 euros al día 
podré mantener a mi familia? Ya les 
digo yo que no, que con 213 euros no 
me llega ni para pagar el alquiler (350 
euros) y eso que vivimos en un piso 
protegido que tendremos que acabar 
dejando si las cosas no cambian.
La situación es muy difícil, eso ya 
lo sabemos todos, pero también es 
cierto que el exceso de burocracia 

entorpece el acceso a las ayudas. 
Para poder ser atendido en los Ser-
vicios Sociales tienes que esperar la 
entrevista más de un mes y medio, lo 
mismo pasa con Cáritas y, cuando fuí 
a la Creu Roja, me derivaron a Servi-
cios Sociales. No me quejo para nada 
del trato humano, que es exquisito, 
pero sí de la lentitud de los procedi-
mientos.
Yo no quiero vivir de las ayudas soci-
ales, a mí lo que realmente me gus-
taría es poder tener un trabajo para 
ganarme dignamente la vida y cada 
día salgo a la calle con una sonrisa 
puesta para llevar personalmente mi 
currículum a todas las empresas que 
me es posible. Pero, mientras yo me 
muevo, las administraciones van a un 
ritmo muy lento y eso desespera to-
davía más a los que nos encontramos 
en esta situación.
Desde que me instalé en Montcada i 
Reixac, en el año 2008, he trabajado 

como vigilante y de peón de jardineria 
gracias a un Plan Social de la AMB. En 
los períodos en que estado en paro, he 
hecho varios cursos de formación y no 
he parado de visitar empresas. Si hay 
alguien que tenga el corazón abierto y 
me quiera echar una mano se lo agra-
deceré eternamente. Mi correo electró-
nico es fuentesjuan55@gmail.com y 
mi móvil, el 648 194 337.

Juan Manuel Fuentes
Mas Duran

Así nos va
Se denominan socialistas, comunistas, 
republicanos, de centro izquierda, de 
centro…Y nos impusieron una Cons-
titución y una Monarquía de derechas 
tras 40 años de dictadura fascista. 
Se denominan republicanos y gobier-
nan con la derechona; se denominan 
republicanos y son fervientes defen-
sores de la Monarquía. Se denominan 
republicanos y demócratas, pero impu-

sieron, de espaldas a los ciudadanos, 
la modificación de la Constitución, 
para dar total prioridad al pago de la 
Deuda Externa. Se denominan federa-
listas, pero impiden el derecho a de-
cidir. Se denominan socialistas, pero 
iniciaron las privatizaciones, incluídas 
las bases del copago en Catalunya. Se 
denominan laicos, pero no derogaron el 
Concordato y así una lista interminable 
y cansina. Estos son con los que otros, 
denominados “revolucionarios” gobier-
nan en alguna comunidad y les encan-
taría gobernar el Estado. Así nos va.

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Fe d’errates
L’actuació que es fa cada any a Águilas la pa-

guen conjuntament els dos municipis agerma-

nats i no només el de Montcada, com vam pu-

blicar erròniament. D’altra banda, la foto del 

Retrovisor del darrer número data dels anys 60 

i no dels 50.

el clic

Desde el año pasado, los miembros de la colla del 
jabalí de Montcada, perteneciente a la sociedad el 
Tordo Mir, sufrimos ataques a nuestros vehículos 
mientras estamos de caza por la serralada de Ma·
rina. O bien nos los rallan o nos rompen los retro·
visores, pero esta vez el incidente ha ido más allá 
como puede verse en la foto. Somos una colla for·
mada, en su gran mayoría, por cazadores del pueblo 
conocidos y queridos, tanto por la gente que va a 
pasear como por ciclistas o boletaires, pues todos 
nos conocemos y compartimos el campo. Sólo caza·
mos el jabalí una vez a la semana durante 5 meses, 

siempre en diferentes sitios previamente señalizados 
con placas de batida y, preferiblemente, en días la·
borables para evitar molestar los fines de semana 
lo menos posible. La caza de jabalí es una práctica 
totalmente legal y necesaria por la gran población 
que hay en estas montañas. No queremos tener 
que denunciar estos ataques a la policía pero, si no 
cesan, nos veremos obligados a hacerlo. Quien lo 
desee, puede contactar con nosotros a través del 
correo electrónico eltordomir@gmail.com.

M. H. A. I Colla del jabalí de la Sociedad El Tordo
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33a Pedalada Popular
Contra el canvi climàtic
Organitza: AV Montcada Nova

6 d’octubre, 10.30h
cAMí de lA Font FredA

5 d’octubre, 10h
cASA de leS AiGüeS

4 l divendres
Dia de la Gent Gran. Caminada popular, 
berenar, lectura d’un manifest i exhibi·
ció de ball country. Hora: 17.30h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Visita. A la Barcelona de la postguerra. 
Hora: 17h. Lloc: Arc de Triomf. Organit·
za: Fundació Cultural Montcada.

5 l dissabte
Dia Mundial dels ocells. Taller de cons·
trucció i col·locació de caixes niu. Hora: 
10h. Lloc: Casa de les Aigües. Organit·
za: Acer.

Visita. ‘Els personatges de la Rambla 
de Catalunya’. Hora: 11h. Lloc: Rambla 
de Catalunya amb Còrsega. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Sardanes. Aplec sardanista amb les 
cobles Jovenívola de Sabadell i Lluïsos 
de taradell. Hora: 17h. Lloc: Parc de les 
Aigües.

6 l diumenge
Concentració. De cotxes clàssics i es·
portius i I Fira de l’Automòbil. Hora: 9h. 
Lloc: Camí de la Font Freda (davant del 
pavelló Miquel Poblet).

Sortida. 33a Pedalada Popular contra el 
canvi climàtic. Hora: 10.30h. Lloc: Camí 
de la Font Freda. Organitza: AV Montca·
da Nova·Pla d’en Coll. 

Visita. ‘Mossèn Cinto a Barcelona’. Hora: 
11h. Lloc: Font de Canaletes. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

9 l dimecres
Taller de poesia. ‘Barques de paper’, 
amb l’actriu i pedagoga Mireia Chala·
manch. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Eli·
senda de Montcada (cal reservar plaça). 
Acte inclós en el cicle Poeticae especial 
Espriu.

11 l divendres
Homenatge. Al poeta José Manuel Die·
go (Salamanca, 1952·Barcelona, 2001), 
antic professor de l’institut Montserrat 
Miró. Hora: 19h. Lloc: Auditori Munici·
pal. 

13 l diumenge
Visita. Descoberta d’Hostafrancs i Sants. 
Hora: 11h. Lloc: Creu Coberta·plaça Es·
panya. Organitza: Fundació Cultural.

Música. Lectura musicada ‘El món per·
dut de Salvador Espriu’, amb Joan Mas·
sotkleiner i Toti Soler. Hora: 19h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 8 euros antici·
pada i 10 a taquilla.

15 l dimarts
Inauguració. Del Fotomontcada 2013, 
amb una exposició sobre el 25è ani·
versari de l’Afotmir. Hora: 19.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.  

16 l dimecres
Xerrada. Sobre Salvador Espriu, a càrrec 
de l’historiador Jesus Calderer. Hora: 
20h. Lloc: Auditori Municipal. Organit·
za: Fundació Cultural Montcada. 

17 l dijous
Assemblea. De la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament Total. Hora: 20h. Lloc: 
Sala d’actes de l’Abi (Colon, 5). 

18 l divendres
Presentació. De la 7a edició de la mos·
tra de teatre Montcada a Escena. Hora: 
20.30h. Lloc: Kursaal. 

Dia Mundial dels ocells
Taller de construcció i col·locació 
de caixes niu

tel. 934 451 888  |  de dilluns a divendres: 8 a 22h.

tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h.

sala 
principal

presentaciÓ
montcada a escena
18 d’octubre, 20.30h
sala joan dalmau

fotomontcada
curs bÀsic de fotografia
del 15 al 26 d’octubre
sala sebastià Heredia

fotomontcada

fotovisió i
del 15 al 26 d’octubre

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
j.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
miró, c. camèlies, 32
j.relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
vila nieto, Països catalans, 51
j.vila, pg. jaume i, 26
a.pujol, pg sant jordi, 5

tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

poeticae
el mÓn perdUt 
de salVador espriU
Joan Massotkleiner & Toti Soler 
13 d’octubre, 19h

fotomontcada
25è aniVersari
de l’afotmir
15 d’octubre, 19.30h

15
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especial poeticae  
Joan Massotkleiner i Toti Soler ‘canten’ 
Espriu a l’Auditori el 13 d’octubre

pàg. 23

la pegatina, al JapÓ
La banda montcadenca és 
a punt d’estrenar un documental   

“El nostre passat, al teu abast”, és 
el lema del projecte de senyalitza-
ció elaborat per l’Ajuntament que 
coordinen la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni i el Museu Mu-
nicipal per donar a conèixer a la 
població el seu llegat històric. Per 
mitjà d’una trentena d’elements 
identificadors desplegats per tota 
la localitat, es facilitarà informació 
sobre aspectes com l’origen dels 
barris o dels espais i edificis més 
representatius. 
La Montcada medieval, les torres 
d’estiueig modernistes, el control 
de l’aigua, l’origen rural, el desen-
volupament industrial, la serrala-
da de Marina, el paisatge fluvial 
i Reixac són els eixos al voltant 
dels quals gira el projecte de se-
nyalització que s’ha dut a terme 
en coordinació amb Política Terri-
torial i Comerç i Turisme. 

Participació. Entitats com la Fun-
dació Cultural, l’Agrupació Foto-
gràfica, l’Abi, La Unió i les AV de 
Can Sant Joan i de Terra Nostra 
també han fet les seves aporta-
cions. “Volem trencar amb la 
imatge de Montcada i Reixac 

com un municipi dormitori i 
sense cap interès, quan en reali·
tat és tot el contrari, tenim mol·
ta riquesa cultural amb molt 
d’atractiu”, va manifestar l’alcal-
dessa, María Elena Pérez (PSC), 
durant la presentació del projecte, 
el 30 de setembre a la Casa de la 
Vila. 

Fets històrics. El projecte no no-
més inclou elements físics sinó 
també esdeveniments, com ara la 
festa del Fanalet, a Terra Nostra, 
l’arribada del ferrocarril, el desen-
volupament del municipi en cada 
etapa històrica i la interpretació 
del paisatge, entre d’altres. “No 
és una iniciativa tancada, sinó 
que les investigacions continu·
en en marxa i volem explicar 
altres moments històrics com 
la República, la guerra civil i 
la postguerra o la importància 
del cultiu vinícola”, ha indicat 
el regidor de Cultura i Patrimo-
ni, Daniel Moly (CiU).
El jaciment de Les Maleses i el 
recinte modernista del parc de 
les Aigües, dos dels espais histò-
rics més emblemàtics de la ciu-
tat, també se senyalitzaran, però 
aquestes tasques les duran a ter-
me altres administracions. El po-
blat ibèric el senyalitzarà el Con-
sorci de la serralada de Marina, 
mentre que l’AMB i la Diputació 
s’encarregaran de fer el mateix a 
la Casa de les Aigües.

Pilar Abián | Montcada

els edificis i espais de rellevància històrica 
de montcada seran senyalitzats i explicats 
Abans d’acabar l’any es començaran a instal·lar la trentena de plafons informatius que hi ha previstos arreu del terme municipal

La Torre Vila del carrer major, inclosa a la ruta modernista, és un dels testimonis de quan Montcada era una població d’estiueg per a la burgesia
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projecte de museÏtzació

El projecte no només 
inclou elements 
físics sinó també 
fets històrics

Un dels objectius del projecte és 
superar les mancances a nivell 
informatiu que presenta actual·
ment al municipi, on no hi ha 
cap senyalització interpretativa 
als nuclis urbans –a excepció 
de l’entorn de Reixac i el poblat 
ibèric de Les Maleses (serralada 
de Marina)– que indiqui quins 
espais i edificis han tingut relle·
vància històrica. 
La primera fase de l’actuació, amb 
un pressupost de 28.000 euros, 
es durà a terme al llarg d’aquests 
darrers mesos de l’any i consisti·
rà en la instal·lació d’una trentena 
de plafons verticals –similars al 
que es veu a la fotografia virtual–, 

el principal dels quals s’ubicarà a 
la plaça de l’Església i inclourà un 
mapa general dels elements senya·
litzats. Al 2014 veuran la llum altres 
actuacions, com la implementació 
de codis QR –aplicació de telèfon 
mòbil– per tal de rebre la informa·
ció en diversos idiomes i ampliar·
la, redireccionant l’usuari  al web de 
la Regidoria de Cultura i Patrimoni. 
També es pretén crear audioguies  
digitals gratuïtes dels itineraris i fer·
ne díptics en suport paper. “Volem 
posar en valor el nostre patrimoni i 
convertir el municipi en un museu 
a l’aire lliure”, apunta la directora 
del Museu Municipal, Mercedes 
Durán | PA

La informació es podrà ampliar a través del mòbil i del web de Cultura
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fotomontcada 2013

L’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
està preparant una nova edició 
del Fotomontcada, una cita amb 
aquesta manifestació artística, 
de caràcter bianual. La inaugu-
ració tindrà lloc el 15 d’octubre 
a l’Auditori Municipal (19.30h), 
que acollirà una selecció de fo-
tografies de temàtica lliure fetes 
pels socis durant l’any passat. 
Simultàniament s’obrirà al pú-
blic la mostra Fotovisió I a la 
Casa de la Vila, també amb 
imatges firmades pels socis, i 
la dels alumnes del curs bàsic 

de fotografia al Kursaal. A més 
d’exposicions –se’n faran qua-
tre més d’aquí al novembre–, 
el Fotomontcada 2013 proposa 
dues noves activitats. 

Xerrades. El 8 de novembre l’Au-
ditori acollirà una xerrada a 
càrrec de Juan Carlos Pascual, 
de l’Afotmir, sobre el fotoperio-
dista nordamericà Steve Mc-
Curry, conegut mundialment 
per ser autor de la fotografia 
de la nena afgana apareguda a 
la revista National Geographic al 
1985. La segona part de l’acte 
consistirà en un tutorial gratuït  

per aprendre a construir un 
blog fotogràfic. L’altra proposta 
novedosa serà el 9 de novem-
bre. L’Afotmir convertirà la 
plaça de l’Església en un gran 
plató per fer retrats a les perso-
nes que vulguin i assessorar els 
aficionats sobre temes de foto-
grafia. Una selecció d’aquests 
retrats formarà part de l’últi-
ma exposició que hi haurà a la 
Casa de la Vila. El president de 
l’Afotmir, Cosme Oriol, confia 
“que les activitats serveixin 
per donar a conèixer l’entitat 
i compartir la nostra passió 
per la fotografia”.

Laura Grau | Redacció

Una visió del Museu Guggenheim de Bilbao, obra d’Àngel Henares, un dels socis que mostrarà les seves obres durant el Fotomontcada 2013

án
g

el
 H

er
an

r
es

L’oferta de cursos i tallers mu-
nicipals de la temporada 2013-
2014 ha registrat un total de 260 
inscrits. Les novetats ofertades, 
com cantoteràpia, amb el títol 
‘Qui canta, el seu mal espanta’, 
i música electrònica, han tingut 
prou inscrits per poder-se posar 
en marxa. Aquesta ha estat la 
tònica de la majoria dels cursos 
programats. Només algunes pro-
postes estan a l’espera de rebre 
més inscripcions per ser viables, 
entre les quals hi ha pilates i balls 
llatins. 

Novetats. Una de les novetats 
d’aquesta temporada és que 
s’organitzaran tallers i cursos 

monogràfics al llarg del curs, tant 
adreçats a adults com a nens. En-
tre les temàtiques que s’estan va-
lorant hi ha tallers de cuina, de 
creació de titelles i de circ, entre 
d’altres. La Casa de la Vila i el 
Kursaal 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 relacionades 
amb l’expressió corporal.
Per la seva banda, els cursos de 
fotografia que l’Agrupació Fo-
togràfica de Montcada i Reixac 
(Afotmir) imparteix al Cen-
tre Cívic Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo –nivell bàsic i 
avançat– han rebut una seixante-
na d’inscripcions. 

cursos i tallers municipals

les propostes de la nova 
temporada registren un 
total de 260 inscripcions
La majoria dels cursos programats s’ha pogut posar en marxa
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Laura Grau | Redacció

l’afotmir prepara set exposicions 
de fotografia per a aquesta tardor
Els treballs es distribuiran entre la Casa de la Vila, el Kursaal i l’Auditori Municipal

L’oferta de cursos inclou formació musical, la major part a les aules de la Casa de la Vila
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divulgació del patrimoni

la ruta modernista descobreix als visitants 
la riquesa arquitectònica de montcada
L’itinerari, que promou el Museu Municipal en col·laboració amb l’Àrea Metropolitana, atrau públic local però, sobretot, forani

La Casa de les Aigües és el punt final de l’itinerari modernista per Montcada i està considerat una joia de l’arquitectura industrial del segle XIX

Amb l’arribada de la línia de 
ferrocarril al 1854 la burgesia 
barcelonina es va interessar per 
Montcada com a vila d’estiueig.  
Fascinats per un poble ric en ai-
gua i amb un paisatge agrícola, 
la colònia d’estiuejants va co-
mençar a construir les primeres 
torres modernistes a prop de 
l’estació de tren. Avui dia aques-
tes construccions formen part 
del nostre patrimoni, tot i que 
moltes persones no coneixen la 
història que amaguen ni com era 
la societat on van sorgir. Amb 
l’objectiu de difondre aquesta 
part del nostre passat, des de fa 
dos anys el Museu Municipal 
organitza una ruta modernista. 
L’última es va fer el 29 de setem-
bre, coincidint amb la III Fira 
del Comerç i de l’Aigua, i va 
comptar amb una quarantena 
de participants, curiosament la 
majoria de fora del municipi.

Història teatralitzada. L’itinerari 
va des de la Casa de la Vila, 
finançada pels burgesos barce-
lonins, fins a la “joia de la coro-
na”, la Casa de les Aigües, on es 
fa una visita teatralitzada en què 
una periodista de l’antic Diari 
Català, Gertrudis Castanyer, la 
senyora Elisenda, el mosso Jo-
sep Capdevila i l’arquitecte de 
la casa Antoni Rovira i Trias , 
ensenyen els diferents edificis 
d’aquest complex on s’extreia 

i es bombejava l’aigua perquè 
arribés fins al centre Barcelona, 
per mitjà de dues màquines de 
vapor verticals fabricades pels 
germans Alexander. Només 
se’n conserven tres models com 
aquests arreu del món.
La ruta passa pel carrer Do-
mingo Fins on hi ha el Jutjat de 
Pau, que abans acollia la caser-
na de la Guàrdia Civil. L’edifici 
va ser promogut per l’industrial 
que dóna nom al carrer perquè 
fos un hospital, però mai es va 
utilitzar com a tal. També tro-
bem la Casa Rufí, amb les se-
ves baranes modernistes, i la 
Torre Fins, propietat del mag-
nat. Al carrer Major destaca la 
Torre Vila, de l’industrial de la 
fusta Ramón Vila –ara Casa 
Cactus–, màxim exponent de 
les torres modernistes de Mont-
cada, amb una espectacular llar 
de foc i vidrieres de l’època, 
que ara formen part de la dis-
coteca. 

Casino elitista. Una altra parada 
del recorregut és el Cafè Colon, 
abans conegut com el Casino 
dels Senyors. Fundat per Josep 
Vilaseca a final dels segle XIX, 
a la sala de teatre hi van actuar  
artistes de fama internacional 
com el músic Isaac Albéniz i 
l’actriu Margarida Xirgu. Al se-
gle XIX, quan es va construir, 
només hi podien entrar els es-
tiuejants, mai els vilatans, que 
no podien ni tan sols passejar 
per l’elitista carrer Colon. No 
va ser fins que Domingo Fins 
va donar l’edifici als socis de 
l’Associació Benèfica Instructi-
va (Abi) que es va obrir a tota 
la població.

Meritxell Trinidad | Redacció

Al Cafè Colon, quan 
es va construir, 
només hi podien 
entrar els estiuejants

La Torre Rufí presenta una gran balconada amb baranes modernistes El Cafè Colon conserva la façana que recorda el seu esplendor

Els visitants observen l’exterior d’un dels edificis de la Casa de les Aigües

La Torre Fins és una de les cases que es visita durant la ruta
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música

la pegatina fa la seva primera gira 
pel Japó i torna a l’amèrica del sud
El 30 d’octubre estrenarà al Festival In-Èdit el documental sobre el seu desè aniversari

El 9 d’octubre La Pegatina ini-
cia la seva segona aventura pel 
continent asiàtic. Si fa dos anys 
va fer una fira per la Xina, ara 
és el torn de Japó, on té previst 
fer cinc concerts, dos dels quals 
en festivals massius. El grup 
montcadenc compartirà escena-
ri amb la banda Hanggai, amb 
la qual va anar a la Xina, i amb 
Asian  Dub Foundation. Tot i 
que aquesta és la primera vega-

da que visita Japó, La Pegatina 
ja ha venut més de 2.000 discos 
entre els seus fans nipons. A 
final de novembre, marxarà a 
Amèrica del Sud a fer una gira 
de deu dies que recorrerà dife-
rents països. A hores d’ara, ja 
estan confirmats dos concerts a 
Buenos Aires i Rosario, a l’Ar-
gentina. Per completar una tar-
dor trepidant, el Festival Inter-
nacional de Cine Documental 
Musical de Barcelona estrenarà 

el 30 d’octubre al Multisales 
Aribau ‘La Pegatina –el Docu–’, 
un documental sobre els 10 anys 
de trajectòria del grup realitzat 
per Chobichoba, autor de set 
dels seus videoclips. El treball 
explica la història de La Pegati-
na, amb imatges inèdites de les 
gires per Xina i Holanda, països 
on el seu èxit internacional es fa 
molt evident. El 7 de novembre 
també s’estrenarà a 13 cinemes 
d’onze ciutats espanyoles.

Laura Grau | Redacció

Imatge promocional del darrer treball de La Pegatina, ‘Eureka’, que els ha consolidat com la banda catalana amb més projecció internacional

m
o

li
n

a 
vi

su
al

s

La sala Sebastià Heredia del 
Kursaal de Can Sant Joan aco-
llirà fins a l’11 d’octubre la mos-
tra de pintura de Piedad García 
(Granada, 1961), on destaca 
l’ús el color i la predilecció per 
cases, carrers i racons de poble. 
La mostra va ser inaugurada el 
19 de setembre amb la presèn-
cia de l’alcaldessa María Elena 
Pérez (PSC) i el regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU). García es va mostrar 

il·lusionada de poder exposar 
en una sala com la del Kursaal 
i va destacar “la vessant terau·
pèutica” d’aquesta afició, en la 
qual ha influït molt el seu germà 
Ángel García. A més de pintar, 
fa de voluntària per a Càritas 
Montcada durant bona part del 
seu temps lliure. Des de fa anys 
imparteix classes de pintura al 
Centre Cívic La Ribera en el 
marc d’un projecte per a dones 
amb risc d’exclusió social cone-
gut com Escola Bon Dia. 

kursaal

piedad garcía retrata 
cases i carrers de poble
La pintora montcadenca és voluntària de Càritas Montcada

García, flanquejada per l’alcaldessa, María Elena Pérez, i el regidor de Cultura, Daniel Moly
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Laura Grau | Can Sant Joan

especial poeticae

massotkleiner i toti soler 
fan una lectura musicada 
de quatre contes d’espriu
La Biblioteca Elisenda acollirà un taller-teatre de poesia

L’Auditori Municipal acolli-
rà el 13 d’octubre l’espectacle 
‘El món perdut de Salvador 
Espriu’, una lectura musica-
da amb la veu de l’actor Joan 
Massotkleiner –amb una nota-
ble trajectòria a la televisió– i 
la guitarra de Toti Soler, una 
de les figures més destacades 
de la música contemporània a 
Catalunya (19h). El muntatge 
gira al voltant de quatre contes 
d’Espriu: Mariàngela, l’herbolà-
ria, Barris baixos, Tereseta-que-bai-
xava-les-escales i Sembobitis. L’obra 
s’inclou en l’edició especial del 
Poeticae que promou la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni 
per commemorar l’Any Espriu. 
El preu és de 8 euros anticipada 
i 10 a taquilla.

Altres propostes. El 9 d’octu-
bre s’ha programat un taller 
familiar de creació i recitació 
dramatitzada de poemes d’Es-

priu a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada a càrrec de l’ac-
triu i pedagoga Mireia Chala-
manch (18h). L’objectiu és que 
els participants comprenguin i 
aprenguin el poema ‘Barques 
de paper’, a partir de la inter-
pretació, la dansa i les arts plàs-
tiques i visuals. Per participar 
en aquesta activitat cal inscriu-
re’s prèviament a l’equipament 
de Pla d’en Coll que, a partir 
del 25 d’octubre, també acollirà 
una exposició d’homenatge a 
l’escriptor català. La Fundació 
Cultural s’ha afegit a l’Any Es-
priu amb l’organització d’una 
conferència el 16 d’octubre a 
l’Auditori Municipal a càrrec 
de l’historiador Jesus Calde-
rer (20h). El 19 d’octubre s’ha 
programat una visita guiada al 
poble natal d’Espriu, Arenys 
de Mar –la mítica Sinera. Els 
interessats poden inscriure’s als 
telèfons 606 445 789 o bé 935 
646 410.

Laura Grau | Redacció
r

cP

El Poeticae d’homenatge a Salvador 
Espriu va arrencar el 29 de setem·
bre a la Casa de les Aigües  –a la 
Sala d’actes de la Casa del Maqui·
nista–, amb una lectura dramatitza·
da a càrrec de les actrius Fina Rius 
i Imma Colomer, que van apropar al 
gran públic la personalitat i la força 
creativa d’aquest escriptor català 
mitjançant una selecció de poemes 
i diversos fragments de narrativa 
i teatre. L’acte va comptar amb 
l’assistència d’una cinquantena de 
persones | LG  

> fina rius i imma 
colomer reciten espriu

Els artistes Joan Massotkleiner i Toti Soler, en una imatge de promoció de la lectura musicada que faran el 13 d’octubre a l’Auditori Municipal
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vii montcada a escena

la mostra homenatja Joan dalmau 
i crea uns premis amb el seu nom
La programació es presentarà el 18 d’octubre al Kursaal i s’allargarà fi ns al desembre

A partir d’ara els reconeixe-
ments a la tasca teatral de 
persones del municipi que fa 
cada any la Mostra de grups 
de teatre de Montcada i Rei-
xac portaran el nom de Premis 
Dalmau, en record de l’actor 
montcadenc que va morir el 
passat mes de febrer a l’edat de 
85 anys. Aquesta és una de les 
novetats del cicle tea tral que ar-
riba a la seva setena edició més 
viu que mai, amb un total de 
deu espectacles, xifra mai as-
solida fi ns ara. La presentació 
de la mostra tindrà lloc el 18 
d’octubre al Kursaal (20.30h), 
concretament a la sala que, des 
de la seva inauguració, porta el 
nom del popular actor.

Concurs. Una altra de les no-
vetats d’aquesta edició que es 
repetirà a partir d’ara, és la con-
cessió d’un premi al millor es-
pectacle professional de teatre o 
dansa representat a Montcada 
durant la temporada passada. 

El guanyador serà escollit per 
votació popular mitjançant les 
paperetes que el públic podrà 
torbar a l’Auditori Municipal. 
Els premis Dalmau recauran 
enguany en Teresa Rosell i Al-
fredo Disla. Els grups partici-
pants a la mostra representaran 
un fragment dels seus mun-
tatges, tres dels quals ja s’han 
pogut veure a les sales mont-

cadenques, mentre que la resta 
són estrenes. El cicle es tancarà 
amb ‘Cafè -Dancing Doré’, un 
espectacle conjunt interpretat i 
realitzat per integrants dels di-
ferents grups locals, “una ex·
periència enriquidora i par·
ticipativa que creix en ressò 
i acceptació cada any”, diu el 
responsable de la Mostra, Cli-
ment Sensada.

Laura Grau | Redacció

Els montcadencs Teresa Ro·
sell i Alfredo Disla seran els pri·
mers a rebre els Premis Dalmau 
que s’atorgaran en el marc de 
la presentació de la 7a mostra 
de teatre Montcada a Escena, el 
18 d’octubre. Teresa Rosell va 
col·laborar molt estretament amb 
Joan Dalmau, tant al barri de Cant 
Sant Joan com a la secció de teatre 
de l’ABI –el grup Arturo Calvo–, des 
dels anys cinquanta fi ns a fi nal dels 
vuitanta del segle passat. Tot i estar 
apartada dels escenaris per la seva 
edat avançada, mai no ha deixat 
de tenir contacte amb el món del 
teatre, ja que és una de les seves 
grans passions. Per la seva banda, 

Alfredo Disla  ha estat l’alma mater i director del Grup de Teatre La Salle 
Montcada des del seus orígens, 
l’any 1983, fi ns al 2010, quan 
va decidir abandonar la direcció 
i passar la responsabilitat dels 
muntatges musicals a persones 
més joves. En la memòria de 
molts montcadencs hi ha títols 
com ‘Jesucristo Superstar’, ‘Evi·
ta’ o ‘Los Miserables’, on Disla va 
demostrar el valor del teatre com 
a mitjà d’expressió artística i es·
pai de creació per als estudiants 
del col·legi La Salle, assolint re·
sultats sorprenents. Malgrat que 
els darrers anys s’ha volgut man·
tenir en un discret segon pla, 
continua sent un referent per a 
tots els espectacles del grup | LG 

> reconeixements per a la tasca 
teatral de teresa rosell i alfredo disla

Joan Dalmau, en una imatge dels anys cinquanta, fent una obra de teatre amb Teresa Rosell
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> martí torras impartirà un curs de teatre
El director d’escena i dramaturg Martí 
Torras (a la foto) impartirà un curs de 
direcció teatral a Montcada el 5 d’oc·
tubre. Torras ha treballat en diferents 
muntatges al Teatre Nacional de Ca·
talunya (TNC) i al Teatre Lliure i és el 
director dels dos darrers espectacles 
de la companyia Divinas. El curs, or·
ganitzat per la Regidoria de Cultura i 
Patrimoni, s’adreça a membres dels 
diferents grups de teatre locals i serà 
un preludi de la setena edició de la mostra Montcada a Escena. | LG

r
cP

El Centre de Documentació del Parc de la Serralada de Marina, que té 
la seva seu a la Biblioteca Elisenda, ha convocat un concurs fotogràfi c 
per donar a conèixer els valors i atractius d’aquest espai natural. Els 
participants han de presentar les seves obres a la Biblioteca abans del 
17 de novembre. El jurat atorgarà un primer i un segon premi, valo·
rats en vals de 200 i 100 euros, respectivament, per comprar material 
fotogràfi c. El veredicte i lliurament dels guardons es faran públics a la 
Biblioteca a partir del 30 de novembre (19.30h). Les bases del con·
curs es poden consultar al bloc de l’equipament, bibiotequesdemont-
cadaireixac.blogspot.com | LR

> concurs de fotos sobre la serra de marina

La Unió de Mas Rampinyo organitza els dies 11, 12 i 13 d’octubre la 
Festa del Soci. El programa arrenca el dia 11 amb una ‘Nit eivissenca’, 
on els assistents hauran d’anar vestits de blanc i aportar algun plat per 
compartir al sopar (21h). El dia 12 hi haurà un esmorzar intergenera·
cional amb avis i néts i un festival de playbacks per a totes les edats 
(12h), un campionat de tennis taula exclusiu per als socis (17h) i un 
concert del grup Kashmir que farà versions de clàssics del rock (23h). 
El dia 13 s’ha organitzat una sortida per al soci jubilat | LG

> la Unió celebra les festes del soci 
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el retro-visor laura grau
fundació cultural

A final dels setanta, Reixac va ser escenari dels primers aplecs, famosos a tot el Vallès

Avui dia hi ha poca gent jove que 
sàpiga ballar sardanes. A les ba·
llades, la mitjana d’edat acostuma 
a ser bastant elevada i si aquesta 
dansa encara perviu és gràcies 
als moviments sardanistes que 
intenten engrescar les noves 
generacions  perquè continuïn 
aquesta tradició. A Montcada, 
l’any 1976 quatre entitats locals 
–la Penya Barcelonista, La Unió 
de Mas Rampinyo, a colla sarda·
nista de Terra Nostra i l’associació 
d’antics alumnes de La Salle– es 
van constituir com a Agrupament 
de Sardanistes i van organitzar 
una trobada de germanor a Rei·
xac. Aquest va ser l’embrió dels 
Aplecs de Reixac, que van co·
mençar oficialment l’any 1977. 
Segons un dels fundadors, Pere 
Herrero, Reixac va ser l’escenari 
de 12 dels 16 aplecs que es van 
celebrar a Montcada. Els quatre 
últims es van fer al parc Salvador 
Allende per temes logístics. Du·
rant els primers anys, els Aplecs 
de Reixac van atraure gent de di·
ferents municipis de l’entorn per 
la qualitat de les cobles i la bellesa 
de l’entorn.

el ressorgiment de les sardanes
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El Parc de les Aigües acollirà el 
5 d’octubre un aplec sardanis-
ta, organitzat per la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, amb la 
col·laboració de l’Agrupament 
Sardanista de Terra Nostra 
(17h). L’Ajuntament recupera 
així un acte que va nèixer a fi-
nal dels anys setanta a Reixac, 
on es van fer aplecs durant 12 
anys seguits. La primera edició 
d’aquesta nova etapa de l’Aplec 

comptarà amb l’actuació de 
dues cobles de prestigi: la Jove-
nívola de Sabadell i la dels Lluï-
sos de Taradell. La voluntat 
municipal és convertir aquest 
esdeveniment en una cita anual 
en un nou espai més accessible. 
Durant el recital les cobles inter-
pretaran de forma conjunta una 
sardana composada pel músic 
montcadenc Francesc Teixidó. 
Els capgrossos de Montcada 
animaran la trobada.

tradicions

el parc de les aigües, 
escenari del nou aplec
Hi actuaran la Jovenívola de Sabadell i els Lluïsos de Taradell

La Cobla Lluïsos de Taradell, fundada al 1876, és una de les més antigues de Catalunya
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Laura Grau | Redacció

Un dels primers aplecs sardanistes organitzats a l’esplanada de Reixac a final dels setanta
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escacs
L’UE Montcada guanya el 
Campionat de Catalunya 
de partides ràpides per equips
pàg. 27pàg. 28 

L’any en què el CD Montcada 
celebra el seu 90è aniversari, 
l’entitat recupera el planter amb 
vuit conjunts, des de la categoria 
prebenjamí a juvenil. El 21 de 
setembre el club va fer un acte 
especial de presentació similar al 
que fan els equips més mediàtics, 
amb canons de llum i focs arti-
fi cials. L’acte va comptar amb la 
presència del regidor d’Esports, 
Marc Rodríguez (PSC), el vice-
president de la Federació Cata-
lana de Futbol, Joan Soteras, la 
delegada comarcal de la Federa-
ció, Consol Roca, així com repre-
sentants de tots els patrocinadors 
dels comerços locals que contri-
buiran a fi nançar els equips. 
El president del CD Montcada, 
Modesto ‘Tato’ Sanchís, va obrir 
el torn de parlaments celebrant la 
recuperació del planter i augurant 
una bona temporada per als dos 
sèniors. “Jugarà al 200% –va dir 
en referència al primer equip– 
per intentar fer grans coses; la 
més important, mantenir la 
categoria; i el B esperem que 
assoleixi l’ascens”. 
Soteras, per la seva banda, va fe-
licitar el club per ampliar la seva 
família i va concedir al president 
una placa en reconeixement a la 
promoció del futbol. En absència 
de l’alcaldessa, present en un al-
tre acte, el regidor d’Esports va 
desitjar al club una bona tem-

porada. “Estic segur que fareu 
una bona feina i animo l’afi ció 
a donar·vos tot el suport”, va dir 
l’edil. En aquest sentit, el capità, 
Norbert Sánchez, i el tècnic, Jordi 
Salvanyà, es van comprometre a 
treballar amb il·lusió per donar 
un bon exemple al planter. 
El CD Montcada també va voler 
compartir l’estrena de la tempo-
rada amb els nens de l’entitat de 
discapacitats Adimir amb la que 
manté una col·laboració. Els in-
fants van rebre una samarreta del 
club amb el seu nom.
Per a sorpresa del president, i a 
la fi  dels parlaments, el club el 
va voler homenatjar amb un ob-
sequi per a ell i la seva família. 
Els companys de la directiva van 
destacar “la implicació, la dedi·
cació i el treball” de ‘Tato’ San-
chís a l’entitat des que va assumir 
la presidència.

sisens. El primer equip va acon-
seguir el 29 de setembre al camp 
del Canyelles una important 
victòria (2-3) que li va permetre 
oblidar la derrota prèvia contra 
el Peralada (1-2). Els de Salvanyà 
sumen 7 punts i ocupen la sise-
na posició al grup 1 de Primera 
Catalana. D’altra banda, el club, 
que va tancar el fi txatge del mig-
campista Xavi Lordán (San Cris-
tóbal) en substitució de Miguel 
Vicente, ha signat un acord de 
patrocini amb l’empresa Lafarge.

Pilar Abián | Redacció

futbol

el cd montcada celebra el seu 90è aniversari 
i la recuperació dels equips del planter
El club verd comptarà amb deu equips (dos sèniors i vuit del futbol base) que van ser presentats amb un acte especial el 21 de setembre 

moUntain BiKe
El ciclista montcadenc Pau Egeda, 
subcampió d’Espanya de marató a 
la categoria màster-30

El club ha signat acords amb diferents comerços i empreses locals per fi nançar els seus equips. El sènior, a la foto, el patrocina Lafarge
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> fruita després 
dels partits 
El CD Montcada vol imposar una 
nova fi losofi a de treball amb el 
planter i, seguint les recomana·
cions sobre nutrició que ha pu·
blicat la Federació Internacional 
d’Associacions de Futbol (FIFA), 
ha decidit que donarà fruita a 
tots els seus jugadors de la base 
després dels partits, a casa i a 
fora, perquè tinguin una bona 
aportació nutricional. El club co·
mençarà a donar la fruita des de 
les primeres jornades ofi cials | RJ
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada no podia començar millor 
el seu nou projecte a la Primera 
Catalana amb Adriano Bujalan-
ce a la banqueta. De moment, 
les montcadenques han sumat 
els sis punts que s’han posat en 
joc. En el debut, el 22 de setem-
bre, les vermelles van guanyar 
de forma contundent al camp 
del Seagull (2-5) un partit que 
al descans reflectia un perillós 
empat a 2 en el marcador. Una 
setmana més tard, l’EFM, que 
és segona a la taula amb la ma-
teixa puntuació que el Sant Ga-
briel i La Planada, va superar 
sense problemes el Sant Quirze 
(2-0).

Rafa Jiménez | Redacció

futbol. primera catalana 

el femení de l’ef montcada encapçala 
la lliga després de 3 victòries seguides
L’equip d’Adriano Bujalance ha sumat dues victòries i forma part del grup capdavanter amb dos conjunts més
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Adriano  
Bujalance 
Entrenador EFM

Millor inici impossible, no?
·La pretemporada no va ser  
fàcil perquè no vam saber, fins 
a una setmana abans de l’inici, 
quin seria el nostre grup. Les 
noies estan treballant bé als   
entrenaments. Aquests sis punts 
podien ser previsibles, però tot 
s’aconsegueix amb esforç.
Es pot pensar en l’ascens?
·Ara no m’ho plantejo. Encara 
queda molta lliga. Hi ha equips 
molt forts i tots tenen potencial. 
Hem d’anar partit a partit.
Com es troba al seu nou club?
·Molt bé. El que més valoro és 
que em deixen treballar amb to·
tal llibertat | RJ

‘Ara no em plantejo 
l’ascens. Encara 
queda molta lliga’

Entrevista

L’UD Santa María no va poder 
finalitzar el seu primer partit ofi-
cial de la temporada a casa con-
tra l’Atlètic Besòs. Al minut 80, 
quan els visitants guanyaven per 
1 a 4, l’àrbitre va suspendre el 
joc. Una picabaralla entre dos ju-
gadors va generar més incidents 
amb la participació d’alguns afi-
cionats de l’Atlètic Besòs. Una 
setmana abans, els montcadencs 
van debutar amb una espectacu-
lar victòria al camp del Can Mas 
Ripollet (0-11) | RJ

futbol. Quarta catalana

l’Ud santa maría no pot acabar el 
seu enfrontament contra l’at. Besòs
Amb 1 a 4 en contra dels montcadencs, el matx es va suspendre per incidents al 80’

Després de debutar amb victòria a domicili, l’UD Santa Maria no va poder acabar el seu segon partit
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El sènior B del CD Montcada vol 
pujar aquesta temporada a Terce-
ra Catalana, però de moment no 
ha començat gaire bé la competi-
ció. A la primera jornada, els ho-
mes de Juan Meca van perdre al 
camp d’un dels rivals més forts, 
l’Atlètic Besòs (3-0). Una jornada 
més tard, els verds no van tenir 
sort i van empatar a casa contra 
la Fundació Esportiva Grama 
(2-2), tot i avançar-se dues vega-
des en el marcador. L’empat visi-
tant va arribar al minut 90 | RJ

el cd montcada B només suma un 
punt a les dues primeres jornades
En el debut a casa, l’FE Grama va remuntar dues vegades i va empatar al minut 90

El sènior B del CD Montcada no va tenir sort i va perdre dos punts al minut 90 contra l’FE Grama 

La Unió Esportiva Sant Joan  
Atlètic-Montcada va aconseguir 
la seva primera victòria, a la 4a 
jornada, contra el Premià Club 
Esportiu (3-2). L’equip de José Ma-
nuel Martín ‘Pinti’ va dominar el 
joc durant la primera part, fent dos 
gols mitjançant Gerard González 
(31’) i Vicente Mayor (45’). Un gol 
dels visitants al minut 74 va tornar 
a posar el neguit entre els aficio-
nats del barri de Can Sant Joan. 
“Hem perdut el nord i hem patit 
una mica fins que Eric Calvo ha 
fet el tercer gol al minut 90”, va 
dir ‘Pinti’.  Tot i així, el Premià, ja 
en temps de descompte, encara va 
tenir temps de marcar un segon 

gol de penal. El tècnic, però, es 
mostra optimista amb el rendi-
ment del seu equip, a manca de 
la incorporació dels jugadors que 
encara estan lesionats, set d’un 
total de 25. “En els propers dies 
tornen dos i, en breu, ja estarem 
al complet”, ha explicat.

Empat a Badia. Una setmana 
abans d’aquesta primera victòria, 
els montcadencs van sumar un 
valuós punt al camp del Badia del 
Vallès (1-1) després de neutralitzar 
el primer gol local, aconseguit per 
Aitor Busquets, germà del jugador 
del FC Barcelona. L’UE Sant Joan 
ocupa la desena posició amb 5 
punts. 

Va aconseguir la seva primera victòria contra el Premià (3-2)

l’Ue sant Joan encadena 
tres partits sense perdre

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

futbol. segona catalana

Des de la derrota en el debut a Mataró, els homes de ‘Pinti’ han acumulat dos empats i un triomf 

Adriano Bujalance ha iniciat amb bon peu el seu treball a l’EF Montcada. A la foto, amb l’onze titular abans del primer partit a casa contra el Sant Quize
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La tranquil·litat sembla haver tor-
nat al Broncesval Montcada que, 
el 28 de setembre, a la tercera jor-
nada de lliga de la Segona Divisió 
B, va aconseguir la seva primera 
victòria a la pista del Ràpid Santa 
Coloma (1-4) gràcies als gols de Ro-
ger Bonet, Quimet, Xavier Ibáñez 
i Carlitos Riquelme. Aquests tres 
punts permeten els montcadencs 
reforçar la confiança en les seves 
possibilitats després de la derrota 
a l’anterior jornada a casa contra 
el Martorell (3-6). Un cop sumats 

els tres punts, Lolo Rodríguez  
valorava positivament la millo-
ra del seu equip, “mostrant una 
actitud més lluitadora, que és la 
que ens ha de permetre situar·
nos al màxim nivell”. 
Els montcadencs mesuraran la 
seva evolució a les properes jorna-
des, ja que jugaran contra els dos 
primers classificats, Marfil Santa 
Coloma B i Escola Pia, que han 
guanyat els tres partits. Precisa-
ment, els sabadellencs seran els 
rivals del Broncesval a la Copa del 
Rei, el 8 d’octubre.

Es reforça de moral després de derrotar el Ràpid (1-4) a domicili

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

el Broncesval guanya i 
recupera la confiança 

futbol sala

El debut al pavelló Miquel Poblet no va ser gaire positiu i el Martorell va marxar amb els tres punts
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A la seva segona temporada de 
funcionament, l’AFS Bosc d’en 
Vilaró s’ha vist afavorit per una 
reestructuració de categories que 
ha fet la Federació Catalana de 
Futbol Sala i jugarà a una catego-
ria superior, al grup B de la Prime-

ra Territorial. Els verds, que van 
disputar el seu primer partit el 28 
de setembre a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre, van debu-
tar amb derrota contra l’AE Barce-
loneta (3-5). A la propera jornada, 
els montcadencs jugaran a la pista 
de l’UE Quatre Barres.

En el debut a Primera Territorial, no va poder sumar cap punt

Rafa Jiménez | Redacció

ensopegada a casa  
de l’afs Bosc d’en Vilaró 

El sènior de futbol sala de l’EF 
Montcada va tenir un excel·lent 
debut al grup 4 de la Segona Ca-
talana. Els vermells va sumar 
el primers tres punts després de 
derrotar a domicili el CN Caldes 
amb un contundent 0 a 6 gràcies 
als gols de José Luis Carrasco, 
Ángel Joven (2), Alberto Fernán-
dez, Ferran Drago i Adil Khella. 
El primer partit a casa serà el 6 
d’octubre contra el CFS Premià 
de Dalt B | RJ 

l’ef montcada 
debuta amb 
triomf a la seva 
nova categoria

futbol sala

Després del descens de la tem-
porada passada, el sènior A de 
l’AE Can Cuiàs no ha comen-
çat amb bon peu al grup 4 de 
Segona Catalana. En el debut 
del seu nou tècnic, Óscar Ruiz, 
els montcadencs van pedre a la 
pista del Masnou Inter dinàmic 
(5-4) després d’un partit ple d’al-
ternatives | RJ 

l’ae can cuiàs a 
comença la lliga 
amb una derrota 
com a visitant

futbol sala

futbol sala

Handbol. cH la salle

Després de començar la tempora 
amb una derrota a casa contra el 
Sant Martí-Adrianenc (21-24), el 
sènior masculí del CH La Salle 
va aconseguir a la segona jornada 
la seva primera victòria a la pista 
de l’Handbol Gavà (17-20). Els 
lassal·lians van saber reaccionar 

després d’arribar al descans amb 
un resultat desfavorable, 12-10. A 
la segona part, van cimentar el 
triomf des de la defensa, encaixant 
només cinc gols. El tècnic Jaume 
Puig es va mostrar satisfet del re-
sultat “perquè s’ha fet un treball 
defensiu d’alt nivell. Ara cal mi·
llorar l’atac per fer més gols”.

Va aconseguir la victòria a la segona jornada a Gavà (17-20)

El lateral dret Xavi Benítez durant una acció en el primer partit a casa que va acabar amb derrota

L’AFS Bosc d’en Vilaró, il·lusionat amb el canvi de categoria en el seu segon any de funcionament

La Unió Escacs Montcada va 
guanyar el Campionat de Ca-
talunya de partides ràpides per 
equips, última prova oficial de la 
temporada que es va fer el 29 de 
setembre a Sant Adrià de Besòs 
dins dels actes de la Festa Cata-
lana dels Escacs. A la prova van 
participar 78 equips entre totes 
les categories | RJ 

Bon final de  
curs de l’Uem

escacs

D’esquerra a dreta, l’equip campió amb Erik Martínez, Alberto Gómez, Jaime Cuartas i Arturo Vidarte

el sènior masculí suma  
els dos primers punts

Laura Grau | Redacció

Mola, Aguado i Fernández, a Vilafranca

tennis taula. ctt la unió

positiu inici a la segona B
L’equip del Club Tennis Taula 
La Unió, format per Xavi Mola, 
Franciso Javier Aguado i Carlos 
Fernández, va debutar el 28 de 
setembre a la seva nova catego-
ria, la Segona B, amb una con-
tundent victòria a Vilafranca per 
1 a 5 que, segon els seus respon-
sables, “confirma el bon treball 
fet durant la pretemporada”.

D’altra banda, el CTT La Unió 
ha entrat en un circuit d’opens 
que la federació organitza per a 
jugadors aficionats i que es dis-
putarà una vegada al mes a la se-
ves instal·lacions. El primer open 
serà el 5 d’octubre i cal inscripció 
prèvia per a participar. El dia 12, 
es farà un torneig per a socis, de 
categoria infantil a sènior, amb 
motiu de la festa de La Unió.

Rafa Jiménez | Redacció
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Un total de 174 persones va parti-
cipar el 29 de setembre a la tercera 
Caminada Popular Vila de Mont-
cada, que organitza el Centre Es-
peleològic Alpí Vallesà (CEAV). 
L’excursió, de gairebé 20 quilòme-
tres, va començar i acabar al parc 
Salvador Allende i es va desenvo-
lupar per la zona de Mas Duran, 

a Mas Rampinyo, passant també 
pels termes municipals de Ripo-
llet, Santa Perpètua i la Llagosta. 
El CEAV ha fet una valoració 
molt positiva de la caminada, que 
es va desenvolupar amb norma-
litat. “Tot ha anat bé i, un any 
més, volem agrair la tasca feta 
per Protecció Civil i l’ADF”, ha 
indicat Miguel Ángel López.

Es va fer, sota temperatures molt altes, el 29 de setembre

gairebé 200 persones,  
a la caminada del ceaV

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

eXcursionisme

La caminada es va desenvolupar en una dia assolellat que semblava de ple estiu
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> Homenatge del ciclisme català a poblet
Uns 200 ciclistes van participar el 22 de setembre en un homenatge a 
Miquel Poblet organitzat per la Federació Catalana dins de la LXXX edició 
de la Festa del pedal. La marxa va sortir del Velòdrom d’Horta amb direc·
ció a Sant Cugat i va passar pel pavelló que porta el nom de l’exciclista, on 
va ser rebuda per una delegació municipal amb l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC). El president de la Federació Catalana de Ciclisme, Josep 
Bochaca, va lliurar un placa a l’Ajuntament, així com un ram de flors i un 
banderí a Carles Solà, nebot de Poblet, qui també rebrà un homenatge el 
6 d’octubre, al pas de la 25a Marxa Cicloturista Ciutat de Mollet | LR

mountain bike

El montcadenc Pau Egeda, de 
l’equip Tomàs Bellès Cannon-
dale, es va proclamar subcam-
pió d’Espanya de marató, a la 
categoria màster-30, després de 
la prova de 70 quilòmetres que 
es va disputar el  22 de setem-
bre a la Sierra de Cazorla ( Jaén). 
Egeda, que no va tenir una bona 
sortida, va anar de menys a més 
fins a aconseguir aquesta meri-
tòria segona posició. La creu del 
cap de setmana la va protagonit-
zar la seva companya, Anna Vi-
llar, que només va poder assolir  
la cinquena posició final. Villar, 
campiona l’any passat, va acusar 
uns problemes estomacals que li 
van perjudicar durant la cursa.

Copa Catalana. L’última prova 
d’aquesta competició, que tam-
bé significava la darrera cursa 

oficial de la temporada, es va 
disputar el 28 i 29 de setembre a 
Barcelona. Els montcadencs van 
acabar a la segona posició a les 
seves respectives categories: èlit 
femení i màster-30.

La seva companya, Anna Villar, només va poder ser cinquena

pau egeda, subcampió 
d’espanya de marató

Rafa Jiménez | Redacció

Ernesto Romero, que formava 
part d’un equip amb tres ciclistes 
més  –Alberto Huertas, Anto-
nio Sánchez i Jorge Valero–, va 
completar amb èxit la prova de 
relleus Powerade ION4 de 750 
quilòmetres que uneix Madrid 
i Lisboa en 38 hores i sense fer 
cap aturada obligatòria. A la cur-
sa, amb una ruta que no estava 
marcada i on els ciclistes no es 
podien guiar per GPS, van par-
ticipar 132 equips i el de Romero 
va finalitzar 40è de la general i 
el 16è de la seva categoria (4). El 
conjunt guanyador estava format 
per Vidal Celis, Julen Zubero, 
Oscar Pujol e Ibon Zugasti, tots 
ells professionals o exprofessio-
nals. Romero és ciclista amateur 
i corre en suport de l’organitza-
ció contra la violència masclista 
Mujeres en Igualdad.

romero acaba 
amb èxit la 
cursa entre 
madrid i lisboa

ciclisme

Pau Egeda, amb el trofeu de subcampió

Pilar Abián | Redacció
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Montcada i Reixac va ser l’es-
cenari el 28 de setembre d’una 
gala de demostració organitza-
da per la Federació Catalana 
de Karate amb la col·laboració 
del Shi-kan. Els espectadors 
van veure exhibicions de dis-
ciplines com karate, kobudo, 
nihon kobudo, taijitsu, kung-
fu, tai-txi, goshin i kenpo ka-
rate. La trobada, lúdica i sense 
afany competitiu, va reunir 
uns 150 esportistes de dife-
rents clubs de Catalunya i ha 
estat recuperada per la federa-
ció 20 anys després de la seva 

darrera edició –l’objectiu ara és 
fer-la cada dos anys–. Un dels 
moments més espectaculars 
va arribar amb la participació 
d’un pilot de motocròs que va 
passar per sobre d’alguns dels 
participants a l’exhibició. 

Properes competicions. El Shi-
kan ja ha començat la tempo-
rada i el proper 19 d’octubre 
participarà al Campionat de 
Catalunya de les categories ca-
det, juvenil i sots-21 que es farà 
a Montornès del Vallès | LR 

demostració de 
diferents arts 
marcials

karate

La presència d’un pilot de motocròs va ser un dels atractius de l’exhibició feta al Poblet
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Excel·lent resultat de Carles Cire-
ra i Eva Nieto al IX Campionat de 
Catalunya de Ball Esportiu que es 
va disputar el 28 i 29 de setembre 
a Santa Maria de Palautordera. La 
parella montcadenca es va procla-
mar campiona de Catalunya a la 
categoria sènior 1 llatí per tercer 
any consecutiu. El club de ball 

esportiu Eva Nieto va fer un gran 
paper, sumant 11 medalles.
Cirera i Nieto, que van aconseguir 
aquest estiu dos podis a dues com-
peticions a Alemanya,  representa-
ran a Espanya al Campionat del 
Món Sènior 1 Llatí que es farà el  
2 de novembre a Praga (República 
Txeca). Abans competiran el 13 
d’octubre a Bèlgica.

A principis de novembre, competiran al Campionat del Món

Rafa Jiménez | Redacció

nieto i cirera, campions de 
catalunya per tercer any 

ball esportiu

Eva Nieto i Carles Cirera, durant una competició disputada aquest estiu a Wuppertal (Alemanya)

cl
u

b 
es

Po
rt

iu
 e

va
 n

ie
to

El Centre Excursionista de 
Montcada i Reixac, El Cim, farà 
un taller –el 10 d’octubre, de 20 a 
21.30h a la sala institucional de la 
Casa de la Vila– per oferir tècni-
ques per un bon ús del mapa, la 
brúixola, l’altímetre i el GPS a la 
natura.  El 12 d’octubre, es farà 
una excursió matinal al Turó de 
Montcada per fer pràctiques.  La 
sortida serà a les 9h des de l’apar-
cament del cementiri | RJ 

el cim prepara 
un taller sobre 
orientació

eXcursionisme
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El Club Tennis Reixac té 
aquesta temporada 50 tennis-
tes que es reparteixen entre els 
cursos d’Iniciació, Perfecciona-
ment, Competició i Competició 
Avançada. A més de participar 
en tornejos individuals, el club 
ha decidit tornar a competir al 
Campionat de Catalunya per 
equips –categories, masculina i 
femenina,  d’aleví, infantil, cadet 
i júnior–. El grup de tècnics del 
CT Reixac està composat per 

Eduardo López ‘Grosso’, Veró-
nica Monje, Sergi Bru, Carlos 
Suárez i Quim Huguet, que tam-
bé és el preparador físic. Tots 
ells treballen sota la direcció de 
‘Grosso’ i Ferran León. “Volem 
continuar creixent com a fa·
mília amb una total implica·
ció d’alumnes, antics i nous, 
pares, mares i entrenadors, 
així como potenciar el tennis 
entre els més petits i potenciar 
les capacitats tècniques dels 
més grans”, diu León. 

Noves activitats. El CT Reixac 
intentarà consolidar dues activi-
tats, el pàdel i el wu-shu, que es 
van iniciar la temporada passa-
da. El club disposa de tres pistes 
de pàdel i uns 30 socis. De cara 
al 2014, l’objectiu és federar-se 
per fer competicions oficials. 
D’altra banda, l’antiga pista 
d’squash s’ha convertir en un 
dojo (espai amb tatamis) per fer 
wu-shu. L’equip, dirigit pel gran 
mestre Eduardo Méndez, ja està 
federat.

tennis

el ct reixac comença la temporada 
amb una cinquantena de tennistes

Rafa Jiménez | Redacció

El club vol consolidar i expandir dues activitats de recent creació: el pàdel i el wu-shu

El juvenil del Broncesval Mont-
cada, que continua a la Lliga Na-
cional, inicia aquest curs un nou 
projecte amb canvi d’entrenador. 
Lolo Rodríguez, que dirigeix ara 
el sènior de Segona B, ha deixat 
el seu lloc al jove Àlex Fernán-
dez, de 21 anys. L’equip va de-
butar el 21 de setembre amb una 
treballada victòria al pavelló Mi-
quel Poblet contra el 5 Martorell 
Club Sala (5-4) gràcies a un gol 
d’Óscar Colomer a pocs minuts 
del final. Una setmana més tard, 
el juvenil va caure a la seva visi-
ta a la pista del Sícoris de Lleida 

(6-2). “Mai havia entrenat a 
un categoria tan elevada, però 
em va atraure aquest projecte. 
Tenim un equip molt jove que 
s’ha de cohesionar a la catego·
ria amb l’objectiu d’aconseguir 
la permanència”, diu Fernán-
dez.

Presentació. Encara s’ha de con-
firmar, però el club estudia la pos-
sibilitat de fer-la el 20 d’octubre, 
a les 12 del migdia. La intenció 
és canviar l’horari del partit del 
sènior per facilitar la presència de 
tots els equips. 

Ha format un equip jove que està dirigit per un tècnic de 21 anys

aposta per la juventut al 
juvenil a del Broncesval

futbol sala

S’han confirmat les previsions 
menys optmistes dels respon-
sables del Club Unió Bàsquet 
MIR que finalment no podrà 
formar un cadet femení per 
manca d’inscripcions. En canvi, 
sí que s’ha pogut augmentar el 
nombre de conjunts masculins 

amb la creació d’un segon infan-
til i un tercer premini. 
La majoria dels equips d’aquest 
nou club, que encara no ha do-
nat a conèixer la data de la seva 
presentació oficial, comencen la 
competició el cap de setmana 
del 5 i 6 d’octubre | RJ

el cBU mir perd un femení 
i guanya dos masculins
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Ja han començat les classes per 
a infants de més de 5 anys que 
organitza la Unió Escacs Mont-
cada. Aquest curs ha augmentat 
el nombre d’inscrits i haurà es-
cacs al pavelló Miquel Poblet de 
dilluns a divendres. Les inscrip-
cions encara són obertes | RJ 

Èxit d’inscrits a 
les classes per 
als més petits

escacs

Un grup d’infants, fent una classe d’escacs a la seu de l’UE Montcada al pavelló Miquel Poblet
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Àlex Fernández, donant instuccions a un del seus jugadors durant el partit contra el Martorell 

La gran família del Club Tennis Reixac vol continuar creixent, consolidant la seva activitat tradicional i potenciant altres com el pàdel o el wu-shu
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Àlex Expósito, jugador del primer 
equip del CH La Salle i entrena-
dor dels equips juvenil i infantil 
femení, ha estat escollit per la Fe-
deració catalana per ser el segon 
tècnic de la selecció infantil feme-
nina. “La trucada de la federa·

ció va ser una gran sorpresa. 
És un gran repte i em fa molta 
il·lusió”, diu el montcadenc. Ex-
pósito, de 27 anys, està vinculat al 
club lassal·lià des de fa vint i viu 
la seva cinquena temporada com 
a entrenador de la base.

El jugador i entrenador lassal·lià serà el segon de l’infantil femení

Àlex expósito treballarà al 
cos tècnic de la federació

Rafa Jiménez | Redacció

El dia 13 d’octubre, a l’estadi 
de la Ferreria (17h), l’Escola de 
Futbol Montcada presentarà tots 
els seus equips per a la propera 
temporada. El gruix de la com-
petició comença el cap de setma-
na del 5 i el 6 d’octubre i el club 
que presideix Antoni Sánchez 
ha aconseguit formar 21 equips 
del planter –de categoria preben-
jamí a juvenil–, més un patufet. 
L’entitat, que va acabar la tem-
porada amb una certa inquietud 
davant l’anunci del CD Mont-
cada de recuperar el seu futbol 
base, no ha patir baixes impor-
tants i continua mantenint la 
mateixa quantitat d’equips. “La 
formació de planter per part 
del CD Montcada no ens ha 
afectat. Un altre tema són les 
formes, que jo no entraré a va·
lorar”, explica José Manuel Ju-
rado, director esportiu del club, 
que creu que la convivència en-

tre els equips de la base de amb-
dues entitats està sent bona, tot i 
que avisa que “les instal·lacions 
es quedaran curtes”. 
El dies 5 i 6 d’octubre –a les 
11.15 i 9.45h respectivamente– 
ja hi haurà derbis d’alevins a 
l’estadi de la Ferreria.

Al tancament de l’edició, l’EF 
Montcada només està tenint 
problemes per confeccionar 
equips de planter de futbol sala, 
que inicien la competició una 
mica més tard. El juvenil encara 
no està defi nit i el cadet està en 
seriós dubte. 

futbol

l’ef montcada presentarà la seva 
vintena d’equips el 13 d’octubre

Rafa Jiménez | Redacció

El club manté l’estructura de la temporada passada i només ha d’acabar de lligar el futbol sala

Després de sis setmanes de preparació, els equips de la base de l’EFM tornen a la competició

Els juvenils de l’EF Montcada 
–l’A– i del CD Montcada es tor-
naran a veure les cares al grup 7 
de la Primera Divisió. Tots dos co-
mencen a competir el 5 d’octubre i 
el primer derbi arribarà el dia 19, a 
la tercera jornada. El juvenil verd 
canvia d’entrenador i estarà dirigit 
per Cristóbal Casado, coordina-
dor de tot el planter. “És un equip 

totalment renovat. Primer ens 
hem de cohesionar, però a llarg 
termini volem tenir opcions de 
pujar”, diu Casado. Per la seva 
part, José Manuel Jurado segueix 
dirigint el juvenil A de l’EFM: 
“Tinc un equip més jove que la 
temporada passada i el nostre 
objectiu és mantenir la categoria 
i fer un bon futbol” | RJ

montcada tornarà a viure 
un derbi juvenil de futbol

futbol
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Handbol

El nou curs escolar ja va co-
mençar fa setmanes i els diferents 
centres educatius van recuperant 
les seves activitats extraescolars. 
Els equips esportius de les escoles 
tornaran a participar a una nova 
edició dels Jocs Escolars, activitat 
destinada als alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària que 
ja comença a escalfar motors. Les 

inscripcions per als Jocs Escolars 
ja estan obertes i els alumnes 
que estiguin interessats en parti-
cipar s’han d’apuntar en els seus 
centres educatius. Els Jocs estan 
organitzats pel Consell de l’Esport 
Escolar de Montcada i Reixac 
(CDEM) amb la col·laboració 
de les AMPA dels col·legis que hi 
participen | RJ

inscripcions obertes 
per als Jocs escolars

cdem

> reconeixement per a l’exinfantil masculí
L’equip infantil masculí del Club Handbol La Salle –aquest any cadet– va 
ser objecte d’un homenatge el 21 de setembre, aprofi tant el debut a casa 
del sènior masculí. El gup que entrena Pau Maresma, que també es ju·
gador del primer equip, va fer història la temporada passada quan es va 
convertir en el primer conjunt del club lassal·lià que disputava la fase de 
sectors del Campionat d’Espanya | RJ
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>> clica i mira la fotogaleria dels 
equips del cd montcada a 



Ana Corchero
Aldees Infantils sOs. Ana Corchero és la directora del programa d’enfortiment familiar d’aques·
ta ong –amb seu a Mas Rampinyo–, que fonamenta la seva tasca en oferir un entorn familiar pro·
tector per als infants i els joves que provenen de situacions familiars fràgils. La passió pels més pe·
tits li ve de lluny. Va començar d’educadora infantil, on va posar en pràctica els seus coneixements 
a l’escola bressol Font Freda però, amb el temps, va descobrir que li atreia més la idea d’ajudar els 
nens i nenes que no tenen una infantesa digna, amb protecció i amor. Després de vuit anys al Cen·
tre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de Sant Quirze, Aldees Infantils li va oferir la possibilitat 
de coordinar el programa d’enfortiment familiar,  que proposa un nou enfocament relacional per 
reforçar els vincles dels infants separats temporalment dels seus pares biològics. 

“És molt dífi cil acceptar que 
la teva família no serveix”

A qui s’adreça el programa 
d’enfortiment familiar? 
Treballem amb infants i adoles·
cents en situació de vulnerabilitat i 
ho fem, d’una banda, des de la pre·
venció, per evitar que el menor se 
separi dels seus pares; i d’altra, en 
el cas que els progenitors ja hagin 
perdut la custòdia, des de la pro·
tecció, per oferir un entorn familiar 
adient. Treballem sobre necessitats 
i expectatives de la família.
Quins serveis s’ofereixen des de 
l’ofi cina ubicada a Montcada? 
Tenim una escola de famílies on es 
treballen capacitats parentals, uns 
serveis terapèutics, d’orientació, 
d’acompanyament al retorn i de 
mediació, a més d’un punt de tro·
bada i un pis residencial per a famí·
lies monoparentals maternes.
Què vol dir que es treballen les ca·
pacitats parentals? 
Vol dir que fomentem les capacitats 
de ser pares i mares perquè aquests 

puguin donar una educació sana i 
equilibrada als seus fi lls.
Com viuen els progenitors la sepa·
ració dels fi lls?
Malament, és una experiència dura. 
Per als pares que perden la custò·
dia és una sentència, se’ls penja 
una de les pitjors etiquetes que hi 
ha en aquesta societat. El que in·
tentem nosaltres, sense jutjar·los, és 
que recuperin el rol de pare i mare, 
malgrat que els infants visquin en 
un centre. Es pot ser una mare es·
tupenda dues hores cada 15 dies 
dient al teu fi ll que l’estimes, po·
sant·li límits i interessant·te per ell.
I per al fi ll, què suposa?
És molt difícil acceptar que la teva 
família no serveix i, en alguns ca·
sos, és més fàcil desenvolupar con·
ductes agressives que assumir això. 
L’únic que estan fent els petits és 
demanar a crits que algú els estimi, 
els posi límits i els protegeixi. A no·
saltres ens agrada sobretot respec·

tar la voluntat dels infants i sempre 
els preguntem què volen o què es·
peren. Treballem a nivell simbòlic la 
recuperació de les seves famílies.

Els infants són els més vulnera·
bles de la societat?
Si, per descomptat. Se’ls pot fer mal 
molt fàcilment i, si no hi ha algú que 
vetlli per ells, no poden fer res.
Per què va decidir ajudar els més 
febles? 
La felicitat d’un nen m’entusiasma. 
Ho vaig aprendre d’un amic, Sergi 
Gómez, qui em va fi car el cuc de 
l’educació social. Va morir molt jove, 
però em va ensenyar moltes coses. 

Per què lluita cada dia? 
Perquè els infants tinguin una in·
fància digna, oferint·los una llar es·
table. Aquest és el signe d’identitat 
d’Aldees Infantils, que treballa tot el 
procés.
Quantes famílies ateneu? 
Actualment estem atenent 52 fa·
mílies del Vallès i del Maresme, de 
les quals 15 són de Montcada. Els 
casos ens venen derivats des de 
Serveis Socials i l’EAIA de la Gene·
ralitat. El 70% de les famíies són 
autòctones i el 30 són estrangeres, 
un percentatge que també es dóna 
a la nostra ciutat.
Hi ha més casos ara amb la crisi?
No especialment. Ara el que ens 
estem trobant és que hi ha famí·
lies que arriben a Serveis Social no 
perquè no tinguin capacitats paren·
tals, sinó perquè no tenen recursos 
econòmics. O sigui, no és el mateix 
que no dutxis el teu fi ll perquè t’han 
tallat l’aigua que si no ho fas per un 

cas de negligència. Són persones 
en situació de risc perquè no tenen 
xarxa social. La crisi l’estan susten·
tant les famílies i qui no en té, cau 
en picat. 
Em posa algun exemple? 
Sí. Per exemple, les tres dones que 
viuen al pis residencial per a famí·
lies monoparentals. Els seus marits 
han marxat i s’han quedat soles 
amb els fi lls petits i sense ingressos. 
No tenen xarxa social i no tenen fei·
na, malgrat que dues de les mares 
tenen estudis universitaris.
A quina refl exió li porta això?  
Amb el pas dels anys he aprés que 
quan et posiciones al costat de les 
persones i no al davant tens una 
perspectiva més justa i més prope·
ra. El respecte i l’acompanyament 
són actituds imprescindibles per 
entendre la pluralitat de difi cultats a 
les que, en diferents moments de la 
vida, s’han d’enfrontar molts infants 
i seves les famílies. 

“La nostra ong treballa 
perquè els nens i 
nenes tinguin una 
infància digna amb 
una llar estable”

Educadora social

A títol personal
sÍlVia alQUÉZar
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