
Obertura al trànsit
el carrer major acull 
vehicles a la tarda PÀG. 5

> NOTÍCIES:  comencen les obres de reparació de part del clavegueram municipal PÀG. 12

> Esports: el ch la salle presenta a l’afi ció els seus equips destacant la presència femenina PÀG. 26

núm. 433
1a quinzena | desembre 2013

ÈPOCA III

PuBliCitat

L’Ajuntament posa traves a les 
últimes obres de l’Alta Velocitat
Oposició | El govern no signarà 
l’acta prèvia a l’actuació de Jaume I  

Acord | Es reclamarà per via judicial 
el compromís del soterrament PÀG. 3

>POU DE VENTILACIÓ

La mostra ‘Veus des de la Ribera’ estrena els pilars de la C-33  PÀG. 14

Montcada guanya un nou 
espai d’exposicions al carrer
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L’Ajuntament ha signat un conveni amb la Xarxa Gencat per transformar les columnes de l’autopista en un element de difusió de la cultura 

Violència de gènere
reclam social de més recursos 
per ajudar les víctimes PÀG. 13
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Càritas mobilitza un 
centenar de voluntaris 
per al Gran Recapte
La recollida d’aliments 
es fa els dies 29 i 
30 de novembre a la 
porta dels comerços 
col·laboradors PÀG. 4

>SOLIDARITAT
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CONCENTRACIÓ DE PROTESTA
La Plataforma Soterrament Total convoca una 
mobilització el dia 3, a les 13h, davant de l’Ajuntament 
a l’hora en què l’Adif signarà l’acta de les obres

PoU de venTilació de la lav

El Ple exigirà per via judicial que es facin 
efectius els acords sobre el soterrament
El govern no signarà l’acta d’ocupació de les obres del pou en protesta per no haver rebut resposta de l’Adif a les seves al·legacions

Les obres de construcció de 
l’últim pou de ventilació de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
previst a l’aparcament del CAP, 
al carrer Jaume I, podrien co-
mençar al mes de desembre en-
cara que sense el beneplàcit de 
l’administració local. El govern 
ha anunciat que el dia 3 no sig-
narà l’acta d’ocupació, un trà-
mit previ que no està disposat a 
complir en senyal de protesta per 
la manca de resposta de l’Adif a 
les al·legacions presentades pel 
consistori i per l’incompliment 
reiterat dels acords del Ministeri 
de Foment i de l’Administrador 
d’Infraestructures sobre el sote-
rrament de la línia de Portbou 
i d’altres projectes pendents al 
municipi. La negativa, però, no 
pot impedir que arrenquin unes 
obres considerades d’interès ge-
neral.
En aquesta decisió el govern no 
actua sol, compta amb el suport 
de tots els grups de l’oposició  
–a excepció del PPC– i de la 
Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total que el mateix dia 3, 
a les 13h, ha convocat una con-
centració ciutadana davant de 
l’Ajuntament i ha fet una crida 
als comerços a tancar les seves 
portes a les 12.45h, iniciativa a la 
qual també s’ha sumat l’MCC.

acord plenari. Per reforçar el po-
sicionament consistorial, en el 
moment de tancar aquesta edició 

es feia un Ple extraordinari a la 
Casa de la Vila –previ a la ses-
sió ordinària de novembre– per 
aprovar un document consen-
suat amb la Plataforma en què, 
entre d’altres qüestions, s’acorda 
endegar totes les accions jurí-
diques que corresponguin per 
exigir al Ministeri de Foment i a 
l’Adif el compliment dels acords 
i compromisos existents sobre el 
soterrament de la línia de Port-
bou, que des d’un inici es va vin-
cular a la LAV, i per al qual no hi 
ha fi nançament. “És un projecte 
fonamental per al municipi al 
qual no podem renunciar”, ha 
recordat l’alcaldessa.

Mentre aquest compromís no 
es faci efectiu, el Ple manifesta 
la seva oposició a l’execució de 
les obres del pou de ventilació 
i acorda demanar als diferents 
grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats que subscriguin 
una iniciativa davant la Comis-
sió de Foment instant el Minis-
teri a complir els compromisos 
amb Montcada i Reixac.

Discrepància. Tots els grups mu-
nicipals han mostrat el seu su-
port al document íntegre excepte 
el PPC que, si bé coincideix en 
què el soterrament és necessari, 
ara el veu inviable. “Tothom és 
conscient que ara la realitat 
econòmica no permet fer-ho” 
ha dit la portaveu popular, Eva 
García, tot criticant que es faci 

un Ple extraordinari quan hi ha 
altres problemes socials que con-
sidera més prioritaris. Per això, 
el partit decidia abstenir-se en els 
punts referents a exigir el sote-
rrament i a oposar-se a les obres 
del pou de ventilació. 
Contràriament, la Plataforma 
Tracte Just-Soterrament Total ha 
celebrat el posicionament consis-
torial entenent que l’Adif ha mal-
tractat sistemàticament el muni-
cipi i ha fet una crida a la unió de 
tots els grups i de la ciutadania 
en defensa dels interessos muni-
cipals. El col·lectiu ha expressat 
un cop més la seva inquietud per 
la infraestructura prevista a Jau-
me I. “Ens preocupen especial-
ment els efectes que aquesta 
actuació tindrà en el comerç, 
en el normal funcionament del 
CAP, en la vialitat del sector i, 
òbviament, en el dia a dia del 
veïnat” ha assenyalat el porta-
veu de la Plataforma, Ramon 
Bueno. 

L’alcaldessa convoca 
un Ple extraordinari 
per acordar noves 
accions en defensa 
del soterrament

 Manca d’accessibilitat a l’estació de Bifurcació

Pujar a un dels trens en sentit 
Barcelona a l’estació Bifurcació 
no és apte per a tots els públics, 
especialment en els combois més 
moderns que venen de la UAB 
i fi nalitzen el seu trajecte a Sant 
Andreu. La distància entre l’anda-
na i l’esglaó del tren supera el mig 
metre. “He vist gent que pujava a 
quatre grapes perquè no arribava 
de cap altra manera”, ha indicat 
el president de l’AV de Can Sant 
Joan, José Luis Conejero, qui ha 
presentat una denúncia a l’Admi-

nistració d’Infraestructures Ferrovi-
àries (Adif) per la manca d’acces-
sibilitat als trens i a l’estació. “No hi 
ha cap ascensor per accedir a les 
andanes, una vergonya”, lamenta 
Conejero, qui ha sol·licitat a Renfe 
una reunió per conèixer les actua-
cions previstes en el Pla de Millora 
de la Xarxa de Rodalies. L’entitat 
també ha enviat una carta a l’Ajun-
tament que, per la seva banda, 
ha manifestat la intenció reclamar 
també solucions a les problemàti-
ques denunciades pels veïns  sa

Pilar Abián | Redacció
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Quan comencin les obres del pou tot aquest tram del carrer Jaume I quedarà tallat al trànsit i ocupat per l’actuació urbanística
La Plataforma celebra 
el posicionament del 
consistori mentre el 
PPC manifesta les 
seves reticències

Aquesta imatge mostra la distància entre l’andana i l’esglaó del tren
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SANITAT PÚBLICA
La Favmir participa a la protesta 
del 24-N i convida la Plataforma 
Dempeus a Montcada

Pàg. 11

FESTA DE COLLSEROLA
El Turó s’incorpora de ple a la 
xarxa d’activitats que organitza 
el Consorci de la serra

Pàg. 7

04

solidariTaT

Sis establiments locals col·laboren 
amb la campanya del Gran Recapte
La recollida d’aliments l’organitza Càritas Montcada i tot el que es reculli serà per a famílies de la localitat

Els dies 29 i 30 de novembre a 
les portes de sis establiments del 
municipi –Gros Mercat, els Mer-
cadona de Can Cuiàs i d’El Punt 
i els Condis del centre, Can Sant 
Joan i Montcada Nova– hi haurà 
contenidors per a la recollida 
que organitza el Banc d’Aliments 
arreu de Catalunya, batejada 
com el Gran Recapte. Al mu-
nicipi la campanya  la coordi na 
Càritas Montcada que ha acon-
seguit mobilitzar prop de 140 
voluntaris.
Repartits en torns de tres hores, 
des de les 9 a les 21h durant els 
dos dies –excepte el Gros Mer-
cat, on divendres es començarà 
a les 8h i dissabte només es farà 
recollida al matí–, els volunta-
ris facilitaran als compradors 
una bossa on dipositar els ali-

ments que vulguin aportar a la 
campanya.  A la sortida dels esta-
bliments hi haurà unes caixes on 
s’aniran distribuïnt els productes 
que es recaptin, que han de ser 
preferentment de primera neces-
sitat i que no requereixin refrige-
ració, com ara llet, oli, conser-

ves, sucre, farina i cereals, entre 
d’altres. També, aprofi tant les 
dates, es poden fer donacions de 
productes nadalencs exceptuant 
les begudes alcohòliques.

Operatiu. Càritas Montcada s’ha 
encarregat de contactar amb els 
establiments col·laboradors, mo-
bilitzar els voluntaris i organitzar 
el dispositiu del transport dels 
productes, que farà personal de 
la Fundació Engrunes i sufra-
garà l’Ajuntament. “Hem dedi-

cat moltes hores a preparar la 
recollida, encara que la feina 
forta la tindrem després, quan 
haguem de classifi car totes les 
donacions rebudes”, ha explicat 
José Antonio Martín, de la junta 
de l’ong cristiana.   
Les previsions de Càritas són 
superar la xifra de 2.800 quilos 
que es van recollir ara fa un any. 
Totes les donacions aniran des-
tinades a les famílies que reben 
quinzenalment el lot d’aliments 
que els proporciona l’entitat en 

coordinació amb el Departament 
de Serveis Socials. “Actualment 
atenem un promig mensual de 
350 famílies, el que suposa al 
voltant de 800 persones”, ha as-
senyalat Martín. 
A banda dels lots habituals, el 
23 de desembre l’entitat distri-
buirà entre els seus usuaris uns 
altres d’especials amb productes 
nadalencs, bona part dels quals 
es recullen aquests dies a esco-
les i a entitats del municipi que 
col·laboren amb Càritas.
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Els aliments que es recullin es distribuiran entre les famílies que Serveis Socials deriva a Càritas, atenent a la seva difícil situació econòmica

Càritas confi a superar 
la xifra de 2.800 kgs 
que es van recollir        
a la passada edició

Pilar Abián | Redacció

En el marc de la campanya de 
Nadal ‘Regala somriures’ que 
promou l’Ajuntament de Mont-
cada, les escoles del municipi 
recullen durant aquest dies ma-
terial escolar i contes destinats 
als infants de les famílies amb 
pocs recursos econòmics. Hi 
ha centres on els contenidors 
es mantindran durant bona 
part de desembre, mentre que 
a d’altres es desplaçaran pun-
tualment. 
A banda de la recollida de ma-
terial escolar, la ciutadania i les 
entitats que vulguin participar 
a la campanya municipal po-
den col·laborar per mitjà de la 
compra d’una espelma solidà-
ria, que es pot adquirir fi ns al 
15 de desembre, al preu de 2,5 
euros. Les associacions que ho 
vulguin també poden fer dona-
cions econòmiques o bé esde-
venir un punt de recollida de 
material.

Pilar Abián | Redacció

Recollida 
de material 
als centres 
educatius

Un dels contenidors ubicat a l’Ajuntament
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El principal grup de l’oposició critica la decisió del govern

Els vehicles comencen 
a circular pel carrer 
Major també a la tarda

horari d’hivern

Fins al 31 de març els vehicles 
poden circular pel carrer Major 
també en horari de tarda, de 17.30 
a 20h, de dilluns a divendres. La 
mesura es va posar en funciona-
ment el passat 26 de novembre 
sense cap incident a remarcar. 
No obstant això, la decisió del 
govern (PSC-CiU), d’acord amb 
la demanda de Montcada Centre 
Comerç (MCC) i amb l’aval d’un 
informe positiu de la Cambra de 
Comerç de Sabadell, no ha estat 
exempta de controvèrsia.

Crítiques. El principal grup de 
l’oposició, ICV-EUiA, considera 
que ampliar l’horari de pas dels 
vehicles no servirà per reactivar 
el comerç i l’únic que farà és per-
judicar l’ús del vial com a zona 
de passeig. “L’equip de govern 
està molt equivocat si creu que 
castigant els drets dels via-
nants i premiant la circulació 
s’incentivarà el comerç de la 
zona”, ha assenyalat el grup en 
un comunicat. En opinió d’ICV-
EUiA, per dinamitzar el sector 
comercial el que cal fer és un Pla 
d’Usos adequat;  flexibilitzar les 
llicències (sobretot quant als ter-
minis); bonificar els comerciants 
i facilitar places d’aparcament en 
zones properes, entre d’altres.
La coalició també  ha criticat la 
“política de fets consumats” 
del govern per haver pres la de-
cisió sense consensuar-la amb els 

veïns ni amb la resta de grups 
municipals: “El carrer Major 
no pot estar tan sols al servei 
del interessos d’uns quants co-
merciants, sinó al de la majo-
ria de ciutadans”, conclou el seu 
comunicat. 

L’MCC, per la seva banda, ha 
lamentat que ICV-EUiA faci un 
“ús polític” de decisions tècni-
ques avalades per la Cambra de 
Comerç i l’ha instat a presentar 
estudis alternatius. També en 
base al treball fet per la Cambra, 
l’MCC ha puntualitzat que la 
concentració d’activitat comer-
cial és el gran atractiu del carrer 
Major i que, malgrat que seria 
ideal poder disposar d’un carrer 
comercial de vianants al munici-
pi, actualment aquesta opció no 
és possible. “És per això que cal 
protegir els mals anomenats 
‘interessos particulars’ per de-
fensar els col·lectius, que són 
els de tenir un carrer Major 
amb comerç, activitat i vida”, 
assenyala l’escrit de l’MCC. 
Malgrat les diferències expres-
sades, no tot són discrepàncies 
amb ICV-EUiA. L’associació de 

comerciants acaba el seu comu-
nicat afegint-se a les demandes 
que fa la coalició adreçades a di-
namitzar el sector comercial.

Moció. ERC, també en l’oposició, 
ha anunciat que presentarà una 
moció al Ple de novembre –que es 
feia en el moment de tancar aques-
ta edició– per demanar al govern 
que inclogui les aportacions dels 
comerciants, dels veïns i de la resta 
de grups municipals en la decisió 
d’obrir el carrer Major al trànsit a 
la tarda. Entre les demandes hi ha 

ampliar l’horari fins a les 21h, faci-
litar zones blanques d’aparcament 
i millorar la il·luminació a tot el 
carrer. 
Aquestes peticions neixen de la 
trobada que els representants 
locals de la formació van man-
tenir el dia 20 amb comerciants 
i veïns per parlar sobre el carrer 
Major i el comerç en general. 
L’AV Montcada Centre ha agraït 
el gest d’ERC en considerar que 
l’Ajuntament l’ha “discriminat”, 
per no haver respost cap de les 
seves peticions d’informació so-

bre la qüestió. L’AV ha expressat, 
això sí, els seus dubtes sobre el 
fet que ampliar el pas de vehicles 
fins a les 21h sigui beneficiós per 
al comerç. 
L’entitat opina que, per millorar 
el nucli urbà, cal posar l’èmfasi 
en altres qüestions com ara se-
guir lluitant pel soterrament de 
la línia de Portbou, impulsar la 
construcció de noves edificacions, 
millorar els aparadors comer-
cials, redissenyar la il·luminació 
del carrer i redefinir el concepte 
d’aparcament.

Pilar Abián | Montcada

ERC demanarà al Ple que l’horari de circulació s’ampliï fins a les 21h per donar resposta a les necessitats dels comerços que tanquen a les 20.30h
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Durant el mes de desembre co-
mençaran  dos dels projectes més 
destacats de l’actual mandat, les 
obres de remodelació del carrer 
Joaquim Castellví, que aniran 
des del pont sota la C-17 fins a 
la passarel·la de La Salle, i les 
del carrer Bifurcació, a Can Sant 
Joan. 
El primer dels projectes consis-
tirà a fer una zona de passeig que 
millorarà substancialment el pas 
dels vianants en un dels punts 
d’accés al centre més conflictius 
pel que fa a les mesures de se-

guretat. El projecte, que financia 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), està pressupostat en 
1.235.000 euros (més informació 
a la pàgina 6).

Bifurcació. L’actuació en aquest 
altre carrer està prevista entre 
la pujada cap a l’estació de tren 
de Can Sant Joan i el camp de 
futbol. L’objectiu de les obres, 
que costaran 710.000 euros, és 
crear un passeig amb l’ampliació 
de la vorera que dóna al costat 
dels edificis i donar prioritat als 
vianants.

Les actuacions començaran al llarg del mes de desembre

Inici de les obres previstes 
a Castellví i Bifurcació

Pilar Abián | Redacció

remodelació de carrers

Mentre ICV-EUiA es 
mostra contrària a la 
mesura, ERC proposa 
ampliar el pas de 
vehicles fins a les 21h
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A principis de desembre el carrer 
de Mossèn Castellví començarà 
a viure una transformació radical 
que convertirà aquest punt, que 
connecta el centre i els barris de 
la Font Pudenta i Terra Nostra, 
en un gran passeig més ample 
i més segur per als vianants. 
L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona impulsen un projecte 
que s’ha enriquit amb les 
aportacions dels veïns i que serà 
realitat en 8 mesos. Els treballs, 
pressupostats en 808.000 euros, 
els farà la constructora Rogasa.
En el mes de desembre es faran 
els treballs preliminars i després 
de les festes de Nadal arrencarà 
el gruix de les obres. Entre 
aquesta passarel·la i el pont de 
la rambla dels Països Catalans, 
el nou passeig incorporarà també 
una escala per salvar el desnivell 
actual.

La majoria del nou 
passeig tindrà una 
amplada variable entre 
els 3 i els 6 metres

El nou carrer de Mossèn Castellví 
eliminarà les actuals voreres  
a tocar del Ripoll –amb trams 
inferiors al metre d’amplada– i 

gràcies a un voladís sobre el riu 
la majoria del traçat tindrà una 
amplada variable entre els 3 i els 
6 metres. Només el pas per sota 
del pont de la C-33 farà reduir el 
passeig fins a 1,20 metres.
 
Característiques de l’obra
Les obres suposaran una 
renovació i un increment de les 
zones verdes, així com zones 
d’estada i una nova il·luminació 
amb leds.

La barana de protecció  del 
riu Ripoll combinarà trams de 
formigó, amb d’altres de vidre 
–ubicats davant dels trams 
on hi haurà bancs de fusta 
per asseure’s– i d’altres amb 
panells d’acer perforat que 
s’il·luminaran a les nits i que 
s’ubicaran en les zones on hi 
ha els passos de vianants o 
parades de bus.
El president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra, 

assegura que “aquesta era 
una obra necessària perquè és 
un lloc on conflueixen el camp 
de futbol, l’institut, el casal de 
gent gran i l’accés  als serveis 
del centre” i afegeix que “és un 
carrer molt perillós, però que ara 
incorporarà noves mesures de 
seguretat viària”.
El ferm del nou vial s’assemblarà 
al passeig sobre el tram soterrat 
de la C-17 a Mas Rampinyo pel 
paviment acolorit. Les tonalitats 

cromàtiques seguiran un traçat 
ondulat inspirat en la llera del 
riu. L’evocació al riu es veurà 
reforçada amb l’estampat que 
inclourà el mur de formigó, 
simulant un curs fluvial.
Per a entorpir al menys possible 
el pas de vehicles, bona part de 
l’execució de les obres es farà 
des de la llera del riu Ripoll. Així, 
l’Ajuntament intentarà evitar el 
màxim possible el tall de la via 
al trànsit de vehicles.

>monogràfic

millora de l’enTorn del riPoll

El nou carrer M. Castellví, un gran passeig 
més amable i segur per a l’ús dels vianants

Àrea TerriTorial
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

INVERSIÓ DE 800.000 EUROS
El pressupost del nou passeig a 
l’entorn del riu Ripoll permetrà renovar 
del tot un tram de 530 metres de llarg

GAIREBÉ UN ANY D’OBRES
La transformació del carrer de Mossèn 
Castellví i la passarel·la de La Salle vol 
minimitzar les molèsties a veïns i vehicles

JUAN PARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Les dues actuacions projectades 
a l’entorn del riu Ripoll ajudaran 
a dignificar dos punts de conne-
xió amb el centre de Montcada 
i Reixac. Al carrer de Mossèn 
Castellví s’imposa el sentit comú 
i la seguretat dels vianants vin-
drà acompanyada d’un ampli 
passeig per fer més agradable 
el pas. I amb la substitució de 
la passarel·la per sobre el Ripoll, 
millorarem una estructura que 
fa molts anys que s’ha consoli-
dat com un gran punt de conne-
xió. En tots dos casos, les admi-
nistracions hem sabut escoltar 
les demandes dels veïns i així, 
entre tots, dignificar encara més 
aquests espais tan nostres.

el noU PavimenT serÀ d’alUmini

Dignifiquem
espais

Amb l’objectiu de continuar dig-
nificant els accessos al centre del 
municipi, i coincidint amb la fina-
lització de les obres del passeig 
del carrer de Mossèn Castellví, 
l’estiu  del 2014 començaran les 
obres d’ampliació de la passarel-
la de vianants de sobre el Ripoll. 
Aquesta actuació, pressupostada 
en mig milió d’euros, també està 
finançada pel Pla de cohesió terri-
torial que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona destina a Montcada i 
Reixac. Aquest pont de vianants és 
utilitzat diàriament per centenars 
de persones que es desplacen 
entre el centre i la Font Pudenta 
i els sectors de Montcada Nova, 
Pla d’en Coll i Mas Rampinyo. 

Els treballs començaran amb el 
desmuntatge de l’actual estructu-
ra i durant els quatre mesos poste-
riors els vianants hauran d’utilitzar 
el pont de la rambla dels Països 
Catalans. La nova passarel·la serà 
un metre més ampla que l’actual 
–arribarà als 4,45 metres– i el nou 
paviment estarà fet de plaques 
d’alumini amb un tractament an-
tilliscant i resistent a la corrosió. 
Amb la substitució del terra de 
fusta es donarà resposta a una 
reivindicació dels veïns, ja que 
l’actual paviment rellisca quan 
plou o hi ha gelades. La nova ba-
rana serà similar a la del carrer de 
Mossèn Castellví i incorporarà il-
luminació.

La passarel·la sobre el Ripoll serà més ampla

L’actual passarel·la se substituirà l’estiu de l’any que ve.

A dalt, el tram sota el pont de la C-33 i l’R3. A sota, el pas entre Països Catalans i La Salle. A la dreta, imatge virtual del futur passeig, sota l’autopista.

PONT C-17 PONT C-17

PONT
DE LA RAMBLA
DELS PAÏSOS
CATALANS

PASSAREL·LA
DE VIANANTS
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La Favmir convida dos membres de la Plataforma a parlar sobre l’actual sistema

Dempeus alerta sobre la privatització 
de la sanitat pública a Catalunya

denúncia

La Favmir no defalleix en la seva 
lluita en defensa de la sanitat pú-
blica. El  23 de novembre mem-
bres del col·lectiu van participar 
a la protesta feta a Barcelona sota 
el lema “Aturem uns pressupostos 
antisocials” convocada per enti-
tats veïnals i els sindicats majo-
ritaris en contra de les polítiques 
d’austeritat del govern central i 
les noves retallades previstes en 
el pressupost de la Generalitat. 
La Favmir va lluir una pancarta 
reclamant la reobertura de les 
urgències nocturnes, el motiu pel 
qual es manifesta cada dijous al 
municipi. Coincidint amb l’acció 
setmanal, el passat 14 de novem-

bre la Federació local va convidar 
dos membres de la Plataforma 
Dempeus per la Sanitat Pública, 
Toni Barberà i Lola Castro, a 
parlar sobre la situació de l’actual 
sistema públic de salut a la Casa 
de la Vila davant d’una vuitante-
na de persones.

Precarietat. Com a treballadora 
de l’Institut Català de la Salut 
(ICS), Castro va denunciar les 
retallades dels drets dels treba-
lladors, que han vist reduïts en 
un 15% el seu horari i el seu sou 
mentre que, alhora, s’han blin-
dat els salaris dels alts directius, 
“alguns dels quals tenen inte-
ressos en empreses privades 

de l’àmbit sanitari”, va afirmar. 
Castro considera que els governs 
estan promovent un canvi de mo-
del, que posa fi a la universalitat 
de la salut i a l’equitat del siste-
ma. Davant d’aquest panorama, 
proposa l’organització i la mobi-
lització ciutadana.
Toni Barberà, metge jubilat, va 
desmentir que Catalunya gasti 
massa en salut. “Aquí –va dir–
només es dedica el 5% del PIB 
a la salut –un punt per sota 
d’Espanya i dos punts per sota 
d’Europa”. Barberà també va 
denunciar l’estratègia de dila-
tació de les llistes d’espera per 
disuadir els malalts i que se’n 
vagin al sector privat.

Laura Grau | Montcada

Lola Castro, en primer terme, acompanyada del president de la Favmir, Antonio Cera, i del seu company del col·lectiu Dempeus, Toni Barberà
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> Cinquena peça separada del cas Mercuri
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat els 
recursos interposats per l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i la Plata-
forma Sabadell Lliure de Corrupció sobre la fiança de 3.000 euros que el 
Tribunal va demanar a l’associació per exercir com a acusació popular en 
la peça separada del cas Mercuri. El jutge ha considerat que la Plataforma 
està en el seu dret d’exercir l’acusació i ha determinat mantenir la fiança 
de 3.000 euros tenint en compte “la capacitat econòmica, la naturalesa 
de la causa i els fets objecte d’instrucció” tot afegint que la finalitat de la 
fiança és respondre de les resultes del judici –en cas que es fes | Pa

> Arran convoca les ‘Jornades antirepressives’ 
El col·lectiu Arran organitza les I Jornades Antirepressives amb un pro-
grama d’activitats que té per objectiu crear un espai de reflexió sobre els 
problemes de la societat actual i, alhora, donar a conèixer direrents orga-
nitzacions i moviments que donen suport a la lluita social. El primer acte 
és la presentació del llibre de fotografies de Jordi Borràs titulat ‘Warcelona, 
una història de violència’, el dia 29 de novembre, al Casal Popular El Brot 
(19.30h). El dia 1 de desembre es projectarà la pel·lícula ‘La noche de los 
lápices’ (19h), basada en fets reals succeïts a l’Argentina de 1976, en ple-
na dictadura. Les jornades clouran el 3 de desembre amb la presentació 
de la campanya ‘Som Força’, del col·lectiu Alerta Solidària | sa

> Paredes, elegit nou conseller comarcal
El regidor de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació, Joan Carles Paredes 
(CiU), ha estat escollit conseller de Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
L’edil és el nou responsable de l’àmbit d’educació. El pressupost del Consell a 
l’Àrea de Benestar Social i Educació, és d’11 milions d’euros | sa

En el seu desplaçament el 20 de 
novembre a la Casa de la Vila, 
l’oficina del Síndic de greuges, 
que dirigeix Rafael Ribó, va re-
bre 22 persones de les quals 13 
van presentar queixes i 10 van 
plantejar consultes. Les proble-
màtiques exposades van girar 
al voltant del consum de serveis 
bàsics com l’aigua i l’electricitat, 
el medi ambient, l’ensenyament i 
els serveis socials. 
També va haver-hi queixes re-
ferides al pagament tributari i 
d’altres sobre la funció pública,  
una de les quals anava adreçada 
a l’Ajuntament. Totes les perso-
nes ateses, excepte una, eren 
veïnes de la població. Entre els 

col·lectius que van visitar el Sín-
dic hi ha la Federació d’AV de 
Montcada i Reixac (Favmir), que 
lidera la lluita per la recuperació 
de les urgències nocturnes al 
CAP del centre, i la FAMPA, la 
Federació d’Ampa de la localitat, 
que entre d’altres denúncies, va 
exposar al Síndic l’ajornament 
‘sine die’ de la construcció de 
l’INS Montserrat Miró, un equi-
pament que la pròpia Generalitat 
va catalogar d’obsolet al 2006 i 
per al qual es va fer el projecte 
i fins i tot l’adjudicació de les 
obres que havien de començar 
la tardor del 2010. Les persones 
rebudes per l’oficina del Síndic 
rebran resposta per escrit a les 
seves demandes.

En total es van cursar 13 queixes ciutadanes i 10 consultes 

El Síndic de greuges atén 
una vintena de visites

Pilar Abián | La redacció

defensor de les Persones

En el marc de la jornada 
d’accions  simultànies que im-
pulsa arreu de Catalunya el 
Procés Constituent que lide-
ren Arcadi Oliveres, president 
de la Fundació Justícia i Pau, 
i la monja benedictina Teresa 
Forcades, l’assemblea local or-
ganitza el 30 de novembre a 
l’Abi (Colon, 5) una trobada 
amb berenar de tots els adhe-
rits al moviment del municipi 
(18.30h). A la reunió partici-
paran representants de la Pla-
taforma Auditoria Ciutadana 
del Deute que impulsen un 
procés per determinar l’origen 
del deute acumulat per l’Estat, 
que titllen d’“il·legítim” i que 
està repercutint directament en 
la població amb les polítiques 
d’austeritat | Pa

El Procés 
Constituent 
parla sobre el 
deute il·legítim

> Assemblea d’Escons en blanc a Montcada
Representants d’Escons en 
Blanc de la província de Barce-
lona es van reunir el 17 de nov-
embre a Montcada per marcar 
les línies de treball de la forma-
ció. Entre les accions que es van 
acordar hi ha la confecció d’un 
manual adreçat als militants per 
ajudar a difondre el projecte del 
partit que aboga per la regene-
ració democràtica i insta a deixar cadires buides en les comptesses electo-
rals com a manera de fer reflexionar la ciutadania. Presentar-se a les elec-
cions europees és el repte més immediat d’Escons en blanc, que també 
dóna suport a les mobilitzacions d’entitats i sindicats contra les retallades 
i les polítiques d’austeritat | Pa
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Els Mossos d’Esquadra inicien 
la campanya ‘Pensió Segura’ 
per prevenir robatoris a un dels 
col·lectius més vulnerables, els 
pensionistes, coincidint amb el 
cobrament de la paga de Nadal. 
Els agents recomanen la gent 
gran no treure grans quantitats 
de diners d’un sol cop i descon-
fiar de persones que no coneguin 
i vulguin cridar la seva atenció 
amb qualsevol excusa. Fonts 
de la Comissaria dels Mossos a 
Montcada i Reixac també acon-
sellen no portar a sobre gaire 
diners, joies o objectes de valor 
ni fer-ne exhibició pel carrer o 
en llocs públics, així com portar 
les bosses de mà convenientment 
tancades i creuades al davant del 
cos (en bandolera). 
Entre les recomanacions específi-
ques per a les persones grans, cal 
parar atenció que ningú no les 
segueixi fins a casa per evitar ro-
batoris una vegada entrin al por-
tal o a l’ascensor. D’altra banda, 
els Mossos també informen que, 

si es detecta la presència d’alguna 
persona desconeguda i hi ha sos-
pites de la seva actitud vigilant, 
es demani ajuda i es truqui im-
mediatament la policia (112), 
evitant sempre l’enfrontament 
directe. 

Comerços. Per setè any consecu-
tiu es posa en marxa al municipi 
la campanya Grèvol, destinada 
a augmentar la seguretat ciu-
tadana als eixos comercials. A 
partir del 9 de desembre i fins 
al dia 20 agents dels Mossos 
d’Esquadra i de la Policia Local 
patrullaran conjuntament per les 
zones on hi ha més comerç de la 
localitat. L’objectiu és prevenir i 
reduir els fets delictius atenent a 
les condicions que es donen en 
aquest període on tradicional-
ment es concentren les compres 
de Nadal. La campanya compta 
amb dues fases, la primera de les 
quals ja s’ha començat a desen-
volupar i consisteix a informar 
els comerciants sobre consells de 
seguretat.

L’objectiu és evitar els robatoris a les persones grans

En marxa la campanya 
preventiva ‘Pensió segura’

Pilar Abián | La redacció

disPosiTiU esPecial

La Plataforma d’Afectats per 
les Hipoteques de Montcada i 
Reixac aposta per recuperar el 
model d’assessorament col·lectiu 
envers el model assistencialista 
que estava duent a terme fins ara. 
“Volem remarcar que el nostre 
objectiu no és només resoldre 
els problemes individuals dels 
afectats, sinó també implicar-
los dins d’un projecte per de-
fensar el dret a l’habitatge 
digne”, ha dit la portaveu, Daimí 
Pérez. Per aquest motiu, la PAH 
fa una crida entre els ciutadans, 
siguin afectats o no, a participar 
en l’entitat, que es reu neix tots 
els dimecres a les 18h al Kursaal 
de Can Sant Joan. 

assessorament. A més d’aquestes 
trobades setmanals, la PAH ofe-
reix assessorament jurídic gratuït 
a l’Abi, els divendres cada quinze 
dies, de 17 a 19h. Aquest servei 
el fan advocats experts en dret hi-
potecari que col·laboren amb la 
PAH. El col·lectiu explica en un 

comunicat que l’acció col·lectiva 
és l’única via per fer front a la 
“maquinària monstruosa” de 
les entitats financeres, tal com 
demostren les fites aconseguides 
tant a nivell individual –paralit-
zació de desnonaments, dacions 
en pagaments, lloguers socials 
o reallotjaments–, com a nivell 
social –la sentència del Tribu-
nal de Justícia Europeu sobre 
la Llei Hipotecària espanyola, 
els posicionaments del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans o 

el reconeixement de la PAH per 
part de les institucions europees. 
El 27 de novembre va organit-
zar una xerrada al Kursaal so-
bre l’índex hipotecari anomenat 
IRPH, diferent de l’Euríbor, i 
que depèn de les entitats finance-
res. Per llei, aquest índex va ser 
suprimit el passat mes d’octubre 
i ara els bancs han d’aplicar un 
substitutiu. Els interessats poden 
mantenir-se informats de les ac-
cions que fa la PAH a través del 
facebook i del twitter de l’entitat.

El col·lectiu aposta per l’assessorament col·lectiu, en lloc del model assistencialista

Crida per implicar més persones en 
la lluita pel dret a un habitatge digne

Laura Grau | La redacció

PlaTaforma d’afecTaTs Per les hiPoTeqUes

la
u

r
a 

g
r

au

A la darrera trobada, la PAH va convidar activistes de Barcelona experts en l’índex IRPH
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La Regidoria de Comerç va pre-
sentar el 26 de novembre la cam-
panya de Nadal per donar suport 
al comerç local amb l’objectiu de 
promoure les vendes al munici-
pi. El regidor de Comerç, Joan 
Maresma (CiU), i l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), van 
donar a conèixer les accions pre-
vistes, que s’inauguren el dia 29 
amb la tradicional encesa dels 
llums nadalencs, a les 18.30h, 
davant la Casa de la Vila. 

Fira de Nadal. El plat fort de la 
campanya serà la Fira de Nadal, 
amb força novetats, que es durà 
a terme el 14 i el 15 de desembre 
a la rambla dels Països Catalans 
–que no es tallarà al trànsit com 
en edicions anteriors– i al pave-
lló Miquel Poblet, de 10 a 21h.  
“Hem volgut mantenir la Fira 
a Montcada Nova perquè ja 
està plenament consolidada 
en aquest espai i així es repar-
teixen els esdeveniments entre 
els diferents barris”, va indicar 
Maresma, qui es va mostrar con-
tent perquè enguany hi haurà 
una vuitantena de paradistes, 
trenta més que l’any passat. La 
Fira s’articularà en tres espais 
diferents. N’hi haurà un adreçat 

als estands dels establiments co-
mercials i de les entitats, amb la 
venda de productes de tot tipus, 
destacant sobretot els nadalencs. 
Als terrenys exteriors del pa-
velló s’instal·laran les activitats 
infantils amb inflables i tallers 
durant els dos dies, de les 10 a 
les 18h. La Regidoria de Cultu-
ra i Patrimoni muntarà tallers de 
titelles i cagatió. A l’entrada de 
l’equipament, s’exhibirà una ma-
queta dels Amics del Ferrocarril. 
La Fira també comptarà en-
guany amb un espai dedicat ex-
clusivament a la solidaritat, que 
aglutinarà les parades de les di-
ferents accions al municipi com 
la campanya Regala Somriures, 

a més d’altres iniciatives com la 
recollida de joguines, d’aliments 
i de roba d’hivern, entre d’altres. 
“Volem donar un impuls als 
projectes solidaris que es fan a 
la ciutat coincidint amb les da-
tes nadalenques”, va manifestar 
l’alcaldessa. 
Una de les novetats és la participa-
ció de voluntaris, de 13 a 18 anys, 
que col·laboraran en el desenvolu-
pament de les dues jornades. Els 
interessats han d’enviar un email 
al correu electrònic firanadal2013@
gmail.com, amb una autorització de 
la família en el cas dels menors. 
Els cinemes El Punt de Montcada 
regalaran entrades per a tots els 
voluntaris.

L’esdeveniment, amb més paradistes, es farà els dies 14 i 15 a Montcada Nova

La Fira de Nadal promourà el comerç 
local i acollirà iniciatives solidàries

Sílvia Alquézar | La redacció

reGidoria de comerç
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La Fira de Nadal s’instal·larà de nou a la rambla dels Països Catalans, a Montcada Nova

L’empresa Drac, de Pla d’en 
Coll, ha obtingut rencentment el 
primer premi a la innovació tec-
nològica a la Fira Expobioener-
gia 2013 celebrada a Valladolid, 
gràcies al seu economitzador 
per a tot tipus de calderes i com-
bustibles model ECO B. L’ús 
d’aquest sistema permet recupe-
rar part de l’energia que es perd, 
en forma de calor, per la xeme-
neia de fums. “El nou sistema, 
fet a base de residus de fusta 
i de boscos, permet un estalvi 
del 40% respecte altres fonts 
d’energia”, explica el cap de 
producte de biomassa de Drac, 
Alberto Rodríguez, qui s’ha mos-
trat molt content amb el guardó 
perquè l’empresa local compe-
tia amb companyies d’arreu del 
món amb més experiència en el 
sector. Reconeix que la biomassa 

és un món encara desconegut a 
Catalunya. “La gent encara no 
té consciència ecològica i des 
del governs tampoc s’està fent 
res per potenciar-la davant 
d’altres formes d’energia”, opi-
na Rodríguez.
Drac, amb una desena de tre-
balladors, es dedica des de fa 
més de 20 anys a la distribució 
de recanvis i accessoris per a la 
climatizació i ha entrat també en 
el sector de las energies renova-
bles amb productes que aposten 
per la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica. “En els temps que 
corren, sempre s’han de bus-
car alternatives per subsistir”, 
remarca Rodríguez, qui assegura 
que Drac col·labora amb altres 
empreses per desenvolupar pro-
jectes nous com un escuraxeme-
neies per a estufes i calderes de 
pellet de biomassa.

Ha dissenyat un economitzador per a tot tipus de calderes

L’empresa Drac, referent 
en energies renovables

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

innovació TecnolÒGica

Les associacions de comerciants 
de Montcada organitzen diverses 
campanyes coincidint amb el Na-
dal. Montcada Centre Comerç 
(MCC) convoca un concurs de 
dibuix infantil sobre la tradició del 
tió. El primer premi serà la imatge 
que il·lustrarà el cartell publicitari 
del tió de Nadal que farà l’entitat 
el 23 de desembre. El termini per 
presentar treballs acaba el 9 de 
desembre. L’MCC també farà del 

2 al 8 de desembre la Setmana del 
Regal, amb descomptes especials 
i repatirà unes butlletes entre els 
clients per optar al sorteig de vals 
de compra de 100 euros. 
L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan farà un sorteig a 
partir de les butlletes repartides 
entre els clients, amb premis de 
1.000, 300 i 100 euros en vals de 
compra, el 19 de gener al Kur-
saal. A més, l’entitat regala un ca-
lendari amb fotografies del barri 

entre els compradors que acon-
segueixin omplir la butlleta amb 
10 segells de botigues diferents, 
instal·larà inflables i organitzarà 
la visita del patge reial. La de Mas 
Rampinyo farà una xocolatada 
amb motiu de l’arribada del car-
ter reial. L’Associació d’Artesans i 
Emprenedors de Montcada farà 
un taller gratuït per pintar arbres, 
que tindrà lloc l’1 de desembre, 
de 10 a 14h, a la Rambla dels Paï-
sos Catalans. 

Les propostes són variades com sortejos de vals de compra i activitats infantils

Les entitats de comerciants també 
fan accions per atraure els clients

Sílvia Alquézar | La redacció

camPanYa de nadal

En venda. Casa amb tres pisos individuals i 
un local a planta baixa a la Pobla de l’Illet, per 
reformar (Berguedà). Preu: 90.152 euros. 
Es lloga. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església (galeries c. Barcelona) 
amb capacitat per a un vehicle i una moto. 
Preu: 50 euros/mes. Tel. 625 569 938. 
Oferta de trabajo. Se necesita tornero 

de control numérico con experiencia para 
trabajar en Polinyà. Tel. 935 642 225.
En venta. Jaula para de 1 metro de alta por 
60 de ancho. Para animales exóticos. Precio: 
150 euros, a negociar.Tel. 667 208 372.
Classes particulars. De totes les assig-
natures de primària, ESO i Batxillerat. Tel. 
632 482 814.

anuncis gratuïts  Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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El cap de producte de Drac, Alberto Rodríguez, posant combustible a una caldera de biomassa
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El 24 de novembre i, per prime-
ra vegada, el Turó es va incloure 
com a espai a visitar en el marc 
del Dia de Collserola organitzat 
pel Consorci que gestiona l’espai 
natural. Al lloc que es considera 
com l’entrada principal a l’espai 

natural, una mica més amunt de 
Ca n’Oller, voluntaris del parc de 
Collserola i de l’associació local 
ACER van instal·lar unes carpes 
amb mapes i díptics informatius i 
diferents tallers –de tai-txí, per fer 
caixes niu i per conèixer la vegeta-
ció i la fauna del sector. Al voltant 

d’una cinquantena de persones es 
va sumar a la visita guiada per re-
córrer el camí que va des de Terra 
Nostra fins a la part més alta del 
Turó, durant la qual es va expli-
car el projecte que sufraga Lafarge 
per transformar 10 hectàrees de la 
muntanya en un parc públic.

Voluntaris del Parc i d’ACER van organitzar tallers per mostrar els nous usos de l’espai

El Turó, inclòs per primera vegada a 
la festa del Consorci de Collserola

jornada fesTiva

Pilar Abián | Terra Nostra

Una quarantena de veïns va participar el Dia de Collserola en la primera visita guiada pels camins arranjats per Lafarge al voltant del Turó
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L’Ajuntament ha plantat nous 
arbres a la zona del Rec Comtal 
en l’espai que connecta el barri 
montcadenc de Can Sant Joan 
amb el barri de Vallbona de 
Barcelona on també té previst 
instal·lar un embornal per dre-
nar les aigües de pluja i netejar 
el sector. L’execució d’aquests 
treballs és fruit de les diferents 
trobades mantingudes entre els 
responsables municipals i els 
veïns de Can Sant Joan. 
A més de la plantació d’arbres 
i la desbrossada de vegetació, 
els compromisos adquirits per 
l’administració local són la 
instal·lació de bancs i papereres, 
la retirada de la runa abocada il-
legalment i també la possibilitat 
d’instal·lar enllumenat. “S’està 
estudiant amb el Consorci in-
cloure en el projecte la forma 
més adequada i eficient per 
donar llum a tot el Rec Com-
tal i que compleixi amb les 
normatives”, ha indicat la regi-
dora de Medi Ambient, Judith 
Mojeda (PSC).

Sílvia Alquézar | Redacció

Noves accions 
per adequar 
l’entorn del 
Rec Comtal

La Brigada Municipal ha co-
mençat a eliminar els horts il-
legals situats a la llera del riu 
Ripoll retirant fins ara una tona 
i mitja de residus. En les prò-
ximes setmanes es continuarà 
amb aquests treballs per deixar 
la llera neta amb l’objectiu de 
prevenir la contaminació del riu 
i protegir la fauna autòctona. 
Els responsables dels horts van 
ser avisats aquest estiu per la 
Policia Local que havien de po-
sar fi a l’activitat. De fet, al 2007 
ja es va fer una neteja integral 
dels horts il·legals i es va deixar 
lliure la llera del riu, però amb 
el pas dels anys s’havia tornat a 
ocupar la zona.

Pilar Abián | Redacció

Eliminació dels 
horts il·legals 
que hi ha a la 
llera del Ripoll

La Brigada, durant les tasques de neteja
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El carrer Bonavista romandrà ta-
llat al trànsit des de la Zona Espor-
tiva Centre i fins al bloc número 
13 fins al 3 de desembre amb mo-
tiu de les obres de millora de la 
xarxa municipal de clavegueram 
que durà a terme la companyia 
Aigües de Barcelona (Agbar), 
per encàrrec de l’Ajuntament i 
per un import de 105.838 euros. 
El clavegueram en aquesta zona 
es troba molt deteriorat per la 
seva antiguitat, la poca pendent i 
l’escassa poca profunditat.

següent punt. El 2 de desembre 
els operaris iniciaran les obres per 
renovar un tram del col·lector del 
carrer Sant Jaume. Per procedir a 
aquests treballs caldrà tallar el vial 
des del Turó de Vista Rica i fins 
a Domingo Fins. Aquest últim 
també es tallarà només durant 
el cap de setmana a partir del 
carrer Closes, que excepcional-
ment, canviarà el seu sentit de 
circulació. Fins al final de l’obra, 
previst cap al 24 de desembre, 

Sant Jaume romandrà tallat. A 
partir del 4 i fins al 20 de des-
embre, tindran lloc les obres de 
renovació dels col·lectors als ca-
rrers Priorat i Montsant, a Terra 
Nostra, al voltant de l’estació 
de tren, un dels punts que més 
s’inunden quan hi ha fortes plu-
ges. L’actuació obligarà a can-
viar provisionalment els sentits 
d’alguns carrers. 
Després de Nadal està previst 
que arrenquin les obres de millo-

ra del quart tram, el situat entre 
el número 82 del carrer Bosc i 
Diagonal. En tots els casos, es 
facilitarà l’accés a aquells propie-
taris que hi tinguin gual, sempre 
i quan ho permetin les obres. 
“Els treballs tenen com a ob-
jectiu millorar la xarxa de cla-
vegueram i prevenir embussos 
i inundacions”, ha assenyalat la 
regidora de Serveis Municipals i 
Manteniment, M. Carmen Porro 
(PSC). 

L’actuació, que sufragarà l’Ajuntament, vol prevenir embussos i inundacions

Agbar comença els treballs destinats 
a reparar part del clavegueram

Pilar Abián | La redacció

obres a la via Pública
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Operaris d’Agbar al carrer Bonavista, el primer punt on han començat a fer-se els treballs

 

> Audiència pública sobre el nou pressupost
L’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i el president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), presentaran el 10 de desembre en Audiència pública 
(Casa de la Vila, 19h) la proposta de pressupostos municipals per al 2014 
que es debatrà al Ple del dia 19. Una setmana abans, el 4 de desembre, 
està convocada la comissió informativa amb els grups de l’oposició. “Ex-
plicarem les línies bàsiques sobre les quals estem treballant en la línia 
de mostrar la màxima transparència i rigor en la gestió municipal; el que 
volem també és copsar l’opinió dels representants de les entitats”, ha 
explicat Maresma. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana s’ha con-
vocat totes les associacions del municipi a assistir a l’Audiència, una fórmula 
participativa recollida al Reglament Orgànic Municipal (ROM) | LR

> Propera obertura del solar del carrer Barberà
El solar del carrer Bar-
berà que ha recuperat 
l’Ajuntament com a 
espai verd s’obrirà en 
breu al públic i es po-
drà utilitzar la rampa 
de formigó per afavo-
rir la mobilitat i con-
nectar el vial amb les 
escales que van a la 
part baixa de la Font 
Pudenta. L’actuació ha permès salvar el desnivell existent entre el carrer i el 
fons del solar que ocupa 400m2 en forma de talús | Pa

> Trobada de la Coordinadora d’Aturats
El 3 de desembre es farà a la Casa de la Vila (10h) la reunió mensual de 
la Coordinadora d´Assembles de Treballadors i Aturats de Catalunya. El 
col·lectiu prepara la realització d’accions conjuntes en suport a l’ILP sobre la 
Renda Garantida i la propera Marxa d´Aturats, entre d’altres | Pa
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MARATÓ DE TV3
Diverses entitats de Montcada 
organitzen activitats per recollir 
fons per la iniciativa solidària

Pàg. 16 Pàg. 15 

PROGRAMA THAO
Uns 4.000 alumnes de 3 a 12 
anys participaran en un projecte 
per prevenir l’obesitat infantil

Diverses entitats de Montcada 
organitzen activitats per recollir 
fons per la iniciativa solidària

Pàg. 

PROGRAMA THAO
Uns 4.000 alumnes de 3 a 12 
anys participaran en un projecte 
per prevenir l’obesitat infantil

El programa d’activitats per cele-
brar el Dia Internacional con-
tra la Violència de Gènere s’ha 
centrat enguany en la denúncia 
de les retallades en les partides 
destinades a l’atenció a les víc-
times de la violència masclista 
que està fent el govern espanyol 
i en la reivindicació d’unes polí-
tiques que garanteixin els drets 
de les dones. En una xerrada feta 
a la Casa de la Vila el dia 27, la 
jurista Celeste Arella va criticar 
que “el Ministeri de Sanitat 
només comptabilitza les dones 
que són assassinades a mans 
de les seves parelles, però deixa 
de banda la xifra de víctimes 
de lesions greus i lleus que no 
acaben en mort i que són el 
gruix del problema”. Segons 
Arella, aquest model de còmput 
“invisibilitza el problema i jus-
tifi ca que no s’hi dediquin més 
recursos”.

Manifest. El 25 de novembre, va 
tenir lloc davant de la Casa de 
la Vila la lectura d’un manifest 
a càrrec del ciclista montcadenc 

Ernesto Romero i la seva com-
panya d’equip, la guipuscoana 
Izaskun Ceberio, que participen 
en competicions de ciclisme amb 
el lema ‘Ni una más’, denunciant  
les morts de dones a mans de 
les seves parelles o exparelles, 
en suport a l’entitat Mujeres en 
Igual dad.  En el seu parlament, 
els esportistes van lamentar la 
mort de dones per violència mas-
clista a l’Estat espanyol, que en-
guany en són 45, i van reclamar 
a les administracions els recursos 
necessaris per fer front a aquesta  
xacra social. Els ciclistes van 
apuntar que la violència mas-
clista es pot donar en qualsevol 
àmbit i que cal revisar els models 
de relacions entre sexes per acon-
seguir posar-hi fi .

Valoracions. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va parlar de 
les retallades com un retrocés 
i va criticar “el desmantella-
ment progressiu de la xarxa de 
suport”. Pel que fa a l’àmbit lo-
cal, va destacar que l’Ajuntament 
fa tots els esforços possibles per 
mantenir els serveis d’atenció 
i assessorament a les dones. La 
regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Judith Mojeda (PSC), va manifes-
tar que “la crisi s’està acarnis-
sant especialment amb les 
dones víctimes de violèn cia i 
està silenciant el seu patiment”, 

a la vegada que va demanar a 
tots els agents socials la seva im-
plicació. D’altra banda, la Candi-
datura d’Unitat Popular (CUP) 
de Montcada va denunciar en 
un comunicat que les dones 
maltractades no només són víc-
times dels seus agressors i assas-
sins, “sinó la punta de l’iceberg 
d’un sistema econòmic i social, 
el capitalisme i el patriarcat, 
que provoca desenes de mortes 
cada any”. La formació també 
critica el paper de les institucions 
“que continuen perpetuant  
el sistema amb el silenci i 
l’immobilisme”.

Sílvia Alquézar | Montcada

‘Sanitat només compta 
les víctimes mortals, 
però no les lesions 
greus i lleus’

dia inTernacional conTra la violÈncia de GÈnere

El programa d’actes de l’Ajuntament se centra en la reivindicació d’unes polítiques que garanteixin els drets de les dones

El 25-N denuncia la retallada de recursos 
del govern central en l’atenció a les víctimes

El 25 de novembre es va fer una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila amb espelmes en record de les víctimes de la violència de gènere
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D’esquerra a dreta, Judith Mojeda, Ernesto Romero, l’alcaldessa i Izaskun Ceberio
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‘Encaixats’ als pilars 
de l’autopista C-33

inTeGració

És la primera mostra al nou espai d’exposicions al carrer

Les columnes de l’aparcament 
sota l’autopista C-33 acullen 
més de 200 retrats de veïns de 
la Ribera que formen part de la 
mostra fotogràfica ‘Veus des de 
la Ribera’, realitzada per l’artista 
Joan Tomàs dins del projecte En-
caixats, impulsat per la Regidoria 
d’Integració amb el suport de la 
Fundació Mescladís. L’exposició 
pretén ser un espai col·lectiu de 
reflexió per donar continuïtat al 
treball de cohesió social fet a la 
Ribera i, alhora, ser un pont de 
comunicació entre el barri i la res-
ta de la ciutat. 

La mostra. Els retrats, que es van 
fer al setembre, mostren la diver-
sitat de la Ribera amb l’objectiu 
de posar en valor la història d’un 
barri forjat a partir dels somnis 
d’immigrants. La mostra consta 
de tres nivells: 6 columnes es-
tan dedicades a les imatges de 
l’acció Encaixats, 2 pilars acullen 
fotografies històriques del barri 
i 9 més exposen les instantànies 

de veïns amb les seves històries 
de vida. ‘Veus des de la Ribera’ 
s’inaugura el dia 29, a les 19.30h, 
a l’aparcament sota la C-33. 
Arran de la iniciativa de portar 
l’exposició a les columnes de 
l’autopista, Montcada ha guan-
yat un gran espai d’exposicions 
al carrer. L’Ajuntament ha signat 
amb l’empresa Xarxa Gencat, 
de la concessionària Abertis, un 
conveni pioner a Catalunya que 
li permetrà transformar les co-
lumnes en un element integrador 
del territori per a la difusió de 
la cultura. “La idea és canviar 
el formigó per cultura”, va ex-
plicar la regidora d’Integració, 
Elisabeth González (CiU), durant 
la signatura del conveni, el 20 de 
novembre a l’Ajuntament entre el 
director de Xarxa Gencat, Josep 
Maria Pallarés, i l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC). “És una 
manera de facilitar un entorn 
més amable”, va dir Pallarés. 
Pérez va celebrar que Montcada 
guanyi “un gran espai per di-
fondre la cultura”.

Sílvia Alquézar | Montcada Nova
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La mostra Diàlegs Migrants trenca els tòpics sobre la immigració
L’exposició Diàlegs Migrants es 
va inaugurar el 19 de novembre 
a l’Auditori  en un acte organit-
zat per la Regidoria d’Integració 
que va incloure una conferència 
a càrrec de la directora del Mu-
seu de la Immigració de Catalu-
nya, Imma Boj, i la presentació 
d’un reportatge protagonitzat 
per nou persones de la Ribera 
que van arribar al barri durant 
els processos migratoris de la 
segona meitat del segle XX. “La 
interculturalitat és un fet natu-
ral al llarg de la història de la 
humanitat, que s’ha de viure 
com un valor afegit”, va expli-
car la ponent, qui va remarcar 

que cada procés migratori es 
produeix en un context històric 
diferent, amb unes històries per-
sonals comunes. “El que uneix 
cada onada migratòria són les 
experiències de les persones 
que les protagonitzen”, va dir 
Boj. La regidora d’Integració, 
Elisabeth González (CiU), tam-
bé va intervenir, recordant que 
el projecte Diàlegs Migrants es 
va posar en marxa ara fa un any 
i mig gràcies a la implicació de 
la Taula Cívica de la Ribera i el 
suport de la Fundació Mescla-
dís. “Volíem treballar la cohesió 
social del barri i, alhora, donar 
a conèixer la Ribera a la resta 

de la ciutat”, va comentar l’edil. 
Per la seva banda, el director 
de la Fundació Mescladís, Mar-
tín Habiague, va parlar de les 
experiències immigrants i dels 
problemes que comporta viure 
en la marginalitat, a més de fer 
una reflexió sobre les lleis i les 
polítiques migratòries actuals. 
“Quan s’aplica la llei i es violen 
els drets humans, vol dir que 
alguna cosa falla”, va dir Habi-
ague. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), va lloar el projecte 
perquè “ens fa arribar a la con-
clusió que entre les persones 
immigrants hi ha més punts en 
comú que diferències” | sa

Convidat per la Regidoria d’Inte-
gració per parlar de la immigració, 
el professor d’Antropologia de la 
Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB) Manuel Delgado 
va trencar alguns dels tòpics més 
estesos sobre la immigració ente-
sa com un problema social. Per a 
l’investigador, la causa de les mi-
gracions és la demanda per part 
del mercat de treballadors precaris. 
D’aquesta manera, “no és que ells 
vinguin perquè ho necessiten, 
vénen perquè el mercat els ne-
cessita a ells, que han esdevingut 
la nova classe obrera”. 

Visió diferent. Partint d’aquesta 
perspectiva, entèn que plantejar 
la immigració com un problema 
contribueix a fer creure que el des-
plaçament de treballadors d’una 
país a un altre “és una mena de 
cataclisme que justifica una es-
pècie d’estat d’excepció i que 
és motiu d’alarma per a la 
població en general”. Delgado 
considera que l’Administració i 
alguns moviments socials fomen-

ten aquest discurs, “en el primer 
cas perquè permet justificar el 
fracàs de les polítiques socials 
i, en el segon, perquè apel·la 
al bonrotllisme, actitud que 
no serveix per res”. Per al pro-
fessor, darrera del discurs de la 
multiculturalitat o el xoc cultural 
s’amaguen, en realitat, estructu-
res socials profundament injustes 
que cal denunciar. “El llenguat-
ge actual ha substituït el con-
cepte de raça per cultura, com 

si es tractés d’un codi genètic, 
banalitzant el seu significat”, 
va afegir Delgado, qui reivindi-
ca la diferència com una quali-
tat inherent al ser humà –“tots 
som diferents, tots som raros, 
aixó és ser normal”– i accepta 
el conflicte com una realitat prò-
pia de les societats complexes, no 
vinculada a qüestions culturals 
“perquè no hem d’oblidar que 
tots som immigrants, ho hem 
estat o ho serem”.

xerrada

Delgado combat el discurs de la 
immigració com un problema social 
L’antropòleg diu que darrera el xoc cultural s’amaguen estructures socials injustes

Laura Grau | Montcada

L’antropòleg Manuel Delgado durant la conferència que va fer a la Casa de la Vila
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Un total de 206 persones va participar el 23 de novembre a la tercera edi-
ció del Mercat d’Intercanvi, organitzat l’associació Andròmines en el marc 
del programa Reincorporat. Durant la jornada, a la plaça de l’Església, es 
van fer 129 intercanvis i es van estalviar gairebé 150 quilos d’objectes que 
no tenien futur. A la foto, dos infants mirant les joguines del mercat | sa

> Bona acollida del Mercat d’Intercanvi
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> El concert solidari de gòspel recull 700 euros

Un total de 230 persones es va donar cita el 24 de novembre al Kursaal 
per assistir a l’actuació del cor Gòspel Gràcia, un concert solidari organit-
zat per l’Ajuntament, que va permetre recollir 700 euros. La recaptació 
s’ha lliurat a l’Institut de Drets Humans de Catalunya, entitat que va néixer 
fa més de vint anys a Barcelona al voltant d’un grup de persones amb 
un clar sentit reivindicatiu i de lluita pel progrés de les llibertats i de la 
democràcia en el món. El  grup Gòspel Gràcia està dirigit per la cantant i 
músic Karol Green i és molt conegut per la seva participació al programa 
Oh Happy Day de TV3 | Pa
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El menjador social de l’Alzina, coordinat per l’Ajuntament i l’assemblea 
local de Creu Roja de Cerdanyola, Montcada i Ripollet, fa el pròxim 6 
de desembre una jornada de portes obertes per donar a conèixer la 
instal·lació i el projecte. Els voluntaris que col·laboren en la iniciativa 
seran els encarregats de fer les visites guiades als assistents. També 
s’aprofitarà la jornada per fer recollida d’aliments. El menjador social 
està al màxim de la seva capacitat –30 persones– i no tancarà al Nadal 
com es va fer a l’estiu. Creu Roja i l’Ajuntament han fet una crida per 
aconseguir més voluntaris | sa  

> Portes obertes al menjador social de l’Alzina

Diverses entitats locals organitzen 
nombroses activitats a la ciutat en 
suport a la Marató de TV3, que es 
farà el 15 de desembre i enguany 
està dedicada a les malalties neu-
rodegeneratives. La Biblioteca 
Elisenda organitza del 2 al 14 de 
desembre una mostra de llibres i 
audiovisuals sobre la temàtica amb 
l’objectiu de sensibilitzar la població 
i donar suport als afectats i les seves 
famílies. La sala polivalent de la Bi-
blioteca acollirà el dia 3 (19h) una 
xerrada divulgativa sobre aquest 
tipus de patologies.

altres propostes. L’Associació Gent 
Gran Activa organitza el dia 14 
al Casal ubicat al parc Salvador 
Allende un dinar de germanor, la 
recaptació del qual es destinarà ín-
tegrament a la Marató. Al mateix 
espai, el dia 20, l’Associació Gent 
Gran de Montcada farà una xerra-
da informativa sobre les malalties 
degeneratives i un bingo solidari. 
La Unió de Mas Rampinyo és una 
altra de les entitats locals que se 

sumen a la iniciativa solidària de la 
televisió catalana. El dia 10, hi ha 
prevista una xerrada divulgativa, a 
les 20h, al local de l’associació. El 
mateix dia de la Marató, La Unió 
organitza el tradicional festival so-
lidari (10h), que comptarà amb 
l’actuació dels grups de l’entitat i 
la venda de manualitats del grup 
de dones. La novetat d’aquest any 
és el torneig de tennis taula de 12 
hores, una iniciativa de la secció de 

tennis taula, que tindrà lloc el 13 de 
desembre a partir de les 22h. 
D’altra banda, la Unió Bàsquet 
MiR també se solidaritza amb la 
causa, amb la recollida de diners 
a través d’unes guardioles que 
instal·larà al pavelló Miquel Poblet 
l’1 de desembre durant la presenta-
ció dels equips del club. Montcada 
Aqua farà tres sessions d’spinning 
el dia 14, entre les 10 i les 12h, per 
recollir fons.

malalTies deGeneraTives

Montcada s’aboca a la Marató 
de TV3 amb nombroses activitats
Una de les novetats és un torneig solidari de 12 hores de tennis taula en horari nocturn

Sílvia Alquézar | La redacció

El CEB Can Sant Joan va fer l’any passat un llaç amb jugadors del club el dia de la Marató
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Els ‘pericos’ posen en 
marxa la sisena edició
L’entitat lliurarà els regals a la parròquia de Can Sant Joan

“Vam començar aquesta aven-
tura fa sis anys pensant que no 
duraria gaire i ja hem arribat a 
la sisena edició, cada cop amb 
més suport”, va reconèixer amb 
satisfacció el president de la Penya 
Blanquiblava, Francisco Martínez, 
durant la presentació de la VIa 
campanya de recollida de joguines 
que organitza l’entitat al municipi. 
L’activitat compta amb el suport 
de l’Ajuntament i del CD Mont-
cada per això respresentants del 
consistori i del club de futbol van 
assistir a la posada en marxa de 

la iniciativa, el 22 de novembre al 
local de la Penya. Des d’ara i fins 
al 28 de desembre, tothom que 
vulgui col·laborar pot dur jogui-
nes als següents punts de recolli-
da: Bar Punto de Encuentro, Bar 
Peña, Ferreteria Montcada, sabate-
ria Tere, AV Montcada Nova-Pla 
d’en Coll i als dos camps de futbol 
municipals. També hi participen 
les penyes espanyolistes de Mollet 
i de Montmeló. Els regals que es 
recullin es lliuraran a la parròquia 
de Can Sant Joan i Càritas Mont-
cada els distribuirà entre famílies 
de la localitat amb pocs recursos.

Pilar Abián | Montcada Nova

Els representants de la Penya durant la presentació, a la qual van assistir alguns regidors
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Diverses entitats locals organitzen 
accions solidàries coincidint amb 
l’arribada del Nadal. L’assemblea 
local de Creu Roja ha posat una 
marxa una campanya de recollida 
de mantes i jaquetes d’hivern, que 
es poden dur fins al 20 de desem-
bre als centres cívics de La Ribera, 
l’Alzina i Can Cuiàs i el Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina. L’1 
de desembre també hi haurà un 
estand a la plaça del Poble de Te-
rra Nostra amb motiu de la Fira de 
Nadal. Així mateix, l’ong promou 
la recollida de joguines noves no 
bèl·liques ni sexistes i educatives. 
Els regals es poden dur fins al dia 
20 als mateixos equipaments que a 
la campanya de roba d’hivern. 
D’altra banda, La Unió de Mas 
Rampinyo també promou una 
iniciativa per recollir aliments, de 
l’1 al 23 de desembre, que es po-
den dur al seu local, a l’avinguda 
de Catalunya. Els productes es 
lliuraran a Càritas Montcada. La 
mateixa ong cristiana fa una re-
collida d’aliments, del 9 al 20 de 
desembre, a la parròquia de Santa 
Engràcia i als col·legis de La Salle i 
el Sagrat Cor.

Entitats locals 
organitzen 
accions de 
caire solidari
Sílvia Alquézar | Redacció

recollida de joGUines
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Montcada i Reixac es va adherir 
el 20 de novembre al Programa 
Thao-Salut Infantil per a la pre-
venció de l’obesitat infantil i la 
promoció d’hàbits saludables, en 
un acte a l’Auditori presidit per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), en presència de la regido-
ra de Salut Pública, M. Carmen 
González (CiU), i del director 
científic de la Fundació Thao, 
Rafael Casas. Prop de 4.000 
nens i nenes montcadencs entre 3 
i 12 anys entraran a formar part 
d’aquest projecte, que fomenta 
una alimentació variada i equi-
librada, incentiva la pràctica de 
l’activitat física regular i aborda 
altres determinants en la salut in-
fantil com les hores de descans i 
els aspectes psicològics i emocio-
nals.

El conveni. L’acord signat entre 
la Fundació i l’Ajuntament pre-
veu que els alumnes d’educació 
infantil i primària de tots els 
centres educatius passin per un 

control de la talla, alçada i pes 
que es farà durant quatre cursos 
escolars. Les mesures les duran 
a terme alumnes de l’institut La 
Ferreria. “Posem en marxa un 
ambiciós projecte en el qual és 
clau la complicitat de tots els 
agents socials”, va manifestar 
l’alcaldessa. La regidora de Salut 
Pública va destacar “la importàn-
cia de promoure l’alimentació 
saludable i l’exercici físic entre 

els infants de la població”. Se-
gons dades de la Fundació Thao, 
l’excés de pes afecta un 28,3% 
de la població infantil de l’estat 
espanyol, una prevalença que el 
situa al capdavant d’Europa. El 
director científic de l’organisme, 
Rafael Casas, va assegurar que 
“l’experiència ens ha demos-
trat que des de la proximitat 
és des d’on s’aconsegueixen els 
canvis d’hàbits”. 

salUT Pública i consUm

Uns 4.000 infants participaran al 
Programa Thao per prevenir l’obesitat
El projecte, que s’adreça a alumnes d’infantil i primària, promou hàbits saludables

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Rafael Casas, l’alcaldessa i l’edil de Salut Pública a la presentació del projecte

L’escola Reixac acollirà el 6 de no-
vembre el concert organitzat per 
l’entitat Tot per tu amb l’objectiu 
de recaptar fons per a les famí-
lies i els infants amb necessitats 
especials. La festa començarà a 
la rambla dels Països Catalans, 
a les 18h, amb una batucada a 
càrrec de Rhythm’n’Moyo que 
arribarà fins a l’escola. Tot se-
guit, hi ha prevista l’actuació dels 
grups Yonki Love, El Ventilador 
i The Coficks Rovers, el grup de 
balls Endansa-La Unió, el mono-
loguista Er Maiker, els guitarris-
tes Salva Criado i David Toiber 
i els punxadiscos Dj Uri i Dj Ra. 
També hi haurà activitats per 
als més petits com uns tallers de 
punts de llibre i d’imans.
Les entrades, a 3 euros, es po-
den comprar als establiments 
següents: Marial, Montcata Vins, 
Marisqueria Romero, Baviera, 
Casino de Terra Nostra, Danu-
bio, l’Àpat, Xihuahua, Petit Marc, 
Perruqueria Amador, La Poma, 
Granja El Cuervo, El Brot, Bar 
Colón, Escola New Dance i forn 
de pa Silma.

L’entitat Tot per 
tu fa un concert 
solidari el dia 6 
a l’escola Reixac
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Obra Social ‘la Caixa’ ha fet 
una donació de 2.500 euros a 
l’Associació de Discapacitats  de 
Montcada i Reixac (Adimir) 
per col·laborar en el projecte 
del Centre d’Atenció Integral a 
la Discapacitat (CAID), que es 
va posar en marxa el 2009 amb 
l’objectiu d’atendre d’una manera 
integral les persones amb neces-
sitats especials. Una delegació de 
l’entitat bancària va visitar el 20 
de novembre les instal·lacions de 
l’entitat, a Terra Nostra. 

Valoracions. “La subvenció ens 
permet seguir oferint uns ser-
veis que, lamentablement, no 
tenim al sistema públic”, va ex-
plicar Andrés Jiménez, d’Adimir, 
qui va comentar que els seus fills 
necessiten tenir un seguiment 
setma nal i rebre estímuls de forma 
continuada.  Per la seva banda, la 
representant de ‘la Caixa’, Sara 
Espejo, va destacar que “la dinà-
mica de grup i els llaços entre 
les famílies no es creen amb di-
ners, això és el que aconsegueix 
Adimir amb la seva feina”.

Adimir rep un 
ajut de 2.500 
euros de l’Obra 
Social ‘la Caixa’
Sílvia Alquézar | Redacció
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> El físic Carlos González, a l’INS La Ribera
El físic quàntic Carlos González 
va fer el 20 de novembre una 
conferència als alumnes de ba-
txillerat de l’INS La Ribera en 
el marc de la Setmana Ciència 
que va celebrar el centre entre 
el 18 i el 22. El científic va par-
lar d’autoconeixement “per do-
nar a conèixer altres maneres 
de veure la vida”, va dir Gonzá-
lez, qui proposa una altra forma d’entendre l’educació. El físic ha publicat el 
llibre ‘Entre Maestros’ i un documental divulgatiu amb el mateix nom sobre 
la seva teoria. En l’organització de la xerrada també va col·laborar l’entitat 
local Jema-Fitec. A la foto, el físic durant la xerrada a la Ribera | sa
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Les farmàcies i els equips d’atenció primària de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) al Vallès Occidental treballen conjuntament des de mitjan 
del mes de novembre perquè els controls de la tensió arterial que els 
usuaris es fan als establiments arribin de forma segura i confidencial via 
telemàtica al centre de salut i quedin incorporats a la història clínica de 
cada persona. Totes les farmàcies de la localitat s’han sumat al projecte, 
que es va posar en marxa com a prova pilot a Cerdanyola i Ripollet l’any 
2012 i que, donada la seva bona acollida entre els ciutadans, l’ICS ha 
decidit estendre el programa a d’altres poblacions de la comarca. “La 
gent es queda més tranquil·la sabent que els resultats els rebrà el 
seu metge”, ha indicat la farmacèutica Laura Saborido, de l’establiment 
situat a l’avinguda de Terra Nostra | sa  

> Acord per controlar la tensió arterial

La Casa de la Vila acollirà el 3 de desembre una jornada de donació de 
sang a càrrec del Banc de Sang i Teixits. La unitat mòbil s’instal·larà a 
la sala institucional de l’equipament municipal de 17 a 20.30h. Poden 
ser donants de sang totes les persones majors de 18 anys, que pesin 
més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia crònica  | sa  

> Jornada de donació de sang a la Casa de la Vila

La gent gran respon 
amb molta participació 
a la festa en el seu honor 

ParTiciPació ciUTadana

Les activitats apleguen mig miler de persones cada dies

La gent gran de Montcada va 
respondre positivament a la cele-
bració de la festa en el seu honor, 
que cada any organitzen la Regi-
doria de Participació Ciutadana i 
les associacions de gent gran de 
la ciutat –Gent Gran de Montca-
da i Reixac, Gent Gran Activa, 
Casal de la Mina i Gent Gran de 
Can Cuiàs. Al voltant de 500 per-
sones van participar al ball final 
de festa, el 17 de novembre, amb 
l’orquestra Arsenic Band, i unes 
450 van assistir a la botifarrada 
que va tenir lloc el dia anterior. 
També van aplegar centenars de 
persones les exhibicions de pun-
tes de coixí, tai-txí, cant coral, la 
desfilada de vestits de paper, la 
rondalla, les sardanes, els balls en 
línia, les sevillanes i el play-back 
que van tenir lloc el dissabte. 
El mal temps va obligar a sus-
pendre la caminada popular per 
Mas Duran prevista diumenge al 

matí. Un total de 16 entitats va 
col·laborar amb la festa, durant 
la qual l’Ajuntament va repartir 
una nova guia de serveis per a la 
gent gran.

Valoracions.  “Les associacions 
de gent gran sou un dels mo-
tors del teixit social del muni-
cipi”, va manifestar l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), du-
rant els parlaments, diumenge a 
la tarda. L’edil es va referir a la 
gent gran com “el pilar de mol-
tes famílies, ja que en molts 
casos esteu ajudant els vostres 
fills i néts a causa de la crisi”, 
a la vegada que va recordar que 
el consistori té en marxa el pla 
d’envelliment actiu amb l’objectiu 
de fomentar la participació i 
l’autonomia de la gent gran des 
de diferents vessants i afavorir-ne 
la seva qualitat de vida. “Sou un 
exemple d’energia”, va mani-
festar Jonathan Martín, regidor 

de Participació Ciutadana. L’acte 
també va comptar amb la lectura 
d’un manifest reivindicatiu de la 
gent gran consensuat per les en-
titats locals, que va llegir Julián 
Muñoz, en nom del col·lectiu. 
El text posava de manifest com 
les retallades en serveis, espe-
cialment en atenció mèdica, està 
afectant la gent gran, a la vegada 
que demana a les administra-
cions que comptin amb l’opinió 
del col·lectiu per aportar idees 
per sortir de la crisi. La festa va 
comptar amb el suport d’uns 20 
voluntaris de Creu Roja.

Sílvia Alquezar | Pla d’en Coll
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El grup de sevillanes del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina durant la seva exhibició, el dissabte a a la tarda al pavelló Miquel Poblet

L’Associació Gent Gran de Montcada va oferir una exhibició de country, dissabte a la tarda



18 1a quinzena | Desembre 2013
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Fira de Santa Llúcia
La fira de Santa Llúcia, la fira de 
Nadal amb les paradetes de motius 
nadalencs és un d’aquells esdeveni-
ments que fa molt caliu, més enllà del 
punt de consumisme que té. Aquesta 
Fira, com el patge reial, com el caga 
tió, formen part de les tradicions na-
dalenques que a tot arreu fan poble. 
Apleguen la gent, són un punt per 
retrobar-se… Jo sempre recordo ha-
ver anat al carrer Major –quedem a la 
Plaça de l’Església!– aquesta era una 
frase mítica. Ara resulta que aquesta 
no és la ubicació adequada per a un 
esdeveniment d’aquest tipus.
Resulta que a vegades les fires, els 
actes públics, les obres de millora del 
mobiliari urbà, els parcs pels infants, 
etc…no es decideixen i s’ubiquen 
d’acord a la necessitat o a l’eficiència 
o a la lògica i el sentit comú, sinó a les 
possibilitats de treure un rendiment.
un rendiment de vot, s’entén. És una 
conclusió no gaire agradable de sen-
tir, que pot ferir sensibilitats però a la 
qual si observem i reflexionem hi arri-
barem tard o d’hora. I això, ens agradi 
o no, passa al nostre país i al nostre 
poble. Qualsevol altre discurs és abso-
lutament demagògic. 
Prioritzar i utilitzar els diners de la 
gent amb sentit comú és bàsic per 
guanyar credibilitat. Si una cosa fun-
ciona i sempre ha funcionat i està ben 
organitzada no cal canviar per canviar. 
Els recursos cal utilitzar-los en d’altres 
coses que sí són prioritàries i que sí 
hem de canviar.

J.P.G.
Montcada

**********
Llegint la resposta del regidor de Co-
merç, Joan Maresma, a les reivindica-
cions que fa la nostra entitat –entenem 
que fruit d’una lectural superficial de 
les mateixes–, volem fer-li les consi-
deracions següents. En cap cas l’AV 
Montcada Centre proposa un canvi 
d’ubicació al que vostès han batejat 
com a Fira de Nadal, sinó que el que 
volem és recuperar el fet que les para-
detes dels elements culturals/religiosos 
que es venen en aquestes dates tornin 
al lloc on tradicionalment i històrica-
ment han estat, la plaça de l’Església.
Barrejar el caràcter d’una fira de co-
merç amb una cosa típica del Nadal 
com és Santa Llúcia l’únic que fa és 
crear confusió. Maresma es protegeix 
al·ludint que la decisió s’ha consen-
suat amb les associacions de comer-
ciants del centre, Centre-Llevant i Mas 
Rampinyo. Precisament l’MCC, l’asso-
ciació de comerciants del carrer Major, 
ha contribuït amb la seva signatura a 
la nostra reivindicació. Això fa més que 
evident la seva falta de coneixement 
sobre la realitat dels paràmetres bàsics 
que ha de recollir qualsevol anàlisi de 

mercat per a la presa de decisions i que 
poden ser, entre d’altres, conèixer, tant 
si és a favor com en contra, l’opinió del 
públic objectiu de l’entorn afectat per 
la mesura a adoptar. 
Solament podem traslladar-li al govern 
i al consell municipal d’aquesta ciutat 
com a ciutadans de la zona, les nos-
tres més sinceres gràcies per escoltar, 
per respectar, per cuidar i/o mantenir 
els costums de Montcada que té o ha 
tingut la ciutadania i que s’ometen per 
arribar  a un consens d’aquest tipus. 
Per cert, per a les properes elecci-
ons municipals els veïns, públic ob-
jectiu, els pensen obviar de la ma-
teixa manera.

Jordi Vilalta
AV Montcada Centre

Amos responsables
A pesar de que hay anuncios bien 
señalados por varios lugares, los ex-
crementos de perros en las calles con-
tinúan siendo un grave problema. Los 
propietarios deberían ser cuidadosos 
y no dejar las heces en la vía pública 
porque alguien puede resbalar y ha-
cerse mucho daño. Cuando saquen el 
perro a pasear, no cuesta nada llevar 
una bolsa para recoger lo que ensucie. 
Pido la colaboración de los vecinos de 
Can Sant Joan-Bifurcación para tener 
un barrio limpio.

Francesc Nin
Can Sant Joan

He tenido un sueño
He soñado que en mi barrio, Terra 
Nostra-Zona 21, teníamos todos los 
servicios que un ciudadano necesita 
para la vida cotidiana. Teníamos un 
servicio de transporte que nos acer-
caba cómodamente a los lugares 
más habituales para el desarrollo de 
nuestras tareas. Teníamos las calles 
urbanizadas, asfaltadas e iluminadas 
con zonas ajardinadas donde pasear y 
donde los niños jugaban sin peligros. 
Teníamos un servicio de recogida de 
residus domésticos al alcance de todos 
los vecinos, sin importar su movilidad, 
edad, etc. Teníamos un servicio de 
recogida de aguas residuales, perfec-
tamente canalizado y estructurado. 
Teníamos los bosques limpios y con 
escaso peligro de incendios. Teníamos 
un centro cívico con biblioteca donde 
nuestros mayores podían reunirse y 
otras personas leer o estudiar. Pero, 
cuando más feliz estaba, sonó mi des-
pertador y me dí cuenta de que sólo 
era un sueño, que mi barrio carece de 
todo lo soñado y que nuestras queridas 
autoridades no comparten mis sueños.

Joan Vendrell i Mora
AV i Propietaris Terra Nostra-Zona 21

Necesitamos ayuda
En la actualidad tenemos abierta una 
denuncia contra la empresa Lafarge 

Cementos SAU en la que el Tribunal 
Superior de Justicia falla a favor nues-
tro y anula el permiso medio ambiental 
que la Generalitat le había concedido.
Para poder seguir con el contencioso 
necesitamos presentarnos al Tribunal 
Supremo de Madrid y conseguir que 
el recurso de casación de la empresa y 
de la Generalitat no prospere y se dicte 
una sentencia a favor de los vecinos. 
Por ese motivo nos vemos obligados a 
pagar a una procuradora y al aboga-
do y se nos hace imprescindible pe-
dir vuestra solidaridad. Como sabéis 
desde la Plataforma Antiincineración 
de Montcada llevamos desde el año 
2006 luchando por la salud de todos 
los vecin@s de Montcada haciendo 
todo tipo de acciones, tanto por la via 
legal como por la movilización (char-
las y prensa posibles, para paralizar la 
quema de residuos peligrosos), con el 
objetivo de salvar nuestra salud.Según 
un estudio de la Universidad Carlos III 
de Madrid toda la población que se en-
cuentra a un radio de acción de 5 km 
de una cementera aumenta las posibi-
lidades de contraer cáncer.
Por estas razones os pedimos vuestra 
colaboración con alguna aportación 
económica, (nos vale cualquier impor-
te por pequeño que sea, valoramos el 
esfuerzo que hacéis por ayudarnos) a 
la cuenta a nombre de la Agrupación 
de Vecinos de Can Sant Joan, en el 
Banco Bilbao Vizcaya 0182   8758   
18    0200075257. También podéis 
aportarlar las ayudas en efectivo a la 
propia AV. Nuestro horario de atención 
es de lunes a miércoles, de 18 a 20h, 
y el teléfono, el 935 648 051.
  Luis Conejero

Plataforma Antiincineració

> Renovació del Consell d’Administració de Montcada Comunicació
El Ple de l’Ajuntament va aprovar en la sessió del mes d’octubre el nomenament dels nous membres del Consell 
d’Administració de Montcada Comunicació que presideix l’alcaldessa, María Elena Pérez, i que han estat propo-
sats pels grups municipals. D’esquerra a dreta i, començant per abaix: Jennifer Tribaldos, Josep Bacardit, Neus 
Vinyals i Mònica Collelldemont. Drets: l’alcaldessa, Xavier Paredes, Amèlia Morral, Salvador Sánchez i Miquel 
Soler. El nou Consell substitueix l’anterior format per Elisa Riera, Antoni Orihuela, Núria Berbería, Antonio Pérez 
i Flora Vázquez, que ocupaven el càrrec des del 2010 | LR

Comiat de Bernat Gayà
Aquests dies hem rebut innumera-
bles mostres de suport i de condol. El 
Bernat, l’amo, el tio, l’avi, el jefe, el 
senyor Arjalaguer, el papa... Se n’ha 
anat com caminava, a poc a poc. Dei-
xant-nos temps per fer-li costat i pair la 
batzegada, perquè tots ens poguéssiu 
transmetre el vostre suport i veiéssim 
que no estem sols. Gràcies a tots els 
que ens ajudeu, que sou moltíssims. 
Hem pogut constatar que sempre ha 
estat una bona persona que s’ha fet 
estimar per gent de tot arreu i de to-
tes les edats. Ara haurem d’aprendre 
a viure amb el seu record i amb tot el 
que ens va ensenyar, que és molt.

Família Gayà arjalaguer
Montcada

Estimada cosina
Ja fa uns dies que ens vas deixar i en-
cara no podem creure que no siguis al 
nostre costat, fent riure tothom amb 
les teves coses, fent entremaliadu-
res de les teves, ni veure’t pel carrer 
amb la teva estimada Keta. Tenies el 
do especial de fer-te estimar molt fà-
cilment i ho aconseguies. Tothom et 
volia i, encara que no et poguem veure 
més, sempre estaràs al nostre costat, 
perquè les persones no moren quan 
deixa de bategar el seu cor, moren 
quan desapareixen del nostre record 
i tu, estimada Marga, romandràs sem-
pre amb nosaltres, eternament. Per-
què no existirà mai cap persona amb 
el cor tan gran i tan especial, com el 
que tu tenies. Allà on siguis, t’enviem 
una abraçada, molt i molt forta. T’es-
timem.

Família Ripollès
Mas Rampinyo

La propera edició de 
‘La Veu’, el 20 de desembre

>Editorial
Via judicial
La construcció del pou de 
ventilació de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV), l’última obra 
pendent al municipi en relació 
a aquesta gran infraestructu-
ra, és imminent. El dia 3 de 
desembre es farà l’acta de 
signatura d’ocupació dels ter-
renys –des del CAP fins al pas 
a nivell del carrer Pasqual–, un 
tràmit que només formalitzarà 
l’Adif ja que el govern local ha 
anunciat que no pensa donar 
el seu vistiplau a l’actuació. 
Tot i així, i en nom de l’interès 
general, l’empresa pública es-
tarà legitimada a fer-la.
Malgrat la conjuntura i la desi-
gualtat de forces entre el que 
és una administració petita 
enfront la força de l’aparell 
de l’Estat, tots els grups mu-
nicipals –a excepció del PPC–,  
amb el suport de la Plataforma 
Soterrament Total, no volen 
deixar perdre l’oportunitat de 
reclamar pels canals que sigui 
possible el compromís que va 
adquirir al 2007 el Ministeri de 
Foment amb la ciutat. D’acord 
amb el document que s’havia 
d’aprovar en Ple extraordinari 
en el moment de tancar aques-
ta edició, el reclam es farà via 
judicial. Malauradament anar 
als tribunals sembla, ara per 
ara, l’únic camí perquè Fo-
ment i l’Adif es dignin a donar 
resposta a les demandes del 
municipi i als acords que van 
subscriure en el seu dia.
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Fira de Nadal
Organitza: Ajuntament

14 i 15 dE dESEmBrE
rAmBLA dELS PAïSoS CAtALANS

16 dE dESEmBrE, 19H
BiBLiotECA ELiSENdA dE moNtCAdA

29 l divendres
Inauguració. De l’exposició ‘Encaixats’. 
Hora: 19.30h. Lloc: Pilars de l’autopista 
C-33, al costat del col·legi La Salle. Orga-
nitza: Regidoria d’Integració.

Presentació. Del llibre ‘Warcelona’, de Jor-
di Borràs. Hora: 19.30h. Lloc: Casal Popu-
lar El Brot.

30 l dissabte
Teatre familiar. ‘Les màgiques aventures 
d’un nove caçador’, de la Cia. Toons. Hora: 
12h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo.

Teatre. ‘El cielo está hecho un infierno’, 
del grup de teatre del Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina. Hora: 18h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 4 euros.

1 l diumenge
Fira. De Nadal de Terra Nostra. Hora: 
10h. Lloc: plaça del Poble.

Titelles. ‘El regal’, de la Cia. Pengim-
Penjam. Hora: 12h. Lloc: Auditori.

Teatre. ‘Superbestia’, del grup Sayuc. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

3 l dimarts
Xerrada. ‘Entendre les malalties degene-
ratives, un treball de tots’, a càrrec de 
Joan Rodríguez. Hora: 19h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda.

4 l dimecres
Xerrada. De Nàdia Ghulam sobre el llibre 
‘El secret del meu turbant’. Hora: 10h.
Lloc: Biblioteca Elisenda.

Xerrada. ‘Els nous models de família’, 
a càrrec d’Esther González Bayo. Hora: 
19h. Lloc: Biblioteca Elisenda

6 l divendres
Presentació. De l’entitat Tot per Tu, amb 
un concert solidari. Hora: 20h. Lloc: Esco-
la Reixac (veure pàgina X)

8 l diumenge
Sardanes. Amb la Cobla Nova Vallès. 
Hora: 12h. Lloc: Casino de Terra Nos-
tra. Organitza: Agrupació Sardanista de 
Terra Nostra.

10 l dimarts
Xerrada. Amb Lluís-Anton Baulenas 
sobre ‘El fil de plata’. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

12 l dijous
Inauguració. De l’exposició de pintura 
de M. Rosa Viladrich. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

13 l divendres
Hora del conte. ‘Contes de flabiol i gui-
tarró’, a càrrec de Miqui Giménez. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

16 l dilluns
Presentació. ‘Los militares de sublevan 
en Barcelona’, de Jacint Merino. Hora: 
19h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

17 l dimarts
Inauguració. ‘Per amor a l’art’. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

‘Los militares se sublevan 
en Barcelona’
de l’historiador Jacint Merino

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.

EXPOSICIÓ
DE PINTURA

m.rosa viladrich
12 de desembre, 19.30h

sala 
principal

TEATRE
CaFé DaNCiNg DOré
14 i 15 de desembre, 
a les 22h i 19h
Sala joan Dalmau

exPosició
la NEvaDa DE 1962
Del 10 de desembre al 17 de gener
 Sala Sebastia Heredia

exPosició

PER AMOR A L’ART
Selecció d’obres de la col·lecció 
particular de Josep M.Cadena
17 de desembre, 19.30h

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 936 917 600
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29 30 1

6 7 83 4 52

1310 11 129

rivas Duran Duran

recasens v.Nieto v.Nietoguix r.miró j.relatC.Pardo

guixDuran j.vila C.Pardorivas r.miró r.miró

14 15

2017 18 1916
recasens v.Nieto a.Pujol Duranrivas j.vila

21
j.vila

22

novembre/desembre

TiTelles

EL REGAL
Cia. Pengim-Penjam
1 de desembre, 12h
Preu: 4 euros

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
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Pàg. 25

BAULENES, A L’ELISENDA
L’autor de la novel·la ‘El fil de plata’ 
parlarà amb els seus lectors

Pàg. 22

RECTA FINAL DE LA MAE
El grup Sayuc estrena la comèdia 
‘Superbestia’ l’1 de desembre

La Diputació de Barcelona ha 
atorgat a l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac una subvenció de 
22.000 euros per tal d’iniciar la 
primera fase de la revisió del 
catàleg del patrimoni arquitectò-
nic del municipi. El document 
original es va elaborar a princi-
pi de l’any 2000, però no es va 
poder aprovar per raons tècni-
ques, segons fonts municipals. 
El temps que ha transcorregut, 
més de 10 anys, obliga a fer-ne 
la revisió i l’actua lització, que ha 
d’estar tutelada per la Diputació 
de Barcelona. “Finalment hem 
aconseguit desencallar aquest 
tema i és una molt bona no-
tícia poder, per fi, fer possible 
la revisió del catàleg”, va ma-
nifestar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), durant una roda de 
premsa feta al Museu Municipal. 

Propostes. L’alcaldessa va es-
tar acompanyada del regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel  
Moly (CiU), el president de 
l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC), l’arquitecte 
municipal, Enric Martínez, i la 

directora del Museu, Mercedes 
Duran. “Aquest document és 
una eina bàsica per defensar i 
protegir el nostre patrimoni, ja 
que obliga als propietaris dels 
edificis catalogats a respectar-
ne determinats elements”, va 
dir Moly, qui va recordar que el 
consistori ja havia iniciat pel seu 
compte actuacions de protecció 
del patrimoni abans no disposar 
del catàleg definitiu, com el Pla 
Especial de Protecció de masies 
històriques, amb la voluntat de 
salvar els edificis en situació més 
urgent. Aquest document, se-
gons va apuntar l’edil, serà com-
plementari al catàleg general de 
patrimoni.

Propostes. L’atorgament de la 
subvenció és el primer pas per 
engegar tot el procés que ha de 
culminar amb l’aprovació de-
finitiva del catàleg, que segons 
l’Ajuntament, podria fer-se en un 
any i mig. Moly ha afegit que cal 
una actualització dels conceptes 
que es van establir a la primera 
redacció del document, ja que 
preveia proteccions totals d’ele-
ments patrimonials que ja no 
calen, o bé, incloïa elements que 
malauradament no existeixen. El 
primer catàleg incorporava una 
vuitantena de fitxes d’elements 
a protegir i va ser coordinat per 
l’historiador montcadenc Jaume 
Alcázar.

Laura Grau | Redacció

Llum verda a l’actualització del catàleg 
del patrimoni arquitectònic de Montcada
Una subvenció de la Diputació de Barcelona de 22.000 euros permetrà actualitzar el document, que va ser redactat al 2000

D’esquerra a dreta, Mercedes Duran, Daniel Moly, María Elena Pérez, Juan Parra i Enric Martínez, durant la roda de premsa feta al Museu 
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El jaciment Les Maleses, al cicle de xerrades Tribuna d’Arqueologia
El jaciment ibèric Les Maleses, 
a la Serralada de Marina –entre 
Montcada i Sant Fost de Camp-
centelles–, serà objecte d’anà-
lisi i debat a Tribuna d’arqueo-
logia, un cicle de xerrades que 
promou des de 1982 el  Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia 
del Departament de Cultura 
de la Generalitat amb l’objectiu 
de donar a conèixer els resul-
tats d’algunes de les darreres 
investigacions arqueològiques 
i paleontològiques fetes a Ca-

talunya i de diferents períodes, 
així com també dels treballs 
realitzats a l’exterior que pu-
guin ser d’interès en relació a 
l’arqueologia catalana. La con-
ferència anirà a càrrec de les 
directores de les campanyes 
arqueològiques del jaciment 
Les Maleses, Gemma Hidalgo i 
Mercedes Duran –també direc-
tora del Museu Municipal– i del 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), en la seva 
vessant d’arqueòleg i partici-

pant a les intervencions que es 
fan cada estiu a l’assentament. 
La xerrada se centrarà en les 
troballes fetes en els darrers 
dos anys d’actuacions i en el 
procés de museïtzació que s’hi 
desenvoluparà. La conferència 
tindrà lloc al Palau Marc de 
Barcelona a les 19h (rambla de 
Santa Mònica, 8) i el seu con-
tingut s’enregistrarà en vídeo 
per tal d’incorporar-lo al bloc 
de Tribuna d’Arqueologia, on 
podrà ser consultat | LG

Moly: ‘El document 
obliga els propietaris 
d’edificis catalogats a 
respectar-ne elements’
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fUndació joan caPella

‘Per amor a l’art’ reuneix 28 obres 
de la col·lecció de Josep M. Cadena
La mostra del periodista i crític d’art conté pintura, dibuix, escultura i gravat

El 17 de desembre s’inaugura 
a l’Auditori Municipal (19.30h) 
una de les exposicions estrella 
de la temporada. Titulada ‘Per 
amor a l’art’, la mostra està for-
mada per una trentena d’obres  
de la col·lecció d’art particular 
del periodista i crític d’art, Josep 
M. Cadena (Barcelona, 1935), 
membre del patronat de la 
Fundació Joan Capella. Hi po-
drem veure pintura, amb autors 
com Lola Anglada, Budesca, 
Manuel  Alcalá, Josep M. Subi-
rachs i Joan Capella; dibuixos 
d’Antoni Batllori, Picarol i Xa-
vier Nogués;  escultures d’Ángel 
Camino, Lola Pons i Ferran So-
riano i un grabat de Joan Miró. 
La mostra també inclou un apar-
tat de retrats de Cadena fets per 
autors com Luis Burgos, Farre-
ras, Simó Busom i Mundó. La 
de Montcada és la tercera expo-
sició que fa el crític per mostrar 
una selecció de la seva col·lecció 
d’art. Gavà i Teià van ser els 
dos municipis anteriors.

Laura Grau | Redacció
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M. Rosa Viladrich (Barcelona, 
1944) porta vint anys pintant 
com a afició i seguint els consells 
del seu mestre, el pintor Rafael 
Plaza. Ha participat durant els 
darrers anys en diverses exposi-
cions col·lectives i individuals, la 
darre ra al 2010 a Vallirana. A par-
tir del 12 de desembre exposarà a 
la Casa de la Vila una vintena de 
teles a l’oli, majoritàriament pai-

satges, però també flors i figures. 
“La pintura em permet reflec-
tir les imatges que m’impacten 
en els meus viatges arreu del 
món, la meva altra gran pas-
sió”, ha explicat Viladrich, que 
parteix d’esborranys i fotografies  
de la realitat per crear les seves 
obres, essencialment figuratives, 
amb colors intensos i fons llumi-
nosos. La inauguració tindrà lloc 
a les 19.30h.

casa de la vila

Josep M.Cadena, durant la presentació de ‘Joan Capella, la modernitat propera’, al 2011
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Laura Grau | Redacció

M. Rosa Viladrich retrata 
paisatges de viatges
La pintora de Cervelló presenta una vintena d’obres figuratives

L’artista Maria Rosa Viladrich, en una de les seves darreres exposicions pictòriques
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monTcada a escena

La gent gran de la Casa de la Mina 
i Sayuc proposen dues comèdies
La mostra clourà amb l’obra ‘Café-Dancing Doré’, de l’Aula de Teatre de Montcada

Montcada a Escena (MAE) en-
tra en la seva recta fi nal amb tres 
noves propostes. El grup de tea-
tre del Casal de Gent Gran Casa 
de la Mina participa per primera 
vegada a la mostra teatral amb  
l’obra ‘El cielo está hecho un 
infi erno’, que va estrenar el pas-
sat mes de març a l’equipament 
del Parc de les Aigües. L’obra, 
que es representarà el 30 de no-
vembre al Kursaal (18h), és una 
comèdia en dos actes que van 
proposar els mateixos alumnes 
“perquè tenia poc text i mol-
ta acció”, explica el director 
Ramon Carretero, veí de Can 
Cuiàs, qui destaca l’esforç que 
han fet tots els components per 
aprendre’s els diàlegs i resultar 

convincents. L’actriu més gran 
de la companyia és la Maria, de 
85 anys, i la més jove, Marta, de 
4, perquè en aquesta obra avis i 
néts són habitants d’un cel diví 
on, per arts diàboliques, comen-
cen a arribar persones amb un 
passat obscur que li posaran les 
coses difícils a Déu i a Sant Pere, 
el seu ajudant. La recaptació es 
destinarà a Càritas Montcada.

Crisi amb humor. L’1 de desembre 
el grup Sayuc estrena al Kursaal 
‘Superbestia’ (19h), una altra co-
mèdia escrita i dirigida per Delia 
García, que aborda amb sentit 
de l’humor la crisi actual. La 
picaresca i l’enginy són les úni-
ques eines que els han quedat 
a la majoria de personatges de 

l’obra per sobreviure. L’escenari 
de les seves peripècies no pot ser 
un altre que el d’una gran super-
fície comercial. 
L’espectacle que clou la mos-
tra és el de l’Aula de Teatre de 
Montcada, on participen 25 ac-
tors dels diferents grups locals. 
L’obra es titula ‘Cafè-Dancing 
Doré’ en record d’un saló que 
va existir a Montcada durant les 
primeres dècades del segle XX 
que, a banda d’oferir espectacles 
de varietats, organitzava balls 
per a les classes populars. Però, 
en realitat, l’obra està basada en 
l’espectacle Les Bal, del grup 
francès Théatre du Campagnol. 
L’acció transcorre en una atroti-
nada sala de ball que tracta de 
subsistir. Els balladors actuals, 

ara ja grans, recorden èpoques 
passades, de manera que la sala 
es converteix en una màquina 
del temps que repassa la nos-
tra història mitjançants els balls 
i les cançons de cada moment. 

L’obra es representarà al Kursa-
al el 14 de desembre, a les 22h, 
i el 15, a les 19h. Les entrades 
es poden comprar anticipada-
ment a l’Auditori Municipal al 
preu de 4 euros.

Laura Grau | Redacció

‘El cielo està hecho un infi erno’ es va estrenar el 23 de març al Casal de Gent Gran Casa de la Mina, seu del grup de teatre del mateix nom

Dèria Teatre va estrenar el 22 de novembre a l’Auditori l’obra ‘Memoria 
errante’, basada en el llibre del mateix títol de la poetes sa veneçolana 
Cristina Falcón, i en ‘L’Odissea’, d’Homer, i interpretada per Mercè Hita, 
Xus Asenjo i Montse Ochoa (a la foto). L’espectacle refl exiona sobre el fet 
migratori i combina imatges i música en directe. La representació, dirigida 
per Ramon Bueno, va comptar amb la presència de Falcón, que va venir 
expressament de Conca, per assistir a l’estrena. Dèria Teatre va lliurar la 
recaptació de taquilla a Càritas Montcada | LG 

> Dèria refl exiona sobre el fet d’emigrar
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El grup Teatroia’t caricaturitza la guerra de sexes a ‘Bajo las faldas’

L’acció comença al pati de butaques, 
on una acomodadora –una uniforma-
da Elisa Riera–, rep els espectadors 
de forma rígida i seriosa. A l’escenari, 
tres dones per damunt de la trentena: 
una separada, una soltera i una altra 
amb parella. Tres ambients: la consul-
ta d’una psicòloga, el saló d’una casa i 
el racó dels somnis perduts. Aquest és 
el punt de partida de ‘Bajo las faldas’, 
la comèdia que va estrenar el 15 de 
novembre a l’Espai Cultural Kursaal el 
grup Teatroia’t, en el marc de la mos-
tra teatral Montcada a Escena. Amb 
un ritme àgil i alegre, l’obra –escrita 
per Franklyn Rodríguez, dramaturg 
i actor uruguaià– va desgranant les 
històries de fracàs, solitud i insatisfac-
ció d’aquestes tres dones unides per 
l’amistat, entre les quals s’estableix 

una relació de complicitat que les con-
duirà a una relativització de tot plegat i 
on el sexe contrari, l’home, esdevindrà 
una simple una excusa per donar via 
lliure als seus pensaments més íntims 
i libidinosos, en una clara reivindicació 
de la sexualitat femenina. 
Cal destacar l’acurada direcció estèti-
ca i plàstica de M.Carmen Martín, que 
imprimeix a l’espectacle un to fresc i 
resolutiu. Amb enginy i vaporositat, 
les actrius Maria Sánchez, Rosa Puig 
i Laura Guerrero saben extreure el 
màxim partit dels seus personatges, 
on es barregen sentiments, il·lusions i 
passions.  Julià Ferri, l’únic actor, inter-
preta els diferents rols que apareixen 
en el muntatge, demostrant fl exibilitat 
i un gran domini escènic i donant lloc 
a situacions d’allò més còmiques. Cal 
felicitar l’equip tècnic i artístic per ha-
ver assolit amb èxit aquest nou repte 
teatral i encoratjar-lo a seguir apostant 
per aquesta línia.

La crítica

         Francesc López, 
crític teatral

La Plataforma Creativa El Tra-
pecio va debutar a la mostra 
de teatre MAE amb el muntat-
ge ‘Personajes en relieve’, re-
presentat el 17 de novembre 
al Kursaal. Basat en poemes 
escènics de l’autor gadità Ra-
fael Alberti –inclosos al llibre ‘El 
Matador’–, el pes de l’obra recau 
en les magnífi ques interpreta-
cions de Santiago Jiménez (a la 
foto), que es posa en la pell  de 
diferents personatges, com un 
venedor de pastissets, un borra-
txo, una prostituta, un captaire, 
un general i un torero per retratar 
l’Espanya de la postguerra | LG 

> El Trapecio, un actor i vuit personatges
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Fins al 5 de desembre es pot 
visitar a la Casa de la Vila una 
exposició de pintura de Leonor 
Hernández, artista autodidacta 
de Barberà del Vallès. La mos-
tra es va inaugurar el 21 de 
novembre amb la presència de 
l’alcadessa, María Elena Pérez 
(PSC), i del regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
Hernández té predilecció per 
les escenes oníriques, tot i que 
també pinta paisatges i alguns 
retrats | LG

> Leonor Hernández exposa a la Casa de la Vila
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El calendari que publica cada any l’Ajuntament es presentarà el 18 de 
desembre a l’Auditori Municipal (19.30h). Enguany només s’editarà 
el model de paret amb fotografi es fetes per membres de l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir), que mostraran una visió 
del municipi diferent a la de la resta d’anys | LR

> El calendari municipal es presenta el dia 18

El Servei Local de Català (SLC) 
va presentar el 15 de novembre 
la desena edició del programa 
Voluntariat per la Llengua a la 
seu de l’Agrupació Fotogràfi -
ca de Montcada (Afotmir), al 
Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo, que comp-
ta amb 19 parelles. Samira El 
Ghalbazouri, una dona marro-
quina que fa 12 anys que viu a 
Catalunya, participa per prime-
ra vegada al programa. “Ara 
que disposo de més temps, 
vull aprofi tar per llançar-me 
a parlar el català”, diu Samira, 
que el podrà practicar durant 10 
sessions amb la voluntària Mar-
ga Bach, que participa en l’expe-
riència per sisena vegada. “És 
admirable l’interès que tenen 
aquestes persones per apren-
dre”, comenta Marga. 

Captant voluntaris. L’acte va in-
cloure la projecció dels vídeos de 
presentació de l’SLC i de l’Afot-
mir, dues entitats amb 25 anys 

d’història. “Volem ampliar el 
teixit de voluntaris i creiem 
que el món de la fotografi a és 
un marc ideal per conversar”, 
va dir la responsable de l’SLC, 

Marta Lluís. Els dies 18 i 19 de 
desembre es podrà formalitzar la 
matrícula per als cursos del pri-
mer trimestre del 2014 a la seu 
del SLC, a la Casa de la Vila.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

volUnTariaT Per la llenGUa

La desena edició del programa 
impulsa la creació de 19 parelles
L’Afotmir, a Mas Rampinyo, acull l’acte de presentació de voluntaris i aprenents

Samira El Ghalbazouri i Marga Bach formen una de les 19 parelles lingüístiques del SLC
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L’escriptora Nàdia Ghulam (Kabul, 1985) visitarà la Biblio teca Elisenda 
de Montcada el 4 de desembre per participar en una sessió del Club 
de Lectura del Servei Local de Català (SLC), que tindrà lloc a la sala 
polivalent a les 10h i que serà oberta a tota la població. Ghulam parlarà 
del llibre ‘El secret del meu turbant’ (Columna Edicions, 2010) que va 
escriure amb la col·laboració de la periodista Agnès Rotger | LG

> Nàdia Ghulam visitarà la Biblioteca Elisenda

Una vintena d’infants va participar al taller d’arqueolo gia ‘Detectius del 
passat’, que va acollir el 20 de novembre la Biblioteca Elisenda. L’activitat, 
dinamitzada per l’empresa Khalatos Didàctica Històrica, estava inclo sa 
dintre de la Setmana de la Ciència que van organitzar conjuntament el 
Museu Muni ci pal, l’Associació Amics del Museu i la Biblioteca de Pla 
d’en Coll amb el lema ‘La ciència, a les teves mans’ | LR

> Vint nens fan de ‘detectius del passat’
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La desena d’alumnes del curs de pintura que la montcadenca Rosa Ra-
fecas imparteix al Casal de la Gent Gran Casa de la Mina exposa fi ns al 5 
de desembre les seves creacions a l’Espai Kursaal (Masia, 39). La mostra 
es va inaugurar el 14 de novembre, en presència de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), i 
el regidor de Participació Ciutadana, Jonathan Martín (PSC). L’exposició 
consta d’una trentena d’obres d’àmbit molt divers, des de paisatges i ele-
ments fi guratius, fi ns a retrats creacions de caire més abstracte | LR

> Mostra dels alumnes de pintura de Rafecas
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el retro-visor Antoni Orihuela
Fundació Cultural 

Els veïns del carrer Colon es van endur un bon ensurt, però no hi va haver víctimes

Un descarrilament als anys 60

Al llarg de la seva història, Mont-
cada i Reixac, per la seva servitud 
de pas de tantes línies de tren, 
ha hagut de pagar un bon peatge 
d’ensurts i accidents, unes vega-
des greus i d’altres de menor im-
portància. Al Retrovisor d’aquesta 
quinzena rescatem de la memòria 
el que va succeir a principi de la 
dècada dels seixanta del segle 
passat. Segons les informacions 
que he pogut recopilar, uns va-

gons de càrrega estacionats en un 
apartador més amunt de Mollet 
del Vallès, a la línia de Granollers,  
es van desfrenar o bé no estaven 
ben frenats i van començar a bai-
xar via avall fins descarrilar a prop 
del pas a nivell del carrer Bogatell, 
a Montcada centre. Per sort no 
es van haver de lamentar vícti-
mes i tot va quedar en un ensurt, 
especialment per als pocs veïns 
que vivien al carrer Colon –abans 

carrer Obispo Irurita. A la dreta de 
la imatge, podem distingir la Villa 
Matilde, també coneguda com 
la torre del Marqués de Pinzón. 
L’edifici va ser ocupat pel règim 
franquista per allotjar el Sindicat 
vertical, l’únic autoritzat pel règim, 
la Falange Española Tradicionalis-
ta i de les Juntas Ofensivas Nacio-
nal Sindicalistas (FET i JONS). En 
el mateix edifici també hi havia la 
branca juvenil de la Falange.  

Els vagons descarrilats i amuntegats a la via de tren de la línia de Portbou, a l’alçada del pas nivell del carrer Bogatell i el carrer Colon
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L’escriptor Lluís-Anton Baule-
nas (Barce lo na, 1958) partici-
parà en la sessió del Club de 
Lectura del 10 de desembre a 
la Biblioteca Elisenda (19h), on 
conversarà amb els lectors so-
bre ‘El fil de plata’ (Columna 
Edicions, 2005), novel·la sobre 
la vida de tres joves, els somnis 
dels quals es veuen trucats per 
l’esclat de la guerra civil. L’equi-

pament de Pla d’en Coll també 
acollirà el dia 16 la presentació 
del llibre d’investigació histò-
rica ‘Los militares se sublevan 
en Barcelona’ (Editorial Base), 
de l’historia dor Jacint Merino, 
professor del col·legi La Salle 
Montcada (19h). El volum ex-
plica el fracàs de l’aixecament 
militar del juliol del 1936 a Ca-
talunya, que va encapçalar el 
general Manuel Goded Llopis.

biblioTeca elisenda

L’escriptor Josep-Anton Baulenas té una llarga trajectòria en el món de la novel·la

ar
Xi

u
 /l

a 
Xa

r
Xa

Josep-Anton Baulenes, 
convidat al Club de Lectura
Jacint Merino presentarà un llibre sobre la guerra civil

Laura Grau | Redacció
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FUTBOL SALA
El derbi de Segona Catalana entre l’AE 
Can Cuiàs A i l’EF Montcada fi nalitza 
amb repartiment de punts (2-2)
Pàg. 28

Un total de 192 jugadors i una 
quarantena de tècnics i dele-
gats conformen aquesta tempo-
rada la gran família del CH La 
Salle Montcada que el dia 23 
de novembre va presentar tots 
els seus equips, una quinzena, 
davant de l’afi ció al pavelló 
Miquel Poblet. Els jugadors es 
van fer la foto ofi cial i van sa-
ludar personalment les autori-
tats municipals i el president de 
l’entitat, Enric Expósito, qui en 
el torn dels parlaments va cele-
brar el treball que ha fet el club 
per potenciar el planter i per 
incorporar la presència de les 
fèmines a totes les categories. 
“S’ha fet un programa molt 

exhaustiu des de l’escola que 
ha permès que tinguem una 
seixantena de nens i nenes 
practicant handbol, fet que 
assegura el futur d’aquest 
esport”, va dir el president, tot 
destacant l’esforç que s’ha fet 
per la paritat de gènere.
Expósito també va agrair la seva 
col·laboració a l’Ajuntament i 
als patrocinadors dels diferents 
equips que, malgrat la crisi, 
han donat suport econòmic al 
club. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), per la seva banda, 
va felicitar La Salle per ser “un 
referent al municipi i a la 
comarca” i també per ser un 
exemple quant a la promoció 
de l’handbol entre les noies. 

Pilar Abián | Pla d’en Coll

handbol

El CH La Salle exhibeix la seva força i celebra
tenir equips femenins a totes les categories
Per primera vegada, el club lassal·lià ha aconseguit la paritat de gènere a totes les línies d’edat dels seus equips del planter

> Quatre victòries 
seguides del 
primer equip
El sènior masculí del CH La Salle 
–foto– està vivint el seu millor mo-
ment de la temporada i ha pujat a 
la setena posició, amb 10 punts, 
del grup D de Primera Estatal grà-
cies a quatre victòries seguides. 
Les dues últimes es van produir 
contra el CE Vendrell Handbol 
(28-30) i el Banyoles (26-30). 
Per la seva part, el sènior feme-
ní és líder del grup D de Primera 
Catalana. Va descansar a l’última 
jornada després d’haver guanyat 
a la Llagosta (9-31) | RJ
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Tots els jugadors i jugadores que formen part de la família del CH La Salle es van situar a la pista del pavelló Miquel Poblet per saludar l’afi ció

Pàg. 27

FUTBOL
El femení de l’EF Montcada, entrenat 
per Adriano Bujalance, es manté 
invicte després de 10 jornades 

> El sènior B suma dos triomfs consecutius
Per primer cop, ha encadenat dues victòries seguides contra el BM Pau 
Casals (20-25) i l’Handbol Balsareny (34-21). L’equip de Dídac de la Torre 
puja a la quarta posició del grup B de Tercera Catalana | RJ
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“Hem tingut 85 minuts bons, 
però en cinc hem tirat per te-
rra tot el treball”. Així resumia 
José Manuel Martín ‘Pinti’, tècnic 
de l’UE Sant Joan-Atlètic, l’últim 
partit a casa contra el Cirera (3-3). 
Amb 1 a 0 favorable, els locals es 
van relaxar i en els cinc primers 
minuts després del descans van 
encaixar tres gols. Al final, una 
acció d’Emmanuel Yeboah al 
83’ els hi va permetre salvar un 
punt. “L’equip ha tingut una 
bona predisposició, però es va 
despistar una estona. El més 
important és que acumulem 
dues jornades sense perdre”, 
diu ‘Pinti’ en referència a aquest 
empat i a la victòria una setma-
na abans contra l’UD Catalana 

(0-1), que li permeten sortir del 
descens. El club, segons el seu 
tècnic, ha viscut unes últimes se-
tmanes “convulses” amb la mar-
xa de quatre jugadors titulars que  
volen provar sort en altres 
equips. Es tracta de Gerard Gon-

zález, Francisco Baena, que està 
entrenant amb el CD Montcada, 
Rafa ‘Castilla’ i Vicente Mayor. 
L’UE ha incorporat Edgar Brun, 
que ja havia estat a l’entitat, i té 
a prova a jugadors per fer tres 
fitxatges.

fUTbol. seGona caTalana

L’UE Sant Joan trenca la mala ratxa i 
acumula dues jornades sense perdre
Surt del descens amb quatre punts en dos partits, però perd quatre jugadors titulars

L’UE Sant Joan ha perdut quatre jugadors i busca ara en el mercat alguns recanvis de garanties
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Rafa Jiménez | Redacció

Pere Ricart va patir el 23 de  
novembre la seva primera derrota 
al capdavant de l’UD Santa María 
contra l’AF Veterans Catalunya 
(1-3), segon classificat al grup 15 
de Quarta Catalana. Els montca-
dencs van donar la cara –fins i tot 
es van avançar en el marcador–, 
però van acabar perdent per cul-
pa de les accions individuals d’un 
jugador rival amb un nivell per 
sobre de la mitjana de la catego-
ria. “No tinc cap queixa amb 
els meus jugadors. Han canviat 
totalment la seva actitud i és 
una d’aquelles derrotes que no 
fan mal”, explica Ricart, qui una 
setmana abans havia aconseguit la 
seva primera victòria al camp de 
l’EF Base Ripollet B (3-5). D’altra 

banda, el comitè de competició 
ja ha donat per finalitzat el partit 
contra el Bellaterra, corresponent 
a la 8a jornada, que s’havia sus-
pès amb empat (1-1). El dia 1 de 
desembre, hi haurà derbi contra el 
CD Montcada B (12h).

Rafa Jiménez | Redacció

L’1 de desembre, derbi contra el CD Montcada B, a la Ferreria

Primera derrota de l’UD 
Santa María amb Ricart

fUTbol. qUarTa caTalana

El capità, Gerard Vendrell, en acció

El sènior femení de l’EF Montca-
da ja acumula 10 jornades invic-
te al grup 2 de Primera Catalana 
després d’aconseguir una goleja-
da al seu últim partit al camp del 
penúltim, l’Òdena, amb un clar 
0 a 5 gràcies als gols de Regina 
(2), Andrea Rius (2) i Ronnie. 
“Estic molt content amb el joc 
de l’equip. Per primera vega-
da, vam sortir a jugar la pilota 
des del primer minut, sense 
pressió d’haver de guanyar sí o 
sí”, explica el tècnic Adriano Bu-
jalance, qui una setmaba abans 
va patir més del compte amb la 
victòria a casa contra un altre ri-
val de la zona baixa de la classi-

ficació, l’EF Tàrrega (2-1), que es 
va arribar a posar per davant en 
el marcador amb un 0 a 1. 
Amb aquests resultats, les mont-
cadenques es consoliden a la 
tercera posició del seu grup amb 
24 punts i continuen el seu pols 
particular amb el segon, l’ECF 
Les Garrigues, que suma la ma-
teixa quantitat de punts. Tots 
dos intenten mantenir l’estela 
del líder, el Sant Gabriel, que, 
amb un partit menys, suma 27 
punts després de guanyar-ho tot. 
A la propera jornada, l’EF Mont-
cada jugarà un decisiu partit a 
l’estadi de Can Sant Joan contra 
La Planada, un dels seus rivals 
directes.

Rafa Jiménez | Redacció

Va golejar l’Òdena (0-5) i segueix invicte després de 10 partits

L’EF Montcada manté la 
lluita per la segona posició

fUTbol femenÍ. Primera caTalana

Les noies d’Adriano Bujalance encara no han perdut cap partit i es consoliden a la part alta
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El CD Montcada, que contra 
l’Avià (1-0), a la 11a jornada, ha-
via aconseguit trencar una ratxa 
de quatre derrotes seguides, va 
tornar a perdre el 24 de novem-
bre al camp de la Unificación 
Llefià (1-0). “Hem sortit ador-
mits i hem regalat els primers 
45 minuts. Fins ara no em po-
dia queixar del compromís de 
l’equip, però l’actitud durant 
la primera meitat no va ser 
correcte”, explica un enfadat 
Jordi Salvanyà, qui considera 
que aquesta derrota no és un pas 
enrere: “Tenim un dels pressu-
postos més baixos de la catego-
ria i estem fora del descens, el 
nostre objectiu”. Ara mateix, els 
verds ocupen la novena posició 
amb 16 punts.

fUTbol. Primera caTalana

El CD Montcada perd el seu sisè partit 
a causa d’una mala primera meitat
El tècnic Jordi Salvanyà es queixa per primera vegada de l’actitud dels seus jugadors

Rafa Jiménez | Redacció

> El club crea el seu butlletí, ‘La Veu Verda’
El CD Montcada ha tret al carrer una publicació gratuïta, amb perio-
dicitat quinzenal, per fer arribar informació relacionada amb el club a 
tots els seus socis, familiars i aficionats. El número 1 de La Veu Verda 
va sortir el 15 de novembre amb una primera edició, que el club vol 
anar ampliar en el futur, d’uns 200 exemplars. El butlletí verd també 
es pot consultar al web www.montcadacd.com | RJ

> Fre a la bona 
dinàmica del B
El CD Montcada B es manté a 
la cinquena posició del grup 15 
de Quarta Catalana després de 
sumar una nova victòria contra 
el Roureda (4-1). Una setmana 
abans, els verds, tot i avançar-se 
en el marcador amb un gol de Da-
niel Baena, van veure frenada la 
seva bona ratxa de quatre victòries 
seguides i van caure al camp del 
segon, l’AF Veterans Catalunya, 
amb un 3 a 1 | RJ
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El Broncesval no va poder sumar 
la seva quarta victòria consecuti-
va amb la visita del líder del grup 
3 de Segona B, La Unión que, tot 
i venir amb dues baixes impor-
tants, es va endur un valuós punt 
del pavelló Miquel Poblet. Va ser 
un matx ple d’alternatives que es 
va resoldre amb uns últims mi-
nuts d’infart. Els gols locals van 
ser fets per Adrià i Gerard Esteller 
(2), David Ortega i Mario Litrán. 
Amb 5 a 5 en el marcador, l’equip 
de Lolo Rodríguez va disposar de 
dos llançaments de doble penal 
que no va poder aprofitar. “La 

Unión té un equip molt jove, 
que juga amb gran intensitat i 
que ho està fent molt bé. No ens 
preocupa la classificació perquè 
hi ha molta igualtat i encara es-
tem a prop dels primers llocs”, 
comenta el capità Mario Litrán, 
qui reconeix que l’equip cada dia 
es troba millor perquè “ja s’ha 
adaptat al canvi d’entrenador 
i de sistema”. Després d’aquest 
empat, els montcadencs, que una 
setmana abans havien guanyat 
l’Igga Prosperitat (3-2), baixen a 
la cinquena posició amb 20 punts, 
quatre menys que els dos líders: 
La Unión i Marfil B.

Després de tres triomfs seguits va empatar contra La Unión (5-5)

Rafa Jiménez | Redacció

El Broncesval suma un 
nou punt davant del líder

fUTbol sala. seGona b

Definitivamente, el partit dels 
vuitens de la Copa del Rei 
entre el Broncesval i el Uma-
cón Zaragoza, de Primera, es 
jugarà l’11 de desembre en el 
pavelló Miquel Poblet (21.15h). 
L’equip de Lolo Rodríguez, que 
el 5 de novembre ja va donar 
la sorpresa derrotant un altre 
club de la màxima categoria, 
el Magna Xota Navarra, vol 
continuar fent història. “Jugar 
aquests partits és un premi al 
nostre rendiment als últims 
dos anys, tot i que sabem que 
serà difícil donar una segona 
sorpresa”, diu Mario Litrán. 
El club demanarà un donatiu 
a l’entrada del pavelló | RJ

El partit de Copa 
es jugarà l’11 
de desembre   

L’AFS Bosc d’en Vilaró ni puja 
ni baixa a la classificació del 
grup B de Primera –competi-
ció que organitza la Federació 
Catalana de futbol sala. Els 
verds, que tenen pendent un 
partit ajornat contra l’AE Tia-
na B que es jugarà el 21 de de-
sembre, continuen a la sisena 
posició amb 13 punts després 
d’una nova victòria, la quarta 
de la temporada, contra l’FS 
La Salut (3-1) | RJ

Trajectòria 
estable de l’AFS 
Bosc d’en Vilaró
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El derbi montcadenc al grup 4 de 
Segona Catalana que es va dispu-
tar el 17 de novembre a la Zona 
Esportiva Centre va acabar amb 
un repartiment de punts entre 
l’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs 
A (2-2) que van regalar a l’afició 
un partit entretingut i amb alter-
natives en el marcador. Després 
d’aquest empat, l’EF Montcada 

va encaixar a la pista del Port de 
Barcelona (4-2), equip amb el que 
compartia el lideratge, la primera 
derrota de la temporada que l’ha 
fet baixar a la segona posició amb 
17 punts. Per la seva part, l’AE 
Can Cuiàs, que cau a la sisena 
posició, va perdre el partit ajornat 
contra el Premià de Dalt B (5-2) 
i va empatar a casa contra la PB 
Palau-Solità i Plegamans (4-4).

El partit, entretingut i igualat, va finalitzar amb un 2 a 2

Rafa Jiménez | Redacció

Empat al derbi entre l’EF 
Montcada i l’AE Can Cuiàs

fUTbol sala. seGona caTalana

‘Marty’, amb Roger Bonet al fons, durant el partit contra La Unión amb una de les noves samarretes
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Després del derbi, els dos equips montcadencs no han aconseguit resultats massa positius
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bÀsqUeT. Ub mir

Després d’aconseguir a la 6a 
jornada la seva tercera victòria 
a la pista del penúltim, el CB 
Trevol-Font Castellana C (37-
64), el sènior B de l’UB MIR ha 
encadenat dues derrotes contra 
dos rivals de la part mitja-alta 
de la taula. Els montcadencs, 
entrenats per David Fuster, van 
perdre a casa contra el CB Sant 
Just-Guinot Prunera (58-65) i, 
una setmana més tard, també 
ho van fer a la pista del CB Cic 
B (64-45) en un partit on només 
van poder comptar amb “cinc 
jugadors sèniors i cap pivot”, 
segons explica el seu tècnic, Da-
vid Fuster. Després de la disputa 
de 8 jornades, el sènior B ocupa 
la desena posició al grup 6 de la 
fase prèvia del Campionat Te-
rritorial amb tres victòries i cinc 
derrotes. “No hem començat 
bé, però aquest equip té quali-
tat i ha d’anar cap amunt, tot i 
que no serà fàcil”, diu Fuster.

Un sènior B amb moltes baixes no 
acaba de trobar el camí de la victòria

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de David Fuster és desè amb un balanç de tres victòries i cinc derrotes

El Multiópticas Isis A està tenint 
un inici discret de temporada a 
Lliga Nacional. L’equip de David 
Rúa és cinquè i només ha aconse-
guit una victòria en quatre partits. 
A les dues últimes setmanes va 
patir dues derrotes més contra el 
CK Castellbisbal A (14-19) i el KC 
Barcelona (20-19). A la Segona Di-
visió, el Multiópticas Isis B ocupa 
la segona posició amb un balanç 
de tres victòries i dues derrotes. 

Després de guanyar el seu primer 
partit a casa contra el CK Castell-
bisbal B (16-14), va caure a la pista 
del KC Barcelona B (18-17). 

Júnior aEE Montserrat Miró. Va 
aconseguir la seva primera vic-
tòria el 16 de novembre a la pista 
de l’AEE Lladonosa (6-17), però va 
perdre una setmana després en el 
seu debut a casa contra el CEVG 
(9-10) | RJ 

Només ha pogut guanyar un partit en quatre jornades

El Multiópticas Isis A 
encaixa dues derrotes 

Korfbal

> Últim torneig de pàdel de 2013 al CT Reixac
Entre el 22 i el 24 de novembre es va celebrar el V Torneig Express Pàdel 
Reixac, l’últim de l’any, amb un total de 34 participants. Els campions de 
la categoria mixta van ser Judit León i Carlos Sánchez. A la masculina, la 
victòria va ser per a Álex Carrasco i Jaume Cobo | RJ

Marc ‘Pitu’ Rodríguez, fi ns fa 
poques setmanes entrenador de 
l’UD Santa María, va obtenir un 
bon resultat al torneig nacional de 
Vovinam Viet Vo Dao que es va 
disputar el 23 i 24 de novembre 
a Santiago del Teide (Tenerife). 
‘Pitu’ va ser tercer a la seva cate-
goria de -68 kilograms i es va clas-
sifi car per al Campionat d’Europa 
que es farà a Alemania o Polònia. 
Al torneig internacional d’aquesta 
disciplina d’arts marcials també hi 
participarà el montcadenc Anto-
nio Muñoz, subcampió del món al 
mes de juliol | RJ

L’extècnic de l’UD Santa María triomfa en el seu nou esport

‘Pitu’ Rodríguez anirà a 
l’Europeu de Vovinam

arTs marcials

‘Pitu’ amb el seu entrenador, David Expósito

Edit Ortega, membre de la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM), va 
aconseguir la segona posició de la 
categoria sènior femení a la prova 
de Mitja Volta (43 kilòmetres) de 
l’Ultra Trail que es va disputar el 
23 de novembre al Parc de Coll-
serola. Ortega va fer el recorregut 
amb un temps de 5:08:14. La JAM 
va anar a aquesta competició amb 
una vintena d’atletes que es van 
distribuir entre els 1.500 partici-
pants de les tres proves organit-
zades: Ultra Trail (74 km), Mitja 
Volta i Popular (21 km). 

altres resultats. Cal destacar el 
rendiment de Germán Moreno i 
Carlos García, també de la JAM, 
que van fi nalitzar a la posició 44 i 

45 respectivament de l’Ultra Trail 
dins de la categoria sènior mas-
culí; o Héctor Bastida, cinquè a 
la Mitja Volta entre els veterans i 
dotzè de la general.

Va aconseguir aquesta posició a la prova de 43 kilòmetres

Edit Ortega, segona a 
l’Ultra Trail de Collserola

aTleTisme

Edit Ortega, en un moment de la prova

El jurat de la 17a Festa de l’Es-
port Català, organitzada per 
l’UFEC i el diari Sport, va dei-
xar sense premi Miquel Poblet, 
que va morir al passat mes 
d’abril. Poblet havia estat pro-
posat per la Federació Catala-
na de Ciclisme al premi llegen-
dari que fi nalment ha recaigut 
a mans de l’exjugador de bàs-
quet Francesc ‘Nino’ Buscató. 
L’entrega dels deu premis de 
diferentes categories es farà el 
16 de desembre a Barcelona, 
a la seu de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalu-
nya. El pilot Marc Márquez i 
la nadadora de sincronitzada 
Ona Carbonell han estat guar-
donats com a millors esportis-
tes catalans del 2013 | RJ

Miquel Poblet 
es queda sense 
premi a la Festa 
de l’Esport

Ufec

Rafa Jiménez | Redacció
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El sènior B està patint una gran quantitat de baixes que s’ha traduït en una ratxa negativa 
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L’UB MIR iniciarà el mes de desembre 
amb una gran festa de presentació
El dia 1, se sabrà el guanyador del concurs de la mascota i es recolliran diners per a La Marató

 Can Sant Joan és un dels bres-
sols del bàsquet al municipi,  però 
aquest curs el col·legi El Viver no 
ha pogut formar cap equip per 
practicar aquest esport dins del 
ventall d’activitats extraescolars. 
“És una llàstima. Que jo re-
cordi sempre s’ha fet bàsquet al 
 col·legi El Viver,  però aquest 
any no hi hagut resposta per 
part de l’alumnat,  potser per 
les quotes atractives de l’UB 
MIR”,  explica Juanjo Roldán,  co-
ordinador de les extraescolars que 
ara treballa en col·laboració amb 
l’empresa Aprèn Jugant. En can-
vi,  sí han sorgit grups que fan psi-
comotrocitat (amb 19 alumnes), 
 iniciació esportiva (10),  multi-
esport (11),  balls moderns (57), 

 karate (21) i futbol (17). Respecte 
al curs passat,  el col·legi també ha 
deixat de fer tennis. Roldán,  que 
es mostra gratament sorprès amb 
la quantitat de nenes i nens que 

s’han apuntat a les extraescolars 
tot i el canvis amb la gestió,  de-
mana que es netegi “amb més 
freqüència la pista exterior per-
què habitualment està bruta”.

esPorT escolar

El Viver perd el bàsquet, una de les 
seves activitats més tradicionals

Rafa Jiménez | Terra Nostra

També s’ha deixat de fer tennis, una de les novetats del programa durant el curs passat
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La Unió Bàsquet MIR viurà un 
dia de festa l’1 de desembre amb 
la presentació de tots els equips 
que ha creat a la seva primera 
temporada de funcionament. 
Les portes del pavelló Miquel 
Poblet s’obriran a les 16.30h 
per accedir a un acte gratuït que 
també tindrà un caire solidari ja 
que es recolliran donatius per a 
La Marató de TV3 que s’emetrà 
el 15 de desembre. El dia 1 tam-
bé es donarà a conèixer el vere-
dicte del guanyador del concurs 
per trobar la mascota del club. 
Al tancament d’aquesta edició 
es van rebre unes 20 propostes 
i el dia de la presentació, que 
comptarà amb la col·laboració 
dels Diables de Can Sant Joan, 
també es podran entregar més 
dibuixos. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Dues derrotes seguides del preinfantil femení
Després d’un bon inici de la competició, l’equip preinfantil femení de l’UB 
MIR ha acumulat dues derrotes seguides a les últimes jornades. El conjunt 
que entrena Manel Candalija va perdre a la pista del CB Roda (44-20) i 
també va caure a casa contra el CB Granollers (29-31). Tot i aquestes 
dues ensopegades, el preinfantil ocupa la quarta posició del grup 2 de 
nivell C amb un balanç de dues victòries i tres derrotes | RJ

El juvenil B és una de les no-
vetats d’aquesta temporada a 
l’estructura del planter de l’FS 
Montcada. Entrenat per Emili 
Domingo, coordinador de tota 
la base del club, l’equip està 
situat a la vuitena posició del 
grup 24 de Segona Divisió. 
Després d’encaixar tres derro-

tes seguides, els montcadencs 
van encadenar dues victòries 
contra dos rivals de la zona 
baixa: el Llinars (4-3) i La 
Torreta B (0-3). A l’última jor-
nada, els nois de Domingo van 
tornar a perdre contra el líder, 
l’Olímpic La Garriga, amb un 
clar 0 a 5 | RJ

Situat a la part mitja de la taula, acumula 3 victòries i 4 derrotes

fUTbol sala. seGona divisió

El juvenil B s’ha creat aquesta temporada i ha començat la competició des de la Segona Divisió

Inici irregular del nou  
juvenil B de l’FS Montcada
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Grup d’alumnes que fan l’activitats de multiesport a la pista exterior del col·legi El Viver L’infantil femení del CH La Sa-
lle porta una bona línia a la Pri-
mera Catalana. Les montcaden-
ques són segones amb 10 punts 
i només han perdut un matx. 
Va ser a la 2a jornada, contra el 
CEACAT, rival amb el que 

comparteixen el lideratge i 
que, amb un partit menys, en-
cara no ha perdut cap partit. A 
les últimes jornades, les noies 
d’Àlex Expósito van guanyar 
l’Agramunt (25-13) i el Cerda-
nyola (9-23) | RJ

Només ha perdut contra el CEACAT, líder invicte del seu grup

handbol. Primera caTalana

Les noies d’Àlex Expósito estan fent una bona temporada a la Primera Catalana

L’infantil femení, segon 
amb una única derrota
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El prebenjamí del CD Montcada 
va aprofitar a la perfecció la 
seva visita al camp de l’OAR 
Gràcia Sabadell, que encara no 
ha sumat cap punt, per trencar 
amb la seva mala ratxa de tres 
derrotes seguides, incloent la 
del derbi contra l’EF Montca-
da B (0-1) que es va disputar 
el 2 de novembre. Els verds, 
a l’onzena posició del grup 44 
amb 7 punts, van guanyar a 
Sabadell amb un clar 0 a 5.

fUTbol. cd monTcada

El prebenjamí verd aprofita la visita 
al cuer per tornar a guanyar un partit

Rafa Jiménez | Redacció

Havia acumulat tres derrotes seguides, incloent la del derbi contra l’EF Montcada B (0-1)
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El prebenjamí ha tornat a sumar els tres punts, trencant una mala ratxa de tres derrotes seguides

>> Clica i mira la fotogaleria dels 
equips del CH La Salle a

El cadet B de l’EF Montcada, que 
va començar la lliga al grup 26 
de Segona Divisió amb un gran 
estat de forma aconseguint tres 
victòries seguides, no guanya 
des del 19 d’octubre i ja acumu-
la quatre derrotes consecutives. 
Les dues últimes es van produ-
ir contra dos Lliçà: el d’Amunt 
(1-3) i el d’Avall (5-2). Els ver-
mells ocupen la desena posició 
amb 9 punts. 

Juvenils. L’equip A de l’EF Montca-
da, que fa dues jornades va supe-
rar el Cerdanyola (4-2), ha baixat 
una posició al grup 7 de Primera 
Divisió i ara és novè després de 
perdre al camp de l’EF Barberà-
Andalucía (5-2). Per la seva part, 
el CD Montcada ha pujat a la 
sisena posició amb tres victòries 
seguides, les dues últimes contra 
el Terrassa B (2-4) i l’UE Sabade-
llenca (5-2) | RJ

Sotrac d’un equip que havia començat la lliga amb tres victòries

fUTbol. ef monTcada

Després de quatre derrotes, el cadet B espera poder tornar al bon rendiment de l’inici de temporada

El cadet B encadena 
quatre derrotes seguides

> Campionat de 
Catalunya de tennis
El cadet femení del CT Reixac for-
mat pel capità Eduardo Méndez i 
les jugadores Marta Mérida, Laura 
Méndez, Judit González i María 
Sánchez (foto) va guanyar el CT 
Víctor Troses-Ripollet (1-3) | RJ
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María García
Vides marcades. El 20 de novembre es va fer pública la primera sentència a l’estat espanyol que con-
demna la indústria farmacèutica alemanya Grünenthal a indemnitzar víctimes de la talidomida, un medica-
ment que va causar greus deformitats als fi lls de les mares gestants que el van prendre als anys cinquanta 
per prescripció mèdica per combatre les nàusees. Tot i que és una sentència històrica, només benefi ciarà 
24 de les 186 persones de l’associació que agrupa els afectats (AVITE), promotora de les accions judicials. 
Per tant, la lluita continua per a la resta del col·lectiu, del qual forma part la montcadenca María García 
(Granada, 1953), qui denuncia que el règim de Franco va ser còmplice de la destrucció de documents 
per ocultar l’escàndol de la talidomida. La seva malformació –li falta l’avantbraç i la mà esquerres– no li ha 
impedit ser mare i mestre, “les millors experiències de la meva vida”, assegura. 

“Seguiré lluitant per obtenir 
la justícia que em mereixo”

-Què opina sobre la sentència? 
Avite reclamava una indem nitza ció 
col·lectiva de 204 milions d’euros, 
però el jutge ha considerat que 
només hi tenen dret els qui van 
ser reconeguts com a víctimes del 
medicament pel govern de José 
Luis Rodríguez Zapatero al 2010, 
mitjançant un reial decret. Em 
sembla que és injust que uns sí 
i uns altres no, perquè hi ha gent 
amb situacions molt greus que 
necessiten aquests ajuts. 
-Què faran a partir d’ara la resta 
d’afectats? 
Ara s’obre una nova batalla 
judicial perquè se’ns reconegui la 
nostra condició d’afectats per la 
talidomida i poder optar als ajuts 
que preveu la sentència. Això vol 
dir fer-se estudis cromosòmics per 
demostrar que les alteracions no 
tenen un origen genètic i tota mena 
de proves. Els diners, però, no 
serviran en cap cas per aplacar la 
impotència que provoca saber que 

l’ambició econòmica i la manca 
d’escrúpols d’uns laboratoris 
farmacèutics van marcar la vida 
de milers de persones. Això 
em revolta i m’empeny a seguir 
lluitant per obtenir la justícia que 
em mereixo.
-Quan descobreix que la seva 
malformació l’ha causada aques-
ta substància? 
Jo no vaig sentir parlar de la 
talidomida fi ns als anys vuitanta. 
Quan em vaig quedar embarassada 
de la meva primera fi lla, fa 27 
anys, tenia molta por que li passés 
alguna cosa al fetus, però tots els 
metges m’asseguraven que això 
meu era una conseqüència directa 
de la talidomida. De fet, no hi ha 
cap altre fàrmac que pugui causar 
aquest tipus de malformació. 
-Com es va sentir?
La primera reacció va ser 
d’alleujament, perquè descartava 
que els meus fi lls puguessin 
tenir aquest problema, però 

després vaig sentir molta ràbia, 
especialment quan vaig saber 
que el medicament es va seguir 
comercialitzant a Espanya, quan 
a Alemanya ja l’havien retirat del 
mercat. Grunenthal va indemnitzar 
les víctimes alemanyes als anys 
setanta; a Anglaterra i als Estats 
Units també es van celebrar 
judicis, però a Espanya va ser 
diferent.

-Per què? Què va passar?
Aquí el règim de Franco ho va 
tapar.  Avite disposa de documents 
on consta que la farmacèutica 
va exigir que no s’expliqués als 
metges espanyols els motius reals 

de la retirada de la talidomida. De 
manera, que els afectats no ho 
vam descobrir fi ns molt més tard. 
El temps que ha passat, cinquanta 
anys, juga en contra nostre.
-Què ha dit Grünenthal durant tot 
el procés?
El principal argument de la 
farmacèutica és que els afectats 
no tenim la recepta mèdica que 
acrediti el consum de la talidomida 
per part de les nostres mares. Qui 
pot tenir una recepta després de 
50 anys! A més, en molts casos, 
sobretot als pobles petits, les 
pastilles les donava directament el 
metge a les embarassades, ja que 
no hi havia ni farmàcies. 
-Què va suposar per a vostè 
contactar amb l’associació avite?
La primera vegada que vaig 
participar en un congrès de l’Avite, 
a Madrid, on ens vam trobar més 
de cent talidomídics, em vaig 
emocionar molt. Vaig sentir que no 
estava sola al món, que formava 

part d’un col·lectiu on tots èrem 
iguals. Vaig conèixer casos de 
gent que no té braços ni cames 
i que pateix greus seqüeles. Això 
també em va fer pensar que jo era 
una privilegiada i que no tenia dret 
a queixar-me.      
-Com ha afrontat la seva 
malformació?
Sempre he estat una persona vital 
i he desenvolupat una actitud de 
superació constant. No negaré que 
l’adolescència va ser complicada, 
perquè m’afectaven molt les 
mirades de la gent, algunes de 
rebuig, d’altres de llàstima. Però, 
superada aquesta etapa, he pogut 
fer una vida normal: treballar d’allò 
que més m’agrada, fent de mestre 
–des del 2000, a l’escola Reixac–, 
trobar algú que m’estimés tal com 
sóc i tenir dues fi lles precioses. Sóc 
capaç de fer ganxet, cosir, cuinar 
i pintar la casa tota sola. El secret 
és adaptar-se a l’entorn i que els 
altres vegin la teva adaptació. 

“La talidomida es 
va seguir venent 
a Espanya, quan a 
Alemanya ja l’havien 
retirat del mercat”

Afectada per la talidomida

A títol personal
LAURA GRAU
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