
campanya de l’ANc
L’Assemblea recull vots 
per la independència PÀG. 7

> NOTÍCIES:  La Plataforma Soterrament homenatjarà les víctimes de les vies de tren PÀG. 6

> Esports: L’EF Montcada continua creixent aquesta temporada amb un total de 25 equips PÀG. 26
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Promoció econòmica facilita noves 
eines als aturats que busquen feina 
itineraris | El departament oferta 15 
tallers als usuaris de la Borsa de treball

objectiu | El programa vol millorar les 
aptituds dels participants PÀGS. 4 i 5

>CATÀLEG DE SERVEIS

L’ong vol aplegar un centenar de persones per fer la recollida d’aliments PÀG. 12

càritas necessita voluntaris 
per al dia del Gran recapte
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La campanya es durà a terme els dies 29 i 30 de novembre a tot Catalunya i l’organització requereix la participació de 15.000 col·laboradors

Montcada a escena
El nou musical de La Salle, 
inclòs a la mostra teatral PÀG. 21

el consistori 
renovarà 
quatre trams 
de la xarxa de 
clavegueram
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> PREVENCIÓ

L’objectiu de l’actuació 
és canviar les canonades 
per evitar inundacions 
reiterades PÀG. 3
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L’execució de Les obres
El consistori ha adjudicat a Aigües de 
Barcelona (Agbar) els treballs, que tindran 
una durada d’uns dos mesos i l’objectiu és 
que estiguin acabats abans de final d’any

SERVEIS MUNICIPALS

L’Ajuntament inverteix prop de 122.000 euros 
per renovar 4 trams de la xarxa clavegueram
Les actuacions es faran als carrers Sant Jaume, Bonavista, Bosc i Alzina i estaran enllestides abans que acabi aquest any

La Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament ha adjudicat a 
l’empresa Aigües de Barcelona 
(Agbar), concessionària del servei 
de manteniment de la xarxa de cla-
vegueram, els treballs per renovar 
la infraestructura a quatre punts 
del municipi situats als carrers Sant 
Jaume i Bonavista, a Montcada 
Centre; Bosc, a Can Sant Joan; 
i Alzina-rambla Priorat, a Terra 
Nostra. Les millores estaran enlles-
tides abans que acabi aquest any i 
estan pressupostades en poc més 
de 122.000 euros. “Aquests tre-
balls ens permetran millorar la 
xarxa de clavegueram i prevenir 
embussos en alguns punts negres 
que tenim al municipi”, ha mani-
festat la regidora de Serveis Mu-
nicipals i Manteniment, Carmen 
Porro (PSC), qui ha reconegut que 
les obres suposaran molèsties pun-
tuals al veïnat i al trànsit: “Dema-
nem disculpes per avançat, però 
tot plegat ho fem en benefici de 
la ciutadania”.

Un cop adjudicats els treballs, el 
següent pas és redactar-ne el pro-
jecte executiu, a càrrec de la con-
cessionària. Aprovat aquest pro-
jecte, començarien les obres, que 
està previst que tinguin uns dos 
mesos de durada. En el cas del 
carrer Sant Jaume, la Regidoria 
de Serveis Municipals considera 
que l’actuació és urgent perquè el 
col·lector és insuficient i es troba en 
mal estat. Els treballs consistiran a 

substituir l’actual, fet de formigó, 
per un altre d’una longitud de 75 
metres. 
Pel que fa al carrer Bonavista, es 
durà a terme la tercera i última 
fase de renovació del col·lector ubi-
cat en aquest vial, molt deterioritat 
per la seva antiguitat, la poca pen-
dent i la poca profunditat en què 
es troba. Els anys 2011 i 2012, el 
consistori ja va fer dues actuacions 
d’urgència a causa d’unes avaries a 
la canonada, substituint dos trams 
d’uns 60 metres entre ambdues 
intervencions. En aquesta tercera 
fase, els operaris d’Agbar renova-
ran el col·lector situat entre el nú-
mero 15 del carrer Bonavista fins 
al complex esportiu de la Zona 
Esportiva Centre.

Altres actuacions. A Terra Nostra, 
les obres de millora tindran lloc en-
tre la rambla Priorat i el carrer Al-
zina, a l’alçada de l’estació de tren, 
un punt conflictiu quan plou amb 
certa intensitat ja que s’acumula 
molta aigua i causa greus proble-
mes als veïns per accedir al servei 
ferroviari. El projecte preveu la 
instal·lació de 4 nous imbornals, 
la col·locació d’una reixa transver-
sal en aquest punt i la substitució i 
amplicació de les existents perquè 
no s’acumuli l’aigua quan plou in-
tensament. 
La quarta intervenció tindrà lloc 
al carrer Bosc de Can Sant Joan, 
en una instal·lació que es va cons-
truir fa més de 35 anys i es troba 
molt deteriorada i obsoleta. Els 
serveis tècnics de l’Ajuntament 
s’han volgut avançar a futurs 
problemes en aquest indret, en-
tre el número 82 fins al carrer 
Diagonal, i han prioritzat la subs-
titució del col·lector per un altre, 
amb més capacitat que l’existent, 
fet amb formigó.   

El projecte preveu el 
canvi dels col·lectors 
vells per uns altres 
amb més capacitat 
per absorbir l’aigua

 El consistori estudiarà possibles solucions als punts més conflictius

Els últims episodis de fortes plu-
ges –el 4 i 7 d’octubre– han tor-
nat a deixar palès el mal estat de 
la xarxa de clavegueram en al-
guns sectors del municipi, amb 
una antiguitat que supera els 50 
anys. Els dies més conflictius són 
els que plou amb més intensitat, 
ja que la infraestructura no pot 
absorbir l’aigua i és habitual que 
s’inundin de manera habitual 
alguns indrets com el pas situat 
davant de l’escola Mitja Costa, a 
Terra Nostra, el tram de l’avingu-
da de la Ribera sota el pont de 
la línia de Renfe i el polígon Molí 
d’en Bisbe, a Mas Rampinyo, 
entre d’altres. 
“Estudiarem què passa en 
aquests punts per trobar una 
solució”, ha explicat la regidora 
de Serveis Municipals, Carmen 
Porro (PSC). De fet, els operaris 
d’Aigües de Barcelona, l’empre-

sa concessionària del manteni-
ment de la xarxa local, ja van dur 
a terme uns treballs de millora al 
tram de l’avinguda de la Ribera 
per evitar que es tornin a produir 
les inundacions. “Hem comen-
çat a posar fil a l’agulla, però la 
inversió pressupostària és molt 
important i anirem fent millores 
en la mesura del possible mar-
cant uns criteris de prioritats”. 
Els veïns afectats són conscients 
de l’envergadura del problema 
a la xarxa de clavegueram, però 
demanen a l’administració local 
“que s’adoptin mesures per 
aconseguir solucions definiti-
ves als problemes perquè no 
torni a succeir”, reclama Juanjo 
Sánchez, vicepresident de l’AV 
de Terra Nostra.
Un altre dels motius que agreu-
ja la situació del clavegueram a 
la ciutat és la desaparició de les 

zones de drenatge naturals amb 
la urbanització de nous carrers, 
com succeix als polígons indus-
trials, amb la qual cosa la pluja 
s’ha de filtrar majoritàriament per 
la xarxa de clavegueram, que no 
dóna a l’abast per absorbir tanta 
aigua. “La solució a la proble-
màtica dels polígons l’haurem 
de trobar conjuntament amb les 
juntes de compensació de cada 
sector”, ha indicat la regidora de 
Serveis Municipals  | sA

L’edil de Serveis Municipals, Carme Porro
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Sílvia Alquézar | Redacció
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Un dels carrers del polígon industrial Molí d’en Bisbe, a Mas Rampinyo, inundat després de la intensa pluja que va caure la tarda del dia 4 
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AudiÈNciA PÚbLicA
El 23 d’octubre el govern informarà 
la ciutadania sobre les ordenances 
fi scals i recollirà aportacions

PÀG. 11

Nou ero A AcisA i AMs
El grup Adelsa, propietari 
d’ambdues societats, vol 
tonarà a reduir les plantilles

PÀG. 9

04

 ‘L’Ajuntament no pot donar feina però sí ajudar els aturats a buscar-la’

NoU RECURS

els aturats rebran assessorament personal 
per millorar la manera de buscar treball
Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació ofereix tallers per potenciar la motivació i els sistemes de recerca de feina

El departament municipal de 
Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació ha posat en marxa 
aquest mes d’octubre nous tallers 
adreçats a persones aturades que 
cerquen feina. El programa ofe-
reix 15 activitats de 4 hores es-
tructurades en 5 eixos. El primer 
té com a objectiu situar l’usuari 
perquè conegui el mercat laboral 
i planifi qui la recerca de treball. 
El segon va enfocat a preparar 
un pla de màrqueting personal 
per motivar l’aturat. El tercer eix 
consisteix a posar a punt l’usuari 
perquè conegui les eines de re-
cerca de feina –com ara tipus de 
curriculums– i com superar un 
procés de selecció. 
La quarta vessant a treballar és 
saber com utilitzar les xarxes so-
cials per trobar feina. Finalment, 
el programa anima l’usuari a 
formar-se per conèixer i desen-
volupar les competències clau 
que demanden les empreses. 

servei permanent. “La nostra vo-
luntat és que aquest programa 
que tot just acaba de començar 
passi a ser el catàleg de serveis 
del departament”, ha explicat la 
tècnica de l’ofi cina, M. Lluïsa Ca-
sado. Això vol dir que, quan una 
persona vagi a Promoció Econò-
mica no es limitarà a deixar el 
seu currículum i a inscriure’s en 
algun curs esporàdic sinó que, 
després d’entrevistar-se amb la 
tècnica d’orientació del progra-

ma, podrà acordar amb ella, si 
així ho vol, l’itinerari de tallers a 
fer en funció de les seves neces-
sitats i disponibilitat. “Això farà 
que la nostra Borsa de treball 
sigui més competitiva i encaixi 
millor amb les ofertes de fei-
na”, ha afegit Casado.
Les persones interessades a parti-
cipar-hi s’han d’adreçar al depar-
tament municipal, situat al carrer 
Alt de Sant Pere, 73, a Mas Ram-
pinyo; trucar al telèfon 935 648 
505 o enviar un correu electrònic 
a promocioeconomica@montcada.org. 
Els tallers que s’oferten als usuaris  
giren al voltant d’aspectes com la 
identifi cació de competències, la 
detecció d’interessos i motivacions, 
com tenir èxit en una entrevista de 
feina, com afrontar un procés de 
selecció, el treball en equip, anglès 
bàsic, lideratge, així com qüestions 
d’emprenedoria, entre d’altres. 
(Continua a la pàgina següent).
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La tècnica d’orientació del programa, Marta Puig, atenent un usuari del departament de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació a les ofi cines situades a Mas Rampinyo

El departament 
municipal vol que 
l’aturat el visualitzi 
com un instrument  
útil per cercar feina

Pilar Abián | Mas Rampinyo

-L’atur és la seva principal preo-
cupació?
Em preocupa no només el fet que 
3.406 ciutadans no tinguin feina 
sinó què fem amb ells mentre 
busquen un treball. Nosaltres 
no donem feina, no en generem, 
qui fa això són les empreses. Per 
tant, hem d’ajudar les persones 
aturades en la seva recerca des 
de diferents vessants. 
-Com ara..?
Doncs a saber com i on buscar fei-
na per evitar que caiguin en el pou 
del pessimisme. Hem de posar a 
la seva disposició totes les eines 
que tenim al nostre abast perquè 
tirin endavant i treballar amb elles 
la motivació i la formació per millo-
rar les seves aptituds. 
-Ha canviat molt la manera de 
buscar feina? 
Ara tot gira al voltant de les no-
ves tecnologies. Ja no funciona el 
porta a porta. Per això és tan im-

portant que aquells que busquen 
feina sàpiguen com funciona el 
mercat de treball.
-Aquesta és una de les prioritats 
del seu departament? 
Així és. Volem que la gent que 
està apuntada a la nostra Borsa 
o vingui a inscriure’s tingui al seu 
abast uns itineraris que casacú 
podrà seguir de foma personalit-
zada en funció de les seves ne-
cessitats. A partir d’ara, els oferi-
rem alguna cosa més que no tan 
sols apuntar-se i esperar que els 
arribi una oferta. 
L’administració fa tot el que pot 
per fer front a l’atur?
L’administració no fa mai tot el 
que pot però si fa més del que 
pot. M’explico. L’usuari voldria 
que l’administració li donés feia i, 
com no donem una resposta posi-
tiva a aquesta necessitat, sempre 
ens quedem curts. Però el que 
sí és cert és que intentem posar 

tots els mitjans perquè el teixit 
industrial del municipi funcioni. 
I aquesta és una tasca que no 
només depén de Promoció Eco-
nòmica, també d’altres àrees de 
l’Ajuntament amb les quals es fa 
un treball transversal.
Hi ha voluntat però pocs recursos.
Avui dia hi ha moltes necessitats i 
pocs diners però amb el que tenim 
hem d’intentar fer el màxim | PA

Joan Carles Paredes, regidor d’Ocupació
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(Ve de la pàgina anterior) 
Els primers a formar part del nou 
projecte que ha posat en mar-
xa el departament de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupació 
han estat alumnes del programa 
‘Joves per l’ocupació’, que ja han 
acabat la formació i alguns dels 
quals estan fent pràctiques a em-
preses externes. D’aquesta ma-
nera, el departament segueix de 
més a prop la formació dels par-
ticipants. ‘Joves per l’ocupació’ 
és un projecte que s’ofereix al 
municipi cofi nançat pel Depar-
tament d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya 
(SOC) i el Fons Social Europeu, 
valorat en 157.359 euros. 

Inserció de joves. Al programa 
participa una trentena d’alumnes, 
dividits en dos grups, un que ha 
fet un curs d’auxiliar de come-
rç i magatzem i un altre que ha 
cursat formació per ser empleat 
d’ofi cina. Alguns dels joves ja 
han fi nalitzat el procés, que ha 
inclòs pràctiques de quatre hores 
diàries a empreses del municipi. 
Les fi rmes que hi han col·laborat 

han estat Dicomol, Allcom Co-
municacions, Andròmines i Na-
gual Alimentación. De fet, aques-
ta última empresa ha contractat 
la jove que hi va fer les pràcti-
ques durant sis mesos a mitja jor-
nada. El departament municipal 
continua a la recerca d’empreses 
que estiguin disposades partici-
par al programa i incorporar a la 
seva dinàmica diària alumnes en 
pràctiques.

el programa arrenca 
amb un grup de joves

PRoVA PILot

L’itinerari que han seguit aquests joves ha inclòs, entre d’altres sessions formatives, un semirari sobre emprenedoria
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Usuaris i tècnics opinen sobre els itineraris que oferta Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació 

“Fa dos anys que estic a l’atur i tinc 
ganes d’independitzar-me. Avui 
dia ja no funciona això de portar el 
currículum personalment a les em-
preses. Volen que els hi enviïs per 
internet i això ho pots fer sol, des 
de casa, o venint aquí on posen a 
la teva disposició molts recursos i 
la formació que necessites”.

Xavi Rosiqué
24 anys
| Usuari

“No tinc experiència laboral però 
voldria trobar una feina per ajudar 
els meus pares perquè no m’agra-
da que m’hagin de mantenir. Ara 
m’estic treient l’ESO a l’Escola 
d’Adults i després vull fer un grau 
formatiu de mecànica. Però, men-
trestant, busco feina i aquí m’estan 
ajudant a fer-ho”.

Cristian Cruz
18 anys
| Usuari

“Estic fent un seminari d’empre-
nedoria amb l’objectiu de motivar 
els usuaris perquè puguin muntar 
la seva pròpia empresa. Els expli-
co quines eines tenen a la seva 
disposició i quines aptituds han 
de treballar (innovació, creativitat, 
resiliència...). Molts veuen l’autoo-
cupació com l’única sortida”.

Roberto Carlos
Fariñas
| Formador

“En una primera entrevista amb 
l’usuari analitzem el seu currí-
culum i la manera en què està 
buscant feina per veure quines 
són les seves necessitats i què pot 
millorar. A partir d’aquí, dissenyem 
conjuntament un itinerari persona-
litzat perquè pugui enfortir els seus 
punts febles”.

Marta Puig
| Tècnica 
del programa
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La Plataforma prepara un acte per 
homenatjar els veïns morts a les vies
El col·lectiu decidirà en assemblea les pròximes actuacions a dur a terme 

SotERRAMENt totAL

La Plataforma Tracte Just Sote-
rrament Total vol homenatjar 
les víctimes per atropellament 
mortal que hi ha hagut al llarg 
de la història a les vies que tra-
vessen la localitat –es calcula que 
al voltant de 150 persones. L’acte, 
que comptaria amb el suport 
de l’Ajuntament, es faria abans 
d’acabar l’any.  La proposta es va 
formular en la reunió que repre-
sentants del col·lectiu van mante-
nir el 8 d’octubre amb el govern 
local i a la qual no van ser convi-
dats els portaveus municipals de 
l’oposició –motiu pel qual ICV-
EUiA i ERC han expressat a La 
Veu el seu malestar entenent que 
el soterrament és una qüestió de 
ciutat.

sumar esforços. A la trobada entre 
la Plataforma i el govern també es 
va acordar fer accions conjuntes 
en referència a la construcció del 
nou pou de ventilació de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV) previst a 
Jaume I. “Des de la Plataforma 

considerem que aquesta obra és 
una bona oportunitat per posar 
sobre la taula la reivindicació 
del soterrament de la línia de 
França, a la qual no podem re-
nunciar de cap manera”, opina 

el portaveu del col·lectiu, Ramon 
Bueno. En el moment de tancar 
aquesta edició –el 17 d’octubre, a 
l’Abi–, la Plataforma es reunia en 
assemblea per decidir les accions a 
fer en els propers mesos.

Pilar Abián | Redacció

Les dades que ha recollit la Plataforma apunten que han mort atropellades més de 150 persones
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L’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (Adif) ha ajornat mo-
mentàniament les obres de man-
teniment previstes al pas a nivell 
del carrer Pasqual entre el 8 i el 
9 d’octubre per motius relacio-
nats amb la seva agenda interna 
d’organització. Els treballs es du-
ran a terme durant aquest mes, 
tot i que encara no s’ha concretat 
la data. 
Segons fonts de l’empresa, aques-
ta actuació és més senzilla que la 
que es va dur a terme a l’altre pas 
a nivell del carrer Bogatell a prin-
cipi d’octubre, que es va allargar 
durant tres dies impedint el tràn-
sit de vehicles i vianants.
 
Queixes. L’arranjament del pas de 
Bogatell va generar força males-
tar entre els veïns ja que les obres 
es van iniciar sense avís previ. 
Membres de la Plataforma Tracte 
Just, Soterrament Total van pen-
jar pancartes reivindicatives a les 
tanques que l’Adif va col·locar per 
barrar l’accés al pas. El col·lectiu 

denunciava així la manera de fer 
de l’empresa. 
També la coalició ICV-EUiA va 
fer un comunicat qualificant de 
“nova agressió per a la ciuta-
dania” el tancament del pas a 
nivell del carrer Bogatell sense 
indicar ni els passos alternatius 
ni de les mesures de seguretat. 
La formació va reclamar una re-
acció “més contundent i rotun-
da” per part de l’equip de govern 
i va fer una crida a la població 
per sortir al carrer a reivindicar 
el soterrament.

La Plataforma i ICV-EUiA, molestos amb l’empresa

L’Adif millorarà el ferm 
del pas del carrer Pasqual

oBRES

Laura Grau | Redacció

El Servei Municipal de Projectes 
i Obres està redactant el projec-
te executiu per a la creació d’un 
aparcament al solar buit situat 
al carrer dels Horts, entre els 
carrers de la Conca i de les Ai-
gües, al barri de la Ribera, un 
cop l’Ajuntament i la propietària 
dels terrenys, Reyal Urbis, han 
formalitzat el conveni de cessió 
temporal de l’espai que entrarà 
en vigor l’1 de gener. 
El pàrquing, del qual se’n farà cà-

rrec el consistori, donarà cabuda 
a una trentena de places. 
“La construcció d’aquest apar-
cament està consensuada amb 
el veïnat i dignificarà un te-
rreny en estat degradat”, ha 
manifestat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 
(PSC). La destinació definitiva 
d’aquest solar serà un bloc de pi-
sos protegits que ha de construir 
l’Ajuntament, un projecte que, 
per motius econòmics, encara tri-
garà a vuere la llum.

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb Reyal Urbis

signat el conveni per fer 
l’aparcament del carrer 
dels Horts l’any vinent

LA RIBERA

La signatura del conveni la van fer l’alcaldessa i l’apoderat de la societat

Pilar Abián | La redacció
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Obres al pas del carrer Bogatell
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Agents dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Montcada 
i Reixac en col·laboració amb 
la Policia Local van detenir la 
nit del 13 d’octubre cinc joves 
d’edats compreses entre els 17 
i el 19 anys, per un presump-
te delicte de lesions, un altre 
d’atemptat a agents de l’au-
toritat i, en el cas de dos dels 
joves, també un de resistència i 
desobediència. Quatre dels de-
tinguts son veïns de l’Hospita-
let de Llobregat i només un és 
de la localitat.
Els fets van tenir lloc a un 
tren de rodalies de Renfe en 
el trajecte entre Cerdanyola i 
Montcada. Segons han expli-
cat els Mossos, quan els vigi-
lants es van adreçar als joves, 
que estaven bevent begudes 
alcohòliques, fumant i alterant 
l’odre públic a l’interior de un 
dels vagons, aquests van iniciar 
una baralla i van ferir dos dels 
agents. Els nois van fugir en 
arribar a l’estació de Montca-
da però van ser detinguts pels 
Mossos i la Policia Local que 
van ser alertats pels vigilants.

Pilar Abián | Redacció

cinc detinguts 
per agredir 
dos  vigilants 
de renfe
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L’Assemblea vol que la Generalitat convoqui una consulta vinculant abans del 31 de maig

L’ANc treu les urnes al carrer per 
recollir vots per la independència

PRoCéS SoBIRANIStA

L’Assemblea Nacional Catalana 
de Montcada i Reixac (ANC) va 
començar a recollir l’11 d’octubre 
a Mas Rampinyo els primers 
vots en el marc de la campanya 
‘Signa un vot per la indepen-
dència’ que pretén incentivar els 
ciutadans perquè exerceixin el 
dret de petició, reconegut per la 
Constitució espanyola i l’Estatut, 
que permet adreçar-se individual 
o col·lectivament a les adminis-
tracions per fer demandes sobre 
qualsevol assumpte. 
“Volem que el govern de la Ge-
neralitat convoqui una consulta 

vinculant abans del 31 de maig 
del 2014; però en cas que l’Estat 
no ho permeti, els vots que reco-
llim els lliurarem al Parlament 
perquè siguin reconeguts en 
cas d’una declaració unilateral 
d’independència”, ha explicat 
la coordinadora territorial de 
l’ANC, Consol Cervera. 

Condicions. Poden votar totes les 
persones majors de 16 anys que 
s’identifiquin amb DNI als apo-
derats acreditats per l’ANC. Tots 
els vots signats personalment, es 
registraran davant notari i ro-
mandran custodiats per l’ANC 

fins arribar al Parlament. “Es-
perem assolir el mateix suport 
que va tenir la Via Catalana, 
encara que aquest procediment 
és molt més laboriós”, ha assen-
yalat Cervera. L’ANC aprofitarà 
tots els esdeveniments socials que 
es facin al municipi en els propers 
mesos per treure al carrer les se-
ves urnes. 
La campanya va arrencar oficial-
ment a la plaça Francesc Macià 
de Mas Rampinyo, on es va fer 
l’encesa de l’última estelada gegant 
d’espelmes. Prèviament, l’ANC 
havia fet una prova recollint vots a 
l’Aplec sardanista del 5 d’octubre.

Pilar Abián | Mas Rampinyo
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‘Independència per canviar-ho 
tot’ és el títol de la campanya que 
la Candidatura d’Unitat Popular 
(Cup) i Arran han posat en mar-
xa amb l’objectiu d’explicar la 
seva proposta política que vincu-
la l’Estat propi amb una revolució 
democràtica liderada per la clase 
treballadora. “La independèn-
cia només será real si serveix 
per canviar la societat i per re-
tornar la veu al poble”, va dir 
Aitor Blanc, portaveu de la cam-
panya nacional, l’11 d’octubre a 
Montcada. 

Única via. Els promotors de 
la campanya consideren que 
l’autodeterminació és necessària 
per acabar amb el capitalisme i 
consideren que només la lluita 
de classes permetrà recuperar els 
drets socials i laborals bàsics que 
li han estat retallats a la clase tre-
balladora. En aquest sentit, opi-
nen que la mobilització popular 
és l’única via per assolir la inde-
pendència i no pas la institucio-
nal. “CiU no será capaç de fer 
una consulta vinculant, abans 
apostarà pel pacte fiscal i, si 
això passa, será el frau demo-
cràtic més important dels úl-
tims 30 anys”, va dir Blanc qui 
va instar la ciutadania a seguir 
el camí de la desobediència com 

a instrument vàlid i legítim per 
proclamar la independència. 
“Hem d’aconseguir fer realitat 
la máxima: el poble mana i el 
govern obeeix”, així va cloure 
Blanc la seva intervenció davant 
la Casa de la Vila durant la qual 
es va anunciar la creació del co-
mité local de campanya –integrat 
per representants de la Cup i del 
col·lectiu Arran– que tindrà com 
a objectiu obrir la seva propos-
ta a altres grups de l’esquerra 
independentista que es vulguin 
sumar. 
En suport a la proposta de pro-
cés constituent, el 19 d’octubre 
(18h), es farà una manifestació 
que sortirà de la plaça Universi-
tat de Barcelona.

La Cup i Arran insten la classe treballadora a mobilitzar-se

Proposta d’ un nou estat 
que transformi la societat
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Aitor Blanc, davant la Casa de la Vila

Pilar Abián | Montcada

ERC portarà a Montcada el 21 
d’octubre la diputada Alba Ver-
gés, que farà una xerrada amb 
el títol ‘La nostra sanitat avui. A 
on volem anar?’ L’acte, obert a la 
població, tindrà lloc a la Casa de 
la Vila a les 20.30h i pretén expli-
car el sentit del vot del seu grup 
a la Comissió de Salut del Parla-
ment del 12 de setembre, quan 
va decidir no donar suport a la 
proposició no de llei per reobrir 
les urgències nocturnes de Mont-
cada que va presentar el grup 
d’ICV-EUiA. El posicionament 
d’ERC va aixecar fortes críti-
ques per part de la Favmir, que 
considera que va trair el discurs 
de suport al servei d’urgències 
nocturn que havia defensat la 
formació a nivell local.

La formació vol explicar el sentit del seu vot al Parlament sobre el retorn de les urgències

erc portarà a Montcada la diputada 
Alba Vergés per parlar sobre sanitat

21 d’oCtUBRE

Laura Grau | Redacció

Veïns de Mas Rampinyo van votar l’11 d’octubre a la plaça Francesc Macià on l’ANC va instal·lar la seva urna custodiada pels seus apoderats 

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

 

> Francisco Hierro torna a l’executiva del Psc
L’exregidor Francisco Hierro ha assumit la 
secretaria de política municipal, en subs-
titució d’Andrés Iruela, qui ha deixat el 
càrrec per motius professionals. Hierro ha 
anunciat que el partit iniciarà en els pro-
pers mesos un procés de reflexió obert 
sobre el present i el futur de la ciutat en 
el marc d’un procés participatiu. En un 
comunicat de premsa, el representant del 
PSC manifesta que la difícil situació financera que viuen els municipis “cas-
tigats –ha dit– per l’austeritat imposada pels governs de CiU a Catalunya i 
del PP al l’Estat” no ha de donar peu al pessimisme. “Volem treballar solu-
cions imaginatives per a la ciutat, des de la ciutat, sense deixar de recla-
mar projectes prioritaris, com l’Hospital Ernest Lluch o el nou Montserrat 
Miró”, ha assenyalat Hierro | PA

> sánchez, a la sectorial de la gent gran de cdc
Salvador Sánchez, membre de l’executiva local de CDC, ha estat elegit se-
cretari de la sectorial de la gent gran de CDC comarques de Catalunya. El 
passat 14 d’octubre la formació va presentar el pla d’acció de la gent gran 
activa a les comarques del Maresme –concretament a Mataró–, que té com 
a objectiu que la gent gran activa tingui protagonisme en el procés per assolir 
l’Estat propi. La sectorial vol treballar sobre les qüestions que considera més 
preocupen la gent gran com ara les pensions, la seguretat social, l’esport, la 
salut i la cultura | LR

> Josep Bacardit glossa la figura de Lluís Companys 
La trajectòria vital i política de Lluís Companys i les circumstàncies de la seva 
mort, van centrar la xerrada que Josep Barcardit va fer el 15 d’octubre a la 
seu d’ERC, amb motiu del 73è aniversari del seu afusellament. L’historiador 
local va referir-se a algunes anècdotes relacionades amb Montcada com la 
visita que Companys va fer l’1 de juny de 1931 com a governador civil de la 
província, durant la qual va inaugurar una placa a Carretera Vella dedicada 
al seu amic assassinat Francesc Layret. “segur que no s’imaginava que un 
altre espai de Montcada, la plaça Lluís Companys, es batejaria amb el seu 
nom quaranta anys després”, va dir | Lg

LA
U

R
A 

g
R

AU

PS
C

ESqUERRA INdEPENdENtIStA



8 2a quinzena | Octubre 2013Notícies07

El president del Consorci del 
Besòs i vicepresident de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
(AMB), Antoni Vives (CiU), va 
fer una xerrada el 7 d’octubre a 
la Casa de la Vila sobre el pro-
jecte per transformar el Besòs 
al seu pas per Montcada en un 
parc fluvial com el de Santa Co-
loma de Gramenet. L’acte va ser 
presentat pel president de CDC 
a Montcada, Daniel Remesar, 
i també va comptar amb Joan 
Maresma, president de l’Àrea 
Econòmica de l’Ajuntament i al-
hora conseller i portaveu de CiU 
a l’AMB. 

Canvi de model. Maresma va ex-
plicar les línies i els àmbits de tre-
ball de l’organisme metropolità, 
presidit actualment pel conver-
gent Xavier Trias, i l’aposta de 
CiU per potenciar els parcs flu-
vials dels municipis amb presèn-
cia de rius, com és el cas de 
Montcada, on fa anys es va apli-
car un model basat en les zones 
humides, “molt adient des del 

punt de vista ambiental –opi-
na Maresma–, però no des del 
punt de vista del gaudi de les 
persones”. En aquest sentit, Vi-
ves va explicar la nova estratègia 
que, des de l’estiu de 2012, s’ha 
decidit aplicar al Besòs “perquè 
deixi de ser un accident geo-
gràfic separador i esdevingui 
un element urbà no tan sols 
integrat, sinó estructurador del 
nord de l’àrea metropolitana”. 

Vives va destacar que aquesta 
visió és compartida pels alcaldes 
i alcaldesses dels quatre munici-
pis que integren el Consorci del 
Besòs –Barcelona, Sant Adrià 
del Besòs, Santa Coloma de Gra-
menet i Montcada i Reixac– i va 
explicar els detalls del projecte 
que l’Ajuntament ja va presentar 
a principi d’octubre i que opta al 
programa de subvencions Life+ 
de la Unió Europea.

El president de l’ens, Antoni Vives, explica els detalls del projecte per fer un parc fluvial 

el consorci del besòs aposta per la 
integració del riu com element urbà

oRdENACIó dEL tERRItoRI

Laura Grau | Montcada

Vives, a la dreta de la imatge, acompanyat de Daniel Remsar i Joan Maresma
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Els tècnics de consum de 
l’Associació d’usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de 
Catalunya (Aicec), Àlex Duandé 
i Isabel Pons, van ser els enca-
rregats d’explicar el 8 d’octubre 
a la Casa de la Vila què són les 
clàusules sòl, què hem de tenir 
en compte a l’hora de negociar 
una hipoteca i en quina situació 
es pot donar un desnonament. 
L’acte el va organitzar l’OMIC 
amb el suport de la Plataforma 
d’Afectats per les Hipoteques 
(PAH) de Montcada i Reixac. 
Duandé, que va dur el pes de 
la xerrada, va explicar les inte-
rioritats de la Llei hipotecària i 
va fer recomanacions a tenir en 
compte a l’hora de contractar 
una hipoteca, com ara que la 
quota a pagar no superi el 30% 
dels ingressos familiars; compa-
rar les ofertes de diferents enti-
tats financeres i parar l’atenció 
per detectar possibles clàusules 
abusives. D’acord amb l’última 
normativa aprovada per l’Estat, 

les entitats no poden aplicar, 
entre d’altres, les clàusules se-
güents: la d’indisponilibilitat (no 
poder llogar o vendre la propie-
tat hipotecada); la resolució anti-
cipada per disminució del patri-
moni (l’entitat no pot exigir per 
aquest motiu el pagament total 
del deute); l’arrodoniment dels 
interessos a l’alça; o el venciment 
avançat per defunció del titular 
o per haver deixat de pagar una 
quota (ara el mínim són 3). 

Transparència. “Les clàusules 
del contracte han de ser acces-
sibles i entenedores i és obli-
gatori que el document estigui 
al notari a la nostra disposició 
tres dies abans de la signatura”, 
va explicar Duandé. Respecte 

les assegurances que les entitats 
intenten ‘colar’ als usuaris en el 
moment de signar una hipoteca, 
Aicec assenyala que l’única exigi-
ble és la d’incendis i que, en cas 
de contractar-ne d’altres, convé 
mirar més les exclusions que no 
pas les cobertures. El tècnic tam-
bé va recomanar conservar els 
fulls de publicitat del producte 
que, en cas de judici, pesen més 
que el contracte. 

Clàusules sòl. Duandé va ex-
plicar que aquest tipus de clàu-
sules, que fixen el percentatge 
mínim d’interès a aplicar a les 
quotes de la hipoteca, han es-
tat considerades abusives pel 
Tribunal Suprem per manca 
de transparència, arran d’una 
demanda interposada per Adi-
cae, l’Associació d’usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances 
d’Espanya: “Incomprensible-
ment el Suprem, no obliga 
a retornar els diners cobrats 
i hem calculat que la mitja-
na per familia afectada entre 

el 2008 i el 2012 pot anar al 
voltant de 6.000 euros”. No 
obstant això, Adicae considera 
esperançadores les resolucions 
dictades per altres tribunals. Des 
del passat 9 de maig, l’entitat de 
consumidors ja ha aconseguit 
quatre sentències en què diver-
sos jutges han obligat entitats 
financeres a tornar els diners 
cobrats de més als demandants. 
Amb aquesta nova victòria judi-
cial ja són gairebé 150 les clàusu-
les sòl eliminades mitjançant les 

demandes agrupades que Adicae 
està presentant a tot Espanya.
“Segons la legislació espanyo-
la, el deute hipotecari és per-
petu; això no passa a cap país 
d’Europa. Si una empresa fa 
fallida té una segona oportu-
nitat, però si una família no 
pot pagar la hipoteca, hi està 
encadenada de per vida” va 
lamentar Duandé qui va animar 
els assistents a ser consumidors 
crítics i a implicar-se en la defen-
sa dels seus drets. 

L’Aicec recomana als usuaris denúncies en grup per eradicar les pràctiques abusives 

duandé: ‘contra l’abús dels bancs, 
el millor és la resposta col·lectiva’ 

XERRAdA INFoRMAtIVA

Pilar Abián | Montcada

Duandé va fer interessants recomanacions a tenir en compte en el moment de signar una hipoteca
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‘Amb l’actual legislació, 
el deute hipotecari 
encadena les famílies 
de per vida’, critica  
Àlex Duandé

El diputat de C’s al Parlament, 
Jordi Cañas, serà el dimarts 22 
d’octubre a Montcada (Casa de 
la Vila, 19h) per parlar sobre la 
campanya ‘Mejor unidos’, que 
impulsa el seu partit en contrapo-
sició a les aspiracions dels partits 
que defensen la via sobiranista. 
Cañas intervindrà acompanyat 
de la regidora del partit a l’Ajun-
tament, Carmen Romero.

Petició de C’s. La formació, d’al-
tra banda, ha reclamat al govern 
que els Plens siguin transmesos 
per Montcada Ràdio i laveu.cat, 
demanda que ja va formular ara 
fa un any ICV-EUiA. En respos-
ta a aquesta petició, la presidenta 
de l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC),  ha dit que el grup 
de C’s, a l’igual que la resta, ja 
va ser informat aquest estiu que 
s’havia fet l’estudi tècnic per va-
lorar la proposta i que la trans-
missió dels plens es farà un cop 
es disposin de les partides neces-
sàries que està previst incorporar 
al pressupost de l’any vinent.

Pilar Abián | Redacció

Jordi cañas, 
de c’s, parlarà 
a Montcada 
sobre la unió 
amb espanya

El govern presentarà el proper 
23 d’octubre en audiència públi-
ca (Casa de la Vila, 19h) la seva 
proposta d’ordenances munici-
pals per al 2014 i recollirà les pro-
postes i aportacions que vulguin 
fer les entitats i els ciutadans que 
participin a l’acte. “Explicarem 
les línies bàsiques sobre les 
quals estem treballant però el 
que volem, sobretot, és recollir 
les propostes de la ciutadania”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma 
(CiU), que serà l’encarregat de 
conduir la trobada. 
Des de la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana, Jonathan Mar-
tín (PSC) ha convocat totes les 
entitats a assistir a l’Audiència, 
una fòrmula que es feia servir fa 
uns anys però que es va deixar 
de convocar per una baixada de 
la participació, fet que va moti-
var les crítiques d’alguns dels 
grups de l’oposició. Maresma 
ha afegit que la convocatòria de 
l’Audiència va en la línia de la vo-
luntat de màxima transparència i 
rigor que el govern vol donar als 
comptes municipals. 

Pilar Abián | Redacció

Audiència 
pública sobre 
les ordenances 
de l’any vinent
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El Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola i la 
cimentera Lafarge, amb el suport 
de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, ja han iniciat els treballs 
de la restauració de les últimes 
27 hectàrees amb activitat 
extractiva del Turó. La primera 
fase del Pla d’usos d’aquest 
espai vol divulgar els diversos 
valors que posseeix l’entorn. 
S’ha dissenyat un itinerari 
naturalista per posar en valor els 
paisatges vegetals, geològics, 
panoràmics i faunístics.
Els treballs, que ja s’han iniciat 
i que s’allargaran dos mesos, 
suposaran una inversió de 
gairebé 134.000 euros.

El projecte vol posar 
en valor els paisatges 
vegetals, geològics, 
panoràmics i faunístics 
del Turó

L’Àrea de la Mitja Costa es 
convertirà en la porta d’entrada 
a Collserola des de Montcada 
i Reixac. Per potenciar aquest 
punt d’accés, al barri de Terra 
Nostra s’hi instal·laran cartells 
informatius a l’estació de Renfe 
Rodalies de Montcada i Reixac-
Santa Maria i a l’aparcament 
del Parc de Ca n’Oller. L’Àrea 
de Mitja Costa tindrà un punt de 
benvinguda i una zona d’estada 

amb taules i bancs, adaptats 
també a persones amb mobilitat 
reduïda. 
La font de la Mitja Costa es 
consolidarà com a espai de 
lleure, cruïlla d’itineraris i espai 
de divulgació. Es renovarà par-
cialment l’aigüera de la font i més 
avall s’hi construirà una bassa per 

a amfibis i s’hi col·locarà bancs i 
taules i un plafó divulgatiu.
En aquest punt començarà un 
itinerari circular i senyalitzat pel 
perímetre del Turó. A l’Àrea de la 
Pau s’hi instal·larà una barana de 
protecció i bancs de formigó. I a 
la banda sud del Turó, s’adequarà 
l’espai com a mirador on hi haurà 

un panell panoràmic informatiu. 
El projecte també inclou la 
millora de l’accés al Turó des 
del barri de la Font Pudenta pel 
camí del cementiri, on també 
s’hi farà una altra porta d’accés 
a Collserola. 
Al llarg de diversos trams de 
l’itinerari s’adequarà la pista fo-

restal existent per fer-la apta tant 
per a la passejada dels veïns com 
per al pas de vehicles de bombers 
i de serveis.
El Pla d’usos ha comptat amb 
l’assessorament de l’empresa Ple-
gadis i amb la participació activa 
de diferents entitats i persones 
del municipi.

>monogràfic

dIVULGACIó d’UN ESPAI EMBLEMÀtIC dE CoLLSERoLA

comença la primera fase per restaurar el Turó

ÀREA tERRItoRIAL
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

PorTA d’eNTrAdA A coLLseroLA
Amb la restauració del Turó, l’Àrea de Mitja 
Costa es convertirà en el principal accés a 
una serra que és parc natural des del 2010

uNA FesTA eL 19 de NoVeMbre
Coincidint amb la festa del parc de 
Collserola s’organitzaran diverses 
activitats al Turó i el seu entorn

JUDITH MOJEDA
REgidoRA dE MEdi AMBiEnT

El Turó és una de les icones de 
Montcada i Reixac. Entre finals 
del segle XIX i principis del XX, 
aquest cim va ser cabdal per a 
la revolució industrial del nostre 
poble i de Catalunya. Però ara, 
entrats ja al segle XXI, i acaba-
da l’activitat extractiva, és l’hora 
de fer reviure el Turó. Al 2007 ja 
vam promoure la seva inclusió al 
Pla d’espais d’interès natural de 
Collserola. I ara, hem estat una 
part activa en la redacció del Pla 
d’usos proposant millores per tal 
que els montcadencs i les mont-
cadenques puguin gaudir d’un 
territori amb uns valors ambi-
entals, històrics i geològics que 
tenim a tocar de casa.

PRoMoCIó dE L’EdUCACIó AMBIENtAL

El Turó
reviu

Durant el 2014 el Pla d’usos del 
Turó inclourà els treballs de la 
segona fase. Serà en aquest mo-
ment quan s’implantaran les ac-
tuacions destinades a promoure 
l’educació ambiental amb un 
centre d’interpretació del paisat-
ge, dos miradors, una aula de 
natura, un petit amfiteatre a l’aire 
llliure i una passarel·la de fusta 
de 60 metres.
Paral·lelament, el 17 de novem-
bre, coincidint amb la festa del 
parc natural de Collserola, al Turó 
i el seu entorn s’hi faran diverses 
activitats. S’hi instal·larà un punt 
d’informació, hi haurà una exhi-
bició de tai-txi, s’organitzarà un 
taller d’identificació de plantes, 

es restauraran caixes-niu i se’n 
faran de noves, es convocarà 
un concurs de fotografia, es farà 
una passejada guiada i un recital 
de música clàssica posarà punt i 
final a la jornada festiva a Mont-
cada.
El Pla d’usos del Turó forma part 
del treball conjunt que l’Ajunta-
ment, el Consorci del Parc Natu-
ral de la Serra de Collserola i La-
farge van iniciar fa uns anys per 
evitar la degradació de la zona. 
L’objectiu és eradicar la prolife-
ració de construccions il·legals, 
abocaments de residus, pous 
il·legals i d’aigües residuals, i 
la realització d’activitats il·legals 
com horts i granges.

els treballs tindran continuïtat

Les autoritats municipals van visitar la zona a restaurar

����������������
�����������

�������������������


�





	

�

������������������

������������

������������������
����������������

����������������������������������

������������������������


����������������

	����� ������������������������

�������������������



112a quinzena | Octubre 2013 Notícies

L’expedient de regulació 
d’ocupació (ERO) que ha pre-
sentat el grup Aldeasa, propieta-
ri de les plantes d’Acisa i AMS, 
ubicades al polígon de la Ferre-
ria, afecta en inici 28 treballadors 
de la primera i 25 de la segona.  
Acisa és una empresa conces-
sionària de serveis d’enllumenat 
públic, sistemes i control de trànsit 
i instal·lacions semafòriques i ac-
tualment compta amb una plantilla 
de 326 a tot Espanya de la qual 71 
seran acomiadades. 
AMS, per la seva banda, es dedi-
ca al manteniment i instal·lacions 
elèctriques i de serveis integrals 
d’alta i baixa tensió. Actualment 
la firma compta a tot l’Estat amb 
238 empleats i vol prescindir d’un 
centenar. 

Motius. Els treballadors reco-
neixen  que la feina ha baixat a 
causa de la crisi però consideren 
que no fins al punt de justificar 
l’acomiadament de tantes perso-
nes tenint en compte que fa 16 
mesos ja es va fer un altre ERO 
que va significar la rescinsió del 

contracte de 61 empleats d’arreu 
d’Espanya –12, de la planta local 
d’Acisa i 16 de la d’AMS. Fonts 
d’ambdues plantilles, que com-
parteixen espai a la Ferreria, han 
informat que intentaran nego-
ciar amb els propietaris reduir al 
màxim el nombre d’afectats.
La resolució de l’ERO es farà 
efectiva en un mes. Mentrestant 
els treballadors no descarten fer 
mobilitzacions i ja han traslladat  
la seva preocupació a l’alcadessa, 

María Elena Pérez (PSC), i al re-
gidor de Promoció Econòmica 
Empresa i Ocupació, Joan Car-
les Paredes (CiU), amb els que 
es van reunir el 15 d’octubre. 
Després de la trobada, els edils 
van fer constar el seu suport als 
treballadors i, sense entrar a va-
lorar els motius que justifiquen 
l’expedient, van expressar el seu 
posicionament contrari a la des-
trucció de llocs de feina i a favor 
de potenciar el teixit industrial.

El grup Aldeasa és el propietari de les dues societats, amb seu a la Ferreria

Acisa i AMs afronten un nou ero que 
afecta una cinquantena de treballadors 

NoU EXPEdIENt

Pilar Abián | Redacció

 

> Festa reivindicativa de la Favmir el dia 20
La Federació d’AV (Favmir) organitza el 20 d’octubre a la plaça Bosc de Can 
Sant Joan (de 10 a 14h) la sisena edició de la festa reivindicativa i cultural on 
convergiran diferents reivindicacions com la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes a l’ambulatori de Jaume I i el compliment de la sentència que dóna 
la raó a la Plataforma Antiincineració en relació a l’activitat de Lafarge | LR

La I Concentració de Cotxes 
Clàssics i Esportius que es va fer 
el passat 6 d’octubre va ser tot un 
èxit de participació i de visitants. 
Prop d’una norantena de vehicles 
de més de 25 anys es va exhibir 
a l’esplanada de davant del pa-
velló Miquel Poblet, i va atraure 
centenars de persones de totes les 

edats, algunes per recordar com 
eren els cotxes de la seva joven-
tut o infantesa i, els més petits, 
per descobrir com eren els vehi-
cles a la segona meitat del segle 
XX. Paral·lelament, també es 
va fer al mateix indret la I Fira 
de l’Automòbil, que va comp-
tar amb la participació de prop 
d’una desena de tallers i conces-

sionaris de la ciutat. Ambdues 
iniciatives van ser organitzades 
per la Regidoria de Promoció 
Econòmica Empresa i Ocupació. 
El responsable del departament, 
Joan Carles Paredes (CiU), va 
fer una valoració molt positiva 
de l’esdeveniment: “Ha estat un 
èxit d’acollida i participants i el 
temps ens ha acompanyat”.

La matinal, organitzada per Promoció Econòmica de l’Ajuntament, va ser tot un èxit

cotxes antics i nous atrauen força 
públic en una trobada novedosa

I EdICIó dE LA FIRA dE L’AUtoMòBIL

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Els visitants a la Fira van poder veure de ben a prop vehicles que ja formen part de la història i d’altres que són novetat al mercat
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Representants dels treballadors van ser rebuts per l’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica
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> xerrada de la Plataforma Antiincineració
El proper 25 d’octubre al Kursaal (19h), la Plataforma Anttincineració expli-
carà amb el seu advocat, Albert Calduch, la sentència favorable a l’AV de Can 
Sant Joan en referència a l’activitat de Lafarge. D’altra banda, membres del 
col·lectiu van participar el 16 d’octubre en una jornada organitzada a Sagunt 
(València) contra la crema de residus a cimenteres | LR

> un nadó mor abans del seu trasllat en helicòpter

La rotonda del carrer Jaume I es va convertir el 17 d’octubre en una impro-
visada pista d’aterratge a requeriment del Servei d’Urgències Mèdiques que 
va enviar un helicòpter a l’ambulatori de Montcada centre per traslladar una 
nena de dos mesos i mig afectada per una aturada cardíaca. Tot i els intents 
de l’equip mèdic especialitzat per reanimar-la, la criatura va morir. Agents de 
la Policia Local i dels Mossos van coordinar l’operació d’aterratge i enlairament 
de la unitat aèria, que va despertar força expectació entre els veïns | Lg
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escoLes bressoL
La Regidoria d’Educació posa en 
marxa l’allargament de la jornada 
i els espais de joc i familiar

PÀG. 15 PÀG. 14

coNseLL escoLAr
El CEM aprova els objectius 
d’enguany en la primera reunió 
de l’organisme del nou curs

La Regidoria d’Educació posa en 
marxa l’allargament de la jornada 

La Fundació Banc dels Aliments 
de Catalunya ha posat en marxa 
la cinquena edició del Gran Re-
capte, que tindrà lloc els dies 29 
i 30 de novembre. La iniciativa 
comptarà al municipi amb cinc 
punts de recollida de productes: 
als supermercats Mercadona de 
Mas Rampinyo i Can Cuiàs i 
els Condis de Montcada Nova, 
Can Sant Joan i Montcada Cen-
tre. La campanya compta amb el 
suport de Càritas Montcada, que 
s’encarregarà de coordinar els 
voluntaris de la ciutat. “Neces-
sitem al voltant d’un centenar 
de persones perquè són dos dies 
de recollida i l’ideal seria fer 
torns”, ha indicat Juame Ribera, 
de l’entitat cristiana. 

Fer-se voluntari. Les persones que 
vulguin col·laborar algun dels 
dos dies de la campanya de recol-
lida d’aliments es poden inscriure 
a través del correu electrònic cari-
tasmontcada@yahoo.es. Cal indicar 
el nom i els cognoms, un telèfon 
de contacte, l’establiment preferit 
per desenvolupar la tasca de vol-

untari i el dia i l’horari disponible. 
“Cada vegada hi ha més per-
sones que necessiten aquest ajut 
tan bàsic i, per tant, és molt 
important que col·laborem, ja 
sigui aportant aliments o bé 
participant  en la recollida dels 
productes els dies de la campa-
nya del Banc dels Aliments”, 
ha remarcat Ribera.
Cada punt de recollida tindrà 
com a referent una persona de 
Càritas Montcada i una altra 
de la fundació organitzadora. 
L’entitat cristiana rep cada mes 
una aportació del Banc dels Ali-
ments, a més d’altres donatius 
provinents de l’Ajuntament i de 
La Creu Roja. L’ong vinculada a 
la parròquia local reparteix men-
sualment un total de 640 lots 
d’aliments, dels quals se’n benefi -
cien 320 famílies –derivades des 
de la Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament– per un període 
mínim de 6 mesos. Els paquets 
estan formats per productes de 
primera necessitat amb una ca-
ducitat de llarga durada com ara 
llet, oli, pasta i conserves. Els 
lots més petits porten entre 6 i 8 
quilos de productes i s’adrecen 
a les unitats familiars amb 2 o 3 
persones, mentre que els que van 
destinats a famílies més nombro-
ses multipliquen la quantitat fi ns 
a 10 quilos més en funció del 
nombre de destinataris.

Sílvia Alquézar | Redacció

Càritas Montcada 
dóna suport amb la 
recerca i coordinació de 
voluntaris de la ciutat

FUNdACIó BANC dELS ALIMENtS

La cinquena edició de la iniciativa comptarà amb cinc punts de recollida al municipi, als supermercats Mercadona i Condis

Montcada necessita uns 100 voluntaris per 
al Gran recapte del 29 i el 30 de novembre

Una voluntària de Càritas dóna una xocolatina a un infant d’una de les famílies que va a recollir un lot d’aliments al magatzem de l’entitat
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Des de Montcada Comunicació també ‘Volem donar una bona notícia’ 
Montcada Comunicació també se 
suma a la campanya protagonitza-
da a diversos mitjans de comunica-
ció sota el lema ‘Volem donar una 
bona notícia’. Els mitjans públics de 
la ciutat donen suport a la cinquena 
edició de la iniciativa, animant els 
ciutadans a participar fent-se volun-
taris i/o portant aliments als punts 
de recollida. Fa un any, l’objectiu 
era recollir 1.400 tones de produc-
tes i, fi nalment, es va aconseguir 
arribar fi ns a gairebé 2.800 tones. 
Segons fonts de l’organització, la 
crisi econòmica ha agreujat la si-
tuació respecte l’any passat i, és per 

això, que  s’espera poder superar la 
quantitat recollida en l’edició ante-
rior. Segons ha explicat la Fundació, 

més d’un milió i mig de persones de 
Catalunya pateixen mancances ali-
mentàries | sA

El personal de Montcada Comunicació s’ha sumat a la campanya del Banc d’Aliments
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L’Associació de Discapacitats 
de Montcada (Adimir) s’ha ad-
herit a la campanya per ajudar 
la nena valenciana Alba Ojeda, 
amb paràlisi cerebral. L’entitat 
va instal·lar una carpa a la pla-
ça de l’Església els dies 16 i 17 
d’octubre per recollir aportacions 
econòmiques dels ciutadans. 
L’acció la va dur a terme coincid-
int amb el concert que un grup 
de montcadencs organitza el 19 
d’octubre, a partir de les 22h, a 

l’Escola El Viver. Hi ha previstes 
les actuacions de Yonki Love, 
Rock & Ríos Band, Malditos 
Roedores, Backdoor i Maine 
Coon. El cantant David Toiber 
ha escrit dues cançons dedicades 
a l’Alba, que estrenarà durant 
l’actuació. Les entrades costen 
5 euros i es poden comprar al 
Cafè de Montcada, Centre Cívic 
Can Cuiàs, Bar Petit i el Grup de 
Dones de Can Cuiàs. L’acte soli-
dari comptarà amb la presència 
dels pares i la petita Alba.

La Regidoria d’Integració orga-
nitza un nou curs de català inicial 
adaptat a la llei d’acollida. Les clas-
ses, amb una vintena d’inscrits, 
han passat a ser de 20 a 45 hores 
per tal que el certificat serveixi 
per complir els requisits demanats 
en la renovació o la sol·licitud de 
residència. “És un requeriment 
per poder obtenir els informes 
d’arrelament i els ajuntaments 
hem d’adequar l’oferta per 
donar resposta a la ciutadania 
nouvinguda”, ha indicat la regi-
dora d’Integració, Elisabeth Gon-
zález (CiU).

Pioners. El Servei Local Català 
(SLC) és l’encarregat d’impartir 
el curs d’octubre a desembre tots 
els dimarts i dijous a la Casa de 
la Vila, de 9.30 a 11.30h. “Fem 
vocabulari bàsic perquè es pu-
guin comunicar mínimament”, 
ha indicat la responsable de l’SLC, 
Marta Lluís, qui ha remarcat que 
és el primer curs d’aquestes ca-
racterístiques que s’ofereix a la 

demarcació del Consorci de Nor-
malització Lingüística del Vallès 
Occidental 3. Malgrat que el curs 
permet aconseguir un dels tràmits 
per regularitzar la situació de les 
persones nouvingudes, molts 
dels alumnes reconeixen que la 
seva motivació va molt més enllà 
d’obtenir un paper oficial. “Ho faig 
per integrar-me a Catalunya”, 
explica l’Edson, de Guinea Bissau, 

de 39 anys. En el cas de l’Umair, 
que té 16 anys i només fa 8 mesos 
que ha arribat del Paquistà, i la 
Ghizlane, una noia marroquina de 
24 anys, el seu objectiu és millorar 
el català per acabar l’ESO. “Vull 
estudiar per tenir més oportuni-
tats de trobar una feina”, indica 
la Ghizlane, mentre que l’Umair 
destaca que “si vols aprendre, el 
català no és difícil”. 

Sílvia Alquézar | Montcada

ARRELAMENt SoCIAL

El taller, de 45 hores a càrrec de l’SLC, és el primer que es fa a la demarcació

integració organitza un curs de català 
inicial adaptat a la llei d’acollida  

Marta Lluís impartint una de les sessions del curs inicial de català amb alguns dels alumnes
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Adimir se suma a les 
accions per ajudar l’Alba 
L’Escola El Viver acollirà el dia 19 un concert benèfic

Sílvia Alquézar | La redacció 

Membres d’Adimir recollint fons per ajudar la nena Alba a l’estand de la plaça de l’Església
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La Regidoria d’Educació posarà 
en marxa durant les properes se-
tmanes diverses iniciatives per mi-
llorar el servei a les escoles bressol 
municipals. El primer serà una 
realitat a partir del 21 d’octubre, 
amb l’ampliació de l’horari al mig-
dia, fins a les 13h, per als alumnes 
de P1 i P2 dels cinc centres de la 
xarxa municipal: Camí del Bosc, 
Mitja Costa, Font Freda, Can 
Sant Joan i Can Casamada. 
“Amb aquest nou servei pre-
tenem col·laborar amb la con-
ciliació de la vida familiar i la-
boral”, ha manifestat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), qui 
ha puntualitzat que el nou horari 
no es podrà fer de forma esporàdi-
ca, sinó que els alumnes hauran de 
fer la jornada regularment. 
L’allargament de l’horari és gratuït 
per a les famílies, que podran reco-
llir els seus fills entre les 12.30 i les 
13h. Les llars d’infants han enviat 
una carta a les famílies per infor-
mar del nou servei, amb una res-
posta positiva als cinc centres.

Altres serveis. El departament mu-
nicipal també donarà llum verda a 
partir de novembre a dues noves 
experiències gratuïtes per a les fa-
mílies amb infants no escolaritzats, 
que es faran a l’EBM Camí del 
Bosc, a Can Cuiàs. Els divendres, 
de 9.30 a 11.30h, hi haurà l’espai 
nadó, adreçat a pares i mares amb 
infants fins a un any d’edat pensat 
perquè els participants gaudeixin 
d’un lloc acollidor on relacionar-se 
amb el seu fill i intercanviar expe-

riències amb altres progenitors. 
L’altre servei és l’espai familiar, que 
es farà els dilluns i dimecres, de 
9.30 a 11.45h, adreçat a persones 
amb infants fins als tres anys per 
afavorir el desenvolupament i les 
relacions i aclarir dubtes amb per-
sonal especialitzat. Els interessats es 
poden inscriure trucant al telèfon 
935 759 093. El 29 d’octubre hi 
haurà jornada de portes obertes 
per conèixer els dos espais, a les 
10.30h i a les 17h.

ESCoLA BRESSoL

educació ampliarà l’horari del matí 
fins a partir del proper 21 d’octubre
El departament posarà en marxa els espais nadó i familiar a l’EBM Camí del Bosc

Sílvia Alquezar | Redacció
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Educació posa en marxa nous serveis per a les famílies a les escoles bressol municipals
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campanya informativa 
per eliminar els polls
La Regidoria va fer una xerrada el dia 16 per a docents

L’Ajuntament repartirà uns tríptics 
informatius als centres educatius 
sobre com eliminar els polls entre 
els infants. En el marc d’aquesta 
campanya, la Regidoria de Salut 
Pública i Consum va organitzar 
el 16 d’octubre una xerrada so-
bre aquests paràsits, adreçada a 
les direccions de les escoles i a la 
Federació d’Ampa de Montcada 
(Fampa). La infermera del Centre 
d’Atenció Primària de Montcada 
Amada Zamora va explicar quins 
són els tractaments per eradicar el 
paràsit i també va donar un seguit 
de mesures preventives per evitar-
ne la proliferació. Els polls no salten 
ni volen i passen d’un cap a un al-
tre per contacte entre cabells, afec-
tant també els caps nets. També es 
poden encomanar si s’intercanvien 
pintes, gorres o altres objectes. 

Recomanacions. “A les escoles 
convé que el tractament dels 
nens parasitats sigui simultani 
per evitar contagis, mentre que 
els infants que no en tenen no 
s’han de tractar”, va remarcar 

Zamora. En el cas de contagi, cal 
avisar el mestre o el director de 
l’escola i es recomana que l’alumne 
afectat no assisteixi al centre fins 
que hagi fet el primer tractament. 
“Els polls no transmeten cap 
malaltia i no són cap risc per a la 
salut, però convé eliminar-los”, 
va dir Zamora. Algunes mesures 
per prevenir-ne la seva aparició són 
raspallar els cabells cada dia, man-
tenir les pintes netes, informar els 
infants que l’intercanvi d’objectes 
pot afavorir el contagi i revisar els 
alumnes, sobretot si es graten. 

Sílvia Alquézar | La redacció 

SALUt PúBLICA

Aspecte d’un poll enganxat a un cabell

‘Si quedan huellas es que hubo pa-
sos’. Aquest vers de José Manuel 
Diego va obrir l’acte d’homenatge 
al desparegut poeta que l’INS 
Montserrat Miró i un grup 
d’exalumnes van organitzar el dia 
11 a l’Auditori. Diego va impartir 
classes de literatura espanyola i 
llengua en aquest centre educatiu 
durant més de trenta anys, deixant 
una empremta inesborrable entre 
els qui el van conèixer. Dos anys 
després de la seva mort, a l’edat de 
59 anys, familiars, amics i exalum-

nes van recordar la seva personali-
tat, tant des de la vessant professio-
nal i literària com humana.

L’homenatge. L’acte va ser presen-
tat per Jordi Amenós i va comptar 
amb la música en directe de Fran-
cesc Cruz i Ulises Cerdó, tots tres 
exalumnes de Diego. En un am-
bient de respecte i emoció, es van 
llegir poemes de l’homenatjat, dels 
seus amics, com Tomás Sánchez, i 
d’autors que ell admirava com José 
Ángel Valente i Antonio Gamone-
da. També es van explicar anècdo-

tes dels alumnes d’un curs nocturn 
amb el que va estar molt unit, dels 
seus companys de feina a l’institut 
com Maria Serrano i Manolo Vi-
dal i de membres de la família. Tots 
van coincidir en les mateixes idees, 
que conèixer a José M. Diego havia 
estat un privilegi, que valorava l’art 
per sobre de tot i que sempre tenia a 
punt paraules sàvies per contribuir 
a la solució dels problemes. L’acte 
va acabar amb un refrigeri perquè 
es pugués fer allò que li hauria 
agradat a Diego, conversar amb els 
amics, tot prenent alguna cosa.

RECoNEIXEMENt PòStUM

L’iNs Montserrat Miró ret un emotiu 
homenatge al mestre José M. diego
L’acte es va fer a l’Auditori Municipal l’11 d’octubre amb la presència d’amics i familiars 

Meritxell Trinidad | Montcada
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El professor de l’INS Montserrat Miró Manolo Vidal durant la seva intervenció a l’acte d’homenatge al professor i poeta José Manuel Diego
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Nova jornada de vaga al 
sector educatiu el dia 24 
La protesta s’adreça des d’escola bressol fins a universitat 

La Plataforma Estatal per l’Escola 
Pública convoca una jornada de 
vaga el 24 d’octubre en el sector 
de l’educació per protestar contra 
la Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE), 
la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC) i les retallades dels úl-
tims anys. Els sindicats USTEC, 
CCOO i CGT han anunciat el 
seu suport a la mobilització, que  
s’adreça tant a l’educació pública 
com la concertada i estan cridats 
a participar-hi des de les escoles 
bressol i escoles de primària fins 
a instituts, universitats i centres 
d’educació especial. Els convocants 
preparen manifestacions a Tarra-
gona, Girona, Lleida i Barcelona. 
La convocatòria a la capital cata-
lana serà a les 12.30h, amb sortida 
a la plaça de la Universitat. La Fed-
eració de Pares i Mares de Catalu-
nya (Fapac) dóna ple suport a la 
convocatòria. En un comunicat, 
l’entitat demana “un gran pacte 
social i polític sobre l’educació” i 
anima les famílies a participar en la 

protesta “per defensar una escola 
pública i de qualitat al servei de 
la societat i no dels interessos con-
crets dels sectors privilegiats”. Per 
la seva banda, els sindicats retreuen 
a la consellera d’Enseyament, Irene 
Rigau, que només es posicioni en 
contra de la LOMCE pel seu atac 
al català quan la llei “atempta” 
contra tota l’escola pública.

Sílvia Alquézar | La redacció 

MoBILItzACIó

La vaga està convocada el dia 24 d’octubre
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El Consell Municipal de Dones 
de Montcada i Reixac, reunit 
el 3 d’octubre, s’ha adherit al 
manifest elaborat per organitza-
cions de dones i de professionals 
sanitàries en contra de la reforma 
que vol aplicar el govern estatal 
de l’actual Llei de Salut Sexual 
i Reproductiva i de la Interrup-
ció Voluntària de l’Embaràs. Se-
gons les promotores de l’escrit, 
la reforma de la llei suposaria 
un retrocés en el reconeixement 
dels drets sexuals i reproductius 
de les dones, una retallada en la 
llibertat i l’autonomia respecte al 
dret a decidir sobre la maternitat 
i una vulneració dels drets de les 
dones. 

Rebuig. El col·lectiu mostra a 
través del manifest “el desa-
cord amb el fons argumen-
tal, retrògrad, manipulador i 
ideològic pel qual es vol dur a 
terme la reforma”, a la vegada 
que la qualifica de “segell ideològic 
de la dreta”. El Consell, presidit 

per la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Judith Mojeda (PSC), 
va comptar amb representants de 
l’Esplai per a la Dona, els Grups 
de Dones de Can Cuiàs i Terra 
Nostra, del col·lectiu Claus de 
dona i de l’entitat ‘Sin teta hay 
paraíso’. L’aprovació del manifest 
s’emmarcava en la celebració del 
Dia pels drets sexuals i reproduc-
tius de les dones, el 28 de setem-
bre.
D’altra banda, les representants 
del Consell Municipal de Dones 
van començar a elaborar el pro-
grama d’actes a Montcada per 
commemorar el Dia Mundial 
contra la violència masclista, que 
se celebra el 25 de novembre. El 
programa encara s’ha de perfi-
lar però hi haurà l’acte tradicio-
nal de la lectura d’un manifest i 
també van sortir propostes com 
una visita guiada d’un dia a la 
Maternitat l’Elna (França), una 
institució fundada al 1939 per la 
infermera suïssa Elisabeth Eiden-
benz per ajudar mares refugiades 
de la Guerra civil espanyola.

Sílvia Alquézar | La redacció

El Consell Escolar Municipal 
(CEM) va aprovar els objectius 
d’enguany en la primera reunió 
del nou curs que va tenir lloc el 
16 d’octubre a la Casa de la Vila. 
Les prioritats se centren en quatre 
eixos: procurar una distribució 
equilibrada de l’alumnat que per-
meti la integració i la cohesió so-
cial, optimitzar els recursos i les 
prestacions de la xarxa municipal 
d’escoles bressol, consolidar la 
Plataforma Local del Dispositiu de 
Transició Escola-Treball (Diltet) i 
garantir l’estabilitat d’una estruc-
tura de treball en xarxa entre les 
diferents Ampa de la ciutat a través 
de la Federació local que agrupa les 
associacions de pares i mares. 

Altres punts. La regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC), 
també va informar els assistents la 
normativa que regula els centres 
de suport familiars amb serveis 
de ludoteca i canguratge. “Els in-
fants menors de 4 anys no poden 
quedar-se en aquests llocs sense 

l’acompanyament d’un adult i 
els majors de 4 anys ho han de 
fer amb l’autorització de la famí-
lia”, va indicar l’edil, qui també 
va donar compte de la campanya 
informativa que farà l’Ajuntament 
entre les escoles per intentar elimi-
nar els polls als centres educatius. 
Un altre dels acords del CEM va 
ser el pla de treball de la Federació 
d’Ampa de Montcada (Fampa), que 

centrarà els seus esforços durant 
aquest curs en la consolidació del 
nou model d’activitats extraesco-
lars a les escoles, la implementació 
del Projecte Clau –que per ara es 
posarà en marxa a l’Escola Reixac i 
a l’INS La Ferreria– i l’organització 
d’una nova edició de l’Escola de 
pares i mares, amb una proposta 
innovadora de tallers adreçats a 
pares, mares, alumnes i professors.

Sílvia Alquézar | Montcada

La regidora d’Educació, Ana Rivas (dreta), amb la tècnica d’educació, Montse Marcos

el ceM treballarà per procurar una 
distribució equilibrada de l’alumnat
L’organisme ha aprovat els objectius d’enguany en la primera reunió del nou curs, el dia 16
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SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

L’ens s’oposa a la reforma 
de la llei de l’avortament
L’organisme s’adhereix al manifest contra la nova normativa

CoNSELL MUNICIPAL dE doNES
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Raquel Lozano i Ismael Ávalos 
són els artífex del programa ‘El 
vuelo del Fènix’, un magazin de 
‘cultura dispersa i oci alterna-
tiu’, com ells mateixos defi neixen 
l’espai que s’emet per la sintonia 
de Montcada Ràdio els dilluns de 
23 a 0h. Durant 60 minuts, aquests 
montcadencs tracten temes relacio-
nats amb afi cions i formes de lleure 
que normalment no tenen ressò als 
mitjans de comunicació com ara els 
jocs de rol i de taula, la literatura de 
gènere fantàstic, la ciència fi cció, les 
bandes sonores de pel·lícules i els 
còmics, entre d’altres. 

guardons. Aquesta serà la seva 
segona temporada al 104.6 de la 
FM i asseguren que comencen 
amb moltes ganes després de 
la gran acollida en el seu debut 
radiofònic. “Estem molt con-
tents perquè no ens esperàvem 
tenir tants seguidors”, reconeix 
la Raquel, qui explica que van 
decidir aventurar-se a fer un pro-
grama radiofònic “perquè teníem 

la necessitat de donar a conèixer 
les nostres afi cions i, la veritat, 
la ràdio enganxa”. L’espai ha 
guanyat aquest any el premi al 
millor programa de ràdio sobre 

jocs de rol atorgat per afi cionats i, 
a fi nal d’estiu, va ser nominat als 
guardons Ignotus com a millor pro-
ducte audivisual de l’any. Tota una 
delicatessen a Montcada Ràdio. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Ismael Ávalos i Raquel Lozano fan el programa ‘El vuelo del Fènix’ a la sintonia de Montcada Ràdio

‘el vuelo del Fènix’, una delicatessen 
que proposa oci i cultura alternatius
L’espai, que s’emet els dilluns de 23 a 0h, ha guanyat un premi al millor programa sobre jocs de rol

MoNtCAdA RÀdIo

‘E
L 

VU
EL

o
 d

EL
 F

ÈN
IX

’

L’Associació Sin teta hay paraíso 
organitza el pròxim 19 d’octubre 
una recollida solidària d’aliments 
amb motiu del Dia Mundial con-
tra el Càncer de Mama, que es 
commemora el mateix dia. Els 
productes recollits es lliuraran a 
l’assemblea local de Creu Roja 
per ajudar les persones més vul-
nerables. L’entitat té previst es-
tablir dos punts de recollida –a 
la rambla dels Països Catalans 
(10 a 14h) i al Centre Comercial 
El Punt de Mas Rampinyo (10 
a 18h). L’associació regalarà lla-
ços de color rosa –l’emblema de 
l’efemèride– entre les persones 
que col·laborin amb la campanya 
per cada quilo d’aliment que por-
tin. La iniciativa també compta 
amb el suport de l’Ajuntament.

Altres actes. La secció local de 
l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) també organ-
itza diverses propostes per celebrar 
l’efemèride. El dia 16, l’entitat va 
instal·lar dues carpes –una davant 

la Casa de la Vila i una altra a la 
plaça Lluís Companys– de 10 a 
13h, on es vendrà material de pro-
moció del Dia Mundial com llaços 
i samarretes de color rosa. D’altra 
banda, l’AECC també farà una 
caminada el dia 19, que comen-
çarà (16.30h) i acabarà a la plaça 
Lluís Companys. El recorregut 
serà per Montcada Centre, Mont-
cada Nova i Mas Rampinyo.

Sílvia Alquézar | La redacció

sin teta hay paraíso fa 
una recollida d’aliments
L’AECC organitza una caminada coincidint amb l’efemèride

dIA MUNdIAL CoNtRA EL CÀNCER dE MAMA
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La caminada també es va fer l’any passat 
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‘L’hora dels voltors. 
La crisi explicada a una ciutadania 
estafada’, de Josep M. Busqueta

29 d’octubre, 19.30h
casal popular el brot

20 d’octubre, 12h
casa de les aigües

18 l divendres
Hora del conte. ‘Lletraferit’, a càrrec de 
Sandra Rossi. Hora: 18h. Lloc: Bibliote-
ca Elisenda.

Presentació. 7a Mostra de teatre Mont-
cada a Escena. Hora: 20.30h. Lloc: Kur-
saal (veure pàgina 21).

19 l dissabte
Campanya. Recollida d’aliments per 
a Creu Roja. Hora: De 10 a 14h, a la 
Rambla dels Països Catalans, i de 10 a 
18h, al Punt de Montcada. Organitza: 
Associació Sin Teta, Hay Paraíso.

Teatre. ‘Quizás...,¿Quizás?, ¡Quizás!’, del 
Taller de teatre dels cursos municipals. 
Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

Concert. Benèfic a favor de la nena 
Alba Ojeda, amb l’actuació de Yonki 
Love. Hora: 22h. Lloc: Pista coberta de 
l’escola El Viver.

20 l diumenge
Festa. Sisena festa reivindicativa i cultu-
ral per la cohesió veïnal. Hora: De 10h 
a 14h. Lloc: Plaça Bosc de Can Sant 
Joan. Organitza: Favmir.

Visita. Jardins i escultures del Palau de 

Pedralbes. Hora: 11h. Lloc: Entrada 
del Palau. Organitza: Fundació Cultural 
Montcada. 

Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’ (recorregut 
teatralitzat pel recinte). Hora: 12h. Lloc: 
Casa de les Aigües. Organitza: Museu 
Municipal. Preu: 3 euros.

21 l dilluns
Xerrada. ‘La nostra sanitat avui. Cap 
a on anem?’, a càrrec de la diputada 
d’ERC, Alba Verges. Hora: 20.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: ERC

22 l dimarts
Xerrada. Per prevenir enganys sobre 
la contractació de subministraments 
bàsics. Hora: 18h. Lloc: Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina. 

Presentació. Del llibre infantil ‘Pessigo-
lles’, d’Alba Barbé, Sara Carro i Núria 
Fortuny. Hora: 19.30h. Lloc: Casal Po-
pular El Brot.

23 l dimecres
Audiència pública. Per presentar la pro-
posta d’ordenances fiscals per al 2014. 
Hora: 19h. Lloc: Sala Institucional de la 
Casa de la Vila.

25 l divendres
Xerrada. De l’advocat Albert Calduch 
sobre la sentència contra Lafarge Ce-
mentos. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

26 l dissabte
Visita. Farmàcies modernistes a la dreta 
de l’Eixample. Hora: 11h. Lloc: Rambla 
Catalunya amb Ronda Universitat. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Mi sueño es...’, del Grup de Tea-
tre La Salle Montcada. Hora: 22h. Lloc: 
Teatre de La Salle. Preu: 4 euros (veure 
pàgina 21). 

27 l diumenge
Teatre. ‘Afterplay’, amb Fina Rius i Toni 
Sevilla. Hora: 19h. Lloc: Auditori. Preu: 
8 euros anticipada i 10 a taquilla.

29 l dimarts
Presentació. ‘L’hora dels voltors. La crisi 
explicada a una ciutania estafada’, de 
Josep Manel Busqueta. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casal Popular El Brot. 

Inauguració. Fotomontcada. Lloc: Audi-
tori, Casa de la Vila i Kursaal.

‘La fàbrica de l’aigua’
Visita teatralitzada
Organitza: Museu Municipal

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.
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Rivas, c. Conca,10
duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
A.Pujol, pg Sant Jordi, 5

tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h
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Cia. Afterplay 
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Fins al 26 d’octubre
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 31 d’octubre

>Editorial
clavegueram

Mobiliario urbano
Cruzo por los pasos de peatones  de 
las calles Jaume I y Clavell y, en 
aproximadamente 5 metros cuadra-
dos, hay 4 soportes para publicidad 
uno de ellos colocado hace menos 
de un mes. En el mismo espacio 4 
bancos para sentarse que por lo me-
nos tienen 10 años y todos ellos en 
mal estado. En este pequeño espacio 
se sientan diariamente muchos veci-
nos mayores de la zona para conver-
sar, tomar el sol o simplemente des-
cansar. Y siguen sentándose aunque 
el banco esté roto y sea viejo. 
Escribo en su nombre, por las veces 
que hemos comentado que no hay 
derecho. No hay derecho que sobren 
bancos para sentarse en zonas en las 
que no se sienta nunca nadie; como 
el paseo que cubre la C-17 lleno de 
bancos nuevos y vacíos. A estos veci-
nos les gusta salir a la calle sentarse 
y hablar, dicen que hace pueblo. 
Me comentaba un señor mayor que 
cuando su mujer entra a comprar 

en el Caprabo él no se puede sentar 
fuera a esperarla porque sólo hay un 
banco cerca y muchas veces está 
sucio y además roto. Parece mentira 
que veamos cosas tan evidentes y no 
se haga nada para solucionarlas. No 
hace falta ni comprar nuevos bancos. 
Está muy bien hacer inversiones y 
mejorar el mobiliario urbano, pero 
con lógica y obteniendo un beneficio 
real. Un día también comentamos, 
como no, el tema de cruzar el paso a 
nivel de la línea de Portbou, otro tema 
evidente en la zona. Y, recordando in-
versiones infrautilizadas: ¿Qué tal si 
el paso elevado de la C-17 lo adap-
tamos para usarlo en el paso a nivel 
con barreras de la línea de Portbou?.  
Este tema, no obstante, no es tan fácil 
como poner bancos en condiciones…

E. M. A.
Montcada Centre

Fibromiàlgia
La Isabel ja no és amb nosaltres. Fa 
força anys van diagnosticar-li fibro-

miàlgia i amb aquest diagnòstic se 
la treien del davant quan es queixa-
va als metges que la atenien i fins i 
tot al servei d’urgències on va anar 
més d’un cop de tan malament com 
es trobava. Massa temps va batallar 
amb el personal sanitari que passa-
va de les seves explicacions. Final-
ment, després d’insistir i insistir, van 
descobrir que un càncer del aparell 
reproductor l’havia envaït i ja no es 
podia fer res per la seva vida. 
No pretenc posar la por al cos però 
malauradament casos com els de la 
Isabel són freqüents i s’han de fer 
saber. Jo vaig ser afortunada i, grà-
cies a què el pòlip intestinal es va 
rebentar, es va fer evident que havia 
alguna cosa més que el colon irri-
table que deien em produïa inflor i 
malestar. Va ser un càncer de colon 
com una catedral. 
També estic diagnosticada de fibro-
miàlgia i, amb aquesta etiqueta, en 
tenen prou per estalviar-se proves 
que podrien evitar morts abans d’ho-

ra. Davant d’aquests fets recomano 
amagar, oblidar, no mencionar –tot 
i que no sigui just– la paraula fibro-
miàlgia perquè se’ns atengui com es 
degut. 
Fem arribar el condol a la seva fa-
mília. Signo aquesta carta en nom 
d’unes amigues de la Isabel que 
sentim molt la seva pèrdua segura-
ment evitable si se l’hagués atès en 
el seu dia. 

Àngels espeig i Juangran
Barberà del Vallès

Fe d’errates
Al reportatge de la pàgina 22 de l’anterior nú-
mero sobre la ruta modernista es presenta Do-
mingo Fins com un industrial, però en realitat 
la seva professió era agent de duanes. Aquest 
important mecenes del municipi va deixar pet-
jada amb edificis com l’Ateneu Domingo Fins 
conegut com l’Abi.

L’estat del clavegueram en al-
guns punts del municipi fa que 
periòdicament hi hagi episodis 
d’inundacions repetits sempre 
als mateixos llocs. No cal que 
plogui durant hores, amb un xà-
fec intens n’hi ha prou perquè el 
pas soterrat de l’estació de tren 
de Terra Nostra quedi inutilitzat. 
El mateix passa al pas per a ve-
hicles que hi ha sota les vies da-
vant del Mitja Costa, o al de l’av. 
de la Unitat sota la línia de Port-
bou –aquest sembla que definiti-
vament ja ha estat solventat–, o 
al polígon Molí d’en Bisbe. 
L’Ajuntament ha anunciat un 
pla per acabar amb aquests 
problemes amb actuacions con-
cretes fins final d’any. És urgent 
que aquesta intervenció es faci 
i que s’ampliï l’any vinent fins a 
renovar les parts més antigues 
del clavegueram. Però, a banda 
de substituir canonades, també 
és necessari garantir una neteja 
periòdica de les mateixes per 
evitar els embussaments.

busco trabajo. Para hacer tareas do-
mésticas, cuidar ancianos o niños cual-
quier dia de la semana. Formada en geria-
tría a domicilio y con referencias. Tel. 627 
636 839.
Grup mixte del Vallès. Si vols conèixer 
gent i passar-ho bé, truca al telèfon 677 
394 239 (Joan).
Vendo. Terreno en Can Pomada. Precio: 
60.000 euros. daniel Tel. 695 695 308.
Vendo. Patines siminuevos de decathlon. 
Varios modelos. Tel. gloria 695 695 309.
oferta de treball. Busquem comercial 
per a Publi-vip imatge i comunicació amb 
experiència en el sector retolació-impresió 
digital. imprescindible vehicle propi. Enviar 
CV a:info@publi-vip.com.
Vendo. Un parque infantil, una hamaca, 
un desinfectador de biberones, 2 calienta-

biberones y 2 sacos de paseo de cocheci-
to. Precio a convenir. Tel. 696 587 822.
compro. Tebeos antics, còmics de super-
herois, llibres, àlbums de cromos, calen-
daris i joguines. Tel. 630 930 616.
es lloga. Pis a la plaça de l’Església (60 
m2), tot exterior, 3 habitacions. Preu a con-
venir. Tel. 625 569 938 (Esther) 
es lloga. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església. Tel. 625 569 938.
classes particulars. Professor interí lli-
cenciat en CC Químiques dóna classes de 
Física, Química i Matemàtiques. Tel. 687 
826 761. homeomorfa@yahoo.es.
busco trabajo. Hombre de 53 años se ofre-
ce para trabajar de vigilante de seguridad, 
carretillero o camarero. Tel. 648 194 337.
classes particulars. de Física, Química i 
Matemàtiques. Tel. 687 826 761. 

anuncis gratuïts    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. carmen porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

eva garcía, portaveu del PPC

Josep M. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

carmen romero, portaveu de C’s Marta aguilar, portaveu d’ERC

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

Més iniciatives solidàries
Podem decidir per nosaltres mateixos. Som de les poques admi-
nistracions públiques que podem decidir per nosaltres mateixos, 
tant pel que fa al nivell impositiu, pressió fi scal, com pel que fa a 
la destinació de la despesa, a la prestació de serveis. Aquest són 
els tres compromisos de CiU amb Montcada i Reixac:
1r. Compensar al 2014 els increments dels valors cadastrals 
efectuats pel govern central en els darrers anys. Estem treballant 
perquè la pressió fi scal als ciutadans disminueixi en el pressu-
post de l’any vinent, tant pel que fa a l’IBI com a les plusvàlues.
Tots dos impostos tindran una disminució en la quota a pagar 
que es concretarà en el ple d’ordenances fi scals que farem a 
l’octubre. 
2n. Volem exercir la solidaritat fi scal amb les famílies que patei-
xen el cop de la crisi econòmica a les seves esquenes. Estem 
preparant tot un seguit de mesures d’ajuts econòmics vinculades 
a l’IBI que podran gaudir les persones individualment o les famíli-
es amb diversos membres a l’atur o en precarietat econòmica.  
3r. Transparència en els comptes públics. Estem treballant amb 
els serveis tècnics de la casa perquè abans d’acabar l’any po-
guem penjar al web montcada.cat les principals dades econòmi-
ques i fi nanceres de l’Ajuntament amb la fi nalitat de complimen-
tar un altre compromís que vaig assolir: el de total transparència 
en els comptes públics. L’objectiu és estar al nivell dels ajunta-
ments capdavanters en la transparència municipal.
La feina en matèria econòmica d’ajustament en les despeses i 
de disminució del deute municipal ens permetran decidir per 
nosaltres mateixos en què volem invertir els nostres propis re-
cursos en la nostra ciutat. Molt poques administracions, en ge-
neral, poden exercir aquest dret. Nosaltres, aquest any, sí. 

Podem baixar els impostos locals
Nos preocupa la gestión que el gobierno municipal hace con 
Adif, sobre todo después de ver como se han gestionado las 
obras del paso a nivel de Bogatell. De la noche a la mañana se 
cierra el paso a las personas y a los vehículos, sin una infor-
mación previa ni una señalización adecuada. Primero nadie 
sabía nada y se le pide explicaciones a Adif, hasta que ésta le 
muestra el permiso que el propio Ayuntamiento le había dado 
el 19 de septiembre. Sí, el Ayuntamiento dio el permiso, y se 
olvidó de las personas que resultarían afectadas.
Adif nos la ha vuelto a jugar. Primero fue con el soterrament 
de la línea de Portbou, que si sí, que si no, que bueno, pero 
primero el AVE  y luego ya veremos, el caso es que todavía no 
lo hemos visto. Luego le siguieron el traslado de sus talleres de 
Sant Andreu a Montcada Bifurcación, desoyendo a los veci-
nos que reclamaban que los talleres y el almacén de balastros 
se ubicaran dónde está la estación y trasladar esta al lado del 
barrio, para evitar molestias de polvo y ruido y mejorar el acce-
so de los vecinos al tren. A cambio prometieron transformar la 
Plaza de la Piedra en un aparcamiento para los vecinos, que 
tampoco han hecho. Las obras del AVE han dejado los terre-
nos del antiguo campo de futbol de Font Freda lleno de es-
combros, llevan siete años ocupando el parque de las Aguas 
con motivo de la construcción de un pozo de ventilación, etc. 
Y con estos antecedentes, pretenden ahora hacer un nuevo 
pozo de ventilación en Jaume I, junto al ambulatorio de Lluis 
Company. ¿Siete años más? ¿Y el soterrament, para cuándo?

¿Llueve o se nos mean?

El 12 d’octubre la Catalunya silenciosa va trencar el seu silenci amb 
un clar missatge: ens sentim catalans i espanyols i reivindiquem la 
convivència democràtica. Molts milers de catalans vam participar 
d’una jornada festiva i pacífi ca i sense l’ajuda i la subvenció del 
govern de Catalunya ni dels mitjans de comunicació catalans. 
Per això, el Sr. Artur Mas ha d’escoltar també a la Catalunya silen-
ciosa que ha començat a parlar. Malgrat que alguns voldrien el 
pensament únic, Catalunya és plural, diversa i, per sobre de tot, 
és espanyola. Catalunya és una part essencial d’Espanya i hem 
de posar en valor tot allò que ens uneix, perquè junts som més 
forts. Per això, vam trobar a faltar al PSC, uns socialistes que han 
deixat orfes als seus votants perquè han decidit deixar de defen-
sar el que sempre han sigut perquè estan acomplexats. 
Complexes que els porten a, per exemple, negar a la nostra Policia 
Local la segona activitat. El PP vàrem demanar que els agents amb 
una certa edat poguessin fer tasques administratives o de certa 
comoditat per no repetir situacions com la fugida d’un delinqüent 
perquè el policia no l’ha pogut agafar per trobar-se en inferioritat 
de condicions físiques com els mateixos policies reconeixen. Situ-
ació agreujada per la caça de bruixes a què alguns agents estan 
sotmesos dintre del cos o pel propi govern municipal. Socialistes i 
convergents els neguen aquesta opció probablement perquè no 
creuen en ells o perquè ja els interessa que no puguin fer la seva 
feina. Però el PP continuarà defensant la possibilitat que aquests 
policies puguin treballar dignament per la seguretat i la defensa 
de tots els ciutadans. I com deia al principi: el PP no volem ca-
talans enfrontats entre sí. Volem catalans units en el projecte de 
convivència comú que és Espanya: compartim present i volem 
continuar compartint futur perquè som 47 milions!

Som 47 milions!
Con motivo del 12 de octubre, día de la Hispanidad en España 
hemos visto grandes titulares en los diferentes medios de co-
municación: “Catalunya resiste al Separatismo”; “Som Cata-
lunya. Somos España”. Todos ellos nos refl ejan la verdadera 
realidad que vive la sociedad catalana.
La concentración del pasado sábado ha  transcurrido en un 
ambiente tranquilo y de festividad ha reunido a aquellos ciu-
dadanos que se sienten catalanes y españoles sin ningún tipo 
de distinción ni de separación. En la calle se transmitía esa 
sensación de libertad y de democracia que es necesario respi-
rar en esta sociedad del siglo XXI para poder avanzar y donde 
hay que trabajar para mejorar la situación económica y mirar 
siempre hacia adelante y no dar un paso atrás, solo para coger 
impulso y avanzar por un bien común.
El 12-O muchos vecinos de Montcada i Reixac han salido a la 
calle para demostrar que son más catalanes y españoñes que 
nunca y que no están acomplejados por ello. Con este gesto 
han pedido que el gobierno catalán también los represente, 
que no inviertan todas las energías en separar Cataluña de 
España.
Ahora, más que nunca, necesitamos una visión de futuro. Un 
futuro que es el de igualarnos a esos países europeos que es-
tán a la cabeza en una sociedad de calidad y donde se trabaja 
para solucionar problemas reales y no por aquellos problemas 
a los que un gobierno fracasado se aferra para no abandonar 
su silla de poder.

Por una visión de futuro
Portem més de 20 anys (1991), acordant, pactant, conveniant, 
aprovant… i arribant a acords unànimes entre els grups polítics 
de l’Ajuntament i del Congrés dels Diputats, amb els governs 
de l’estat espanyol que hi ha hagut, tant del PP com del PSOE; 
amb el director general d’infraestructures, amb Fomento… Tot 
amb la fi nalitat de soterrar la línea de França sempre vinculada 
al soterrament de la LAV. El darrer conveni i deien que defi nitiu,  
establia que les obres de soterrament s’iniciarien en el moment 
d’acabar el pous de ventilació. Montcada ja n’ha patit el del 
parc de les aigües, que ha deixat els terrenys fets un nyap, i 
l’entrada de la tuneladora davant del Font Freda. 
Ara, de manera totalment barroera, saltant-se l’Ajuntament com 
si no existís, començaran les obres del darrer pou de ventilació 
al carrer Jaume I. Aquest és el més problemàtic de tots atès que 
afectarà de manera important la mobilitat del centre així com l’ús 
de l’ambulatori i el comerç de la zona. No oblidem que és un 
forat de 9 metres d’amplada per 40 de fondària. Però Fomento és 
una piconadora que tira pel dret sense respondre les al·legacions, 
sense sentar-se amb l’Ajuntament a dissenyar-ne un pla d’actua-
ció. I el govern d’Espanya, incomplint una vegada més els acords, 
pactes i convenis ignora Montcada i deixa sense pressupostar el 
soterrament de la línea de França. Arribat aquest punt, quan a ni-
vell polític s’incompleixen tots els acords, convenis, resolucions, els 
ciutadans ens trobem indefensos i impotents. I davant la indefen-
sió, ha d’actuar la justícia. Aquesta hauria d’imposar el compliment 
de les obligacions acceptades. Hem de portar l’incompliment del 
conveni als tribunals i paralitzar les obres del pou de ventilació fi ns 
que no hi hagi una partida pressupostària que serveixi per adjudi-
car les obres del soterrament de la línia de França.

Davant la indefensió ha d’actuar la justícia

Durant el mes de setembre l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
ha posat en marxa dues iniciatives solidàries per contribuir a 
donar suport a les famílies més necessitades, continuant amb 
la línia endegada amb el menjador social al Centre Cívic L’Al-
zina, i l’aportació municipal per complementar els lots d’ali-
ments que distribueixen Càritas i Creu Roja. Una d’aquestes 
iniciatives, el cistell solidari, pretén ajudar les famílies sense 
cap ingrés o amb rendes de menys de 425 euros i amb infants 
menors d’edat, per tal que tinguin una alimentació equilibra-
da. Serveis Socials s’encarregarà de determinar les famílies 
benefi ciàries, d’acord amb aquests criteris. Per fer-ho, comp-
tem amb la col·laboració d’Aldees Infantils, que en aquests 
moments està cercant la participació dels botiguers de Mont-
cada, al quals des d’aquí encoratgem a col·laborar.
L’altra iniciativa és l’aportació extraordinària de prop de 90.000 
euros a la partida adreçada a les beques menjador, per com-
plementar l’ajut provinent del Consell Comarcal que enguany, 
i degut a la retallada de la Generalitat, s’ha vist obligat a pujar 
els barems del curs anterior, la qual cosa havia deixat sense 
beca més de 150 infants.
La realitat és que avui hi continua havent nens i nenes que 
l’únic àpat que tenen garantit és el de l’escola, i –com el Síndic 
de Greuges adverteix–, les beques de menjador estan desa-
pareixent progressivament, i 10.000 nens i nenes a Catalunya 
van caure en la pobresa l’any passat com a conseqüència di-
recta de la retallada de la Renda Mínima d’Inserció.
Des del PSC de Montcada volem donar sortides a les famílies 
en l’actual entorn de crisi. Entre tots hem d’aconseguir pal·liar, 
en la mesura de les nostres possibilitats, aquesta situació.
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PÀG. 23

‘AFTerPLAY’
L’Auditori acollirà el 27 d’octubre 
un muntatge d’imma Colomer

PÀG. 24

YAiZA GrAJALes, A siTGes
La nena montcadenca fa d’actriu al 
curtmetratge de terror ‘The other Side’

Des d’ara i fi ns a mitjan de no-
vembre les sales d’exposicions 
de l’Auditori, la Casa de la Vila 
i el  Kursaal acolliran un total de 
set exposicions amb motiu de la 
nova edició del Fotomontcada, la 
cita bianual amb la fotografi a que 
organitza l’Agrupació Fotogràfi ca 
de Montcada i Reixac (Afotmir), 
amb el suport de l’Ajuntament. 
La inauguració va tenir lloc el 15 
d’octubre a l’Auditori Municipal. 
El president de l’Afotmir, Cosme 
Oriol, va defi nir el Fotomontca-
da, “com una cita que ens il-
lusiona especialment perquè 
podem compartir la nostra 
passió per la fotografi a amb 
la resta de Montcada i alhora 
donar-nos a conèixer com a en-
titat”.

Reconeixement. La inauguració 
del Fotomontcada coincideix 
amb una nova fi ta de l’Afotmir, 
que s’ha situat en el lloc més 
alt del rànquing d’entitats de la 
Federació Catalana de Fotogra-
fi a, coincidint amb el seu 25è 
aniversari. L’ordre en aquesta 

classifi cació ve determinat per 
la quantitat de punts que els 
socis de cada entitat obtenen 
als concursos reconeguts per la 
federació. L’Afotmir ha sumat 
1.737 punts, per davant d’en-
titats com l’Agrupació Tallers 
d’Arts i Ofi cis i l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Catalunya. Oriol 
s’ha mostrat satisfet per aquest 
reconeixement, “que respon a 
la constància i dedicació dels 
socis de l’entitat que partici-
pen regularment a concursos 
nacionals i internacionals, 
obtenint premis i mencions”. 
Actualment l’Afotmir té 184 so-
cis i confi a a arribar ben aviat a 
la xifra de 200.

Programa. A més de les expo-
sicions,  el programa preveu 
dues activitats obertes al pú-
blic. El 8 de novembre l’Audi-
tori acollirà una xerrada a càr-
rec de Juan C. Pascual sobre el 
fotoperio dista Steve McCurry i 
un tutorial per aprendre a cons-
truir un blog fotogràfi c. L’altra 
proposta novedosa serà el dia 
9 de novembre, quan l’Afotmir 
convertirà la plaça de l’Església 
en un gran plató per fer retrats 
a les persones que vulguin i as-
sessorar els afi cionats sobre te-
mes de fotografi a. Una selecció 
d’aquests retrats formarà part 
de l’última mostra que hi haurà 
a la Casa de la Vila.

Laura Grau | Montcada

L’Afotmir omple les sales d’exposicions 
amb una selecció de fotografi es dels socis
Per primera vegada en la seva història, l’entitat ocupa el lloc més alt  de la classifi cació d’entitats de la Federació Catalana de Fotografi a 

El president de l’Afotmir, Cosme Oriol, fl anquejat per l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC), i el regidor de  Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU)
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FotoMoNtCAdA 2013

‘El Fotomontcada ens 
permet compartir la 
nostra passió per la 
fotografi a’, diu Oriol

Coincidint amb el bon moment que 
travessa com a entitat, l’Afotmir ha 
decidit presentar-se per primera ve-
gada a la Copa del Món de Fotogra-
fi a que organitza la Federació Inter-
nacional de l’Art Fotogràfi c (FIAP). 
La representació montcadenca està 
formada per una vintena de fotogra-
fi es de socis diferents, la majoria de 
les quals estan exposades a la Casa 
de la Vila (a la foto). “Aquest premi 
seria un excel·lent colofó per 25 
anys de trajectòria”, va dir il·lusionat 
el president, durant la inauguració de 
les exposicions | Lg  

> Aspirants a la copa 
del Món de Fotografi a
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Una de les escenes del vodevil ‘Quizás, quizás, quizás’, del Taller de Teatre, estrenat el passat mes de juliol al Kursaal com activitat de fi de curs
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El Kursaal acollirà el 18 d’octubre 
la presentació de la setena edi-
ció del cicle Montcada a Escena 
(20.30h), que enguany proposa 
una desena d’espectacles, xifra 
mai assolida fins ara i que posa 
en evidència la vitalitat del teixit 
teatral montcadenc. Del total de 
propostes programades, set són 
estrenes absolutes i la resta es 
van poder veure a la temporada 
anterior. El cicle arrencarà el 19 
d’octubre al Kursaal amb el vo-
devil ‘Quizás...¿Quizás? ¡Quizás!’ 
(19h), que els alumnes del Taller 
de Teatre dels cursos municipals 
van representar el passat juliol. 
Les comèdies ‘La jaula de las lo-
cas’, del grup Tea345, i ‘El cielo 
està hecho un infierno’, del grup 
de teatre del Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina, són les altres 
obres que repeteixen.

Estrenes. La primera estrena del 
cicle és ‘Mi sueño es...’, el nou es-
pectacle del Grup de Teatre La Sa-
lle Montcada, que es podrà veure 
el 26 d’octubre al teatre de l’escola 
(22h). El grup Teatroaia’t presen-
ta ‘Bajo las faldas’, una història 
de tres dones molt diferents a la 
recerca de l’amor (15 de novem-
bre, al Kursaal). El Grup Escènic 
Teatrac adapta un clàssic de Mo-

lière ‘Les dones sàvies’ i afronta 
el repte de cantar en directe (23 
de novembre, al Kursaal). El grup 
Sayuc torna a apostar per l’humor 
amb la comèdia ‘Superbestia’ de 
creació pròpia (1 de desembre). 
El programa inclou dues propos-
tes poètiques, la de la Plataforma 
Creativa El Trapecio, sobre textos 
de Rafael Alberti (el 17 de novem-
bre), i el de Dèria Teatre sobre 
el llibre ‘Memoria errante’, de la 
poetessa veneçolana, Cristina Fal-
cón (el 22 de novembre). El cicle 
clourà  amb l’espectacle ‘Cafè-
Dancinc Doré’, que l’Aula de Tea-
tre representarà els dies 14 i 15 de 
desembre al Kursaal. El preu de 
les entrades per cada espectacle és 
de 4 euros. 

Homenatges. Durant la presen-
tació de la mostra, cada grup 
representarà un fragment de la 
seva obra i es retrà homenatge 
a Joan Dalmau, que va morir el 
passat febrer a l’edat de 85 anys. 
A partir d’aquesta edició, els reco-
neixements teatrals que es lliurin 
a persones de Montcada portaran 
el nom de l’actor. En aquesta oca-
sió els Premis Dalmau recauran 
en Teresa Rosell i Alfredo Disla. 
També es premiarà l’obra profes-
sional de la passada temporada 
més votada pels montcadencs.

MoStRA dE tEAtRE

Montcada a escena 
proposa una desena 
d’obres en la 7a edició
El programa es presenta el 18 d’octubre a l’Espai Kursaal

Laura Grau | Redacció

Qui hagi vist el musical o la pel-
lícula ‘Mamma Mia’, basats en 
les cançons del grup suec Abba, 
hi trobarà moltes similituds amb 
el muntatge que presenta el 
Grup de Teatre La Salle Mont-
cada dintre del cicle Montcada 
a Escena, “però amb coreogra-
fies més treballades i alguns 
retocs en el guió”, ha explicat 
Rosa Labrador, que en aquesta 
ocasió fa de directora i actriu, 
juntament amb dues membres 
també veteranes del grup, M. 
José Ezquerra i M. Carmen Mar-
tín. “Totes tres teníem ganes de 
fer un espectacle que ens per-
metès pujar de nou a l’escena-
ri”, diu Labrador, qui confessa 
que s’ho han passat molt bé en 
els assajos. Després d’atrevir-se 
amb la música en directe en el 
seu anterior espectacle, ‘L’esperit 

de Woodstock’, el grup recupera 
el playback amb la versió caste-
llana dels temes d’Abba i aposta 
per un cos de ball composat per 
una vintena de joves. A més de 
l’estrena, el 26 d’octubre, l’obra 
es represen tarà els dies 10, 16, 
24 i 30 de novembre i 1 de de-
sembre (els dissabtes, a les 22h, 

i els diumenges, a les 18h). Les 
entrades anticipades, a 7,50 eu-
ros, es poden comprar a partir del 
21 d’octubre a l’escola La Salle, 
els dimarts i els dijous, de 17 a 
18h, o bé a l’oficina d’Allianz (pg 
Rocamora, 1), als matins, de di-
lluns a divendres, i les tardes dels 
dilluns, dimecres i divendres | Lg

> el grup de La salle estrena el musical ‘Mi sueño es...’
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PoEtICAE

una visita a sinera clou 
el programa especial amb 
motiu de l’Any espriu
La Biblioteca Elisenda acollirà una exposició d’homenatge

El 19 d’octubre l’escriptora 
Elisa Riera i el metge Francesc 
López organitzen una visita 
guiada per Sinera –Arenys a 
l’inrevès–, població del Ma-
resme on Salvador Espriu va 
passar els estius de la infantesa 
i joventut i que es va convertir 
en un dels seus grans mites lite-
raris. L’itinerari recorrerà molts 
dels llocs evocats en l’obra de 
l’escriptor: cases i carrers, la 
Ribera, l’església i el retaule o 
l’herència dels ‘americanos’. La 
ruta, durant la qual s’aniran lle-
gint poemes de l’autor, culmi-
narà al cementiri. Les persones 
interessades a assistir-hi poden 
trucar als telèfons 606 445 789 
i 935 646 410.

Estrenes. La visita tanca el pro-
grama especial del Poeticae que 
va començar a fi nal de setembre 
per commemorar el centenari del 
naixement del poeta català. El 

programa va tenir com a plats 
forts el recital d’Imma Colomer 
i Fina Rius a la Casa de les Ai-
gües, el 29 de setembre, i la lec-
tura musicada de contes titula-
da ‘El món perdut de Salvador 
Espriu’, el 13 d’octubre (veure 
requadre). Una de les activi-
tats amb més bona acollida va 
ser el taller-teatre de poesia que 
l’actriu i pedagoga Mireia Cha-
lamanch va fer a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada el 9 d’oc-
tubre i en el qual van participar 
una cinquantena de persones, 
entre nens i adults. 
A partir del 25 d’octubre, la Bi-
blioteca acollirà una exposició 
d’homenatge a Espriu amb tex-
tos, imatges i obra gràfi ca d’Ar-
mand Cardona per al teatre, 
que repassa diferents aspectes 
de la trajectòria vital i literària 
de l’autor. La mostra l’ha creat 
el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística de Barcelona 
amb la col·laboració del SLC.

Laura Grau | Redacció
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La magnífi ca veu de l’actor Joan 
Massotkleiner i la guitarra del vir-
tuós Toti Soler van endinsar els 
espectadors montcadencs en el 
món perdut de Salvador Espriu, el 
d’abans de la guerra, però també 
el dels seus contes, menys cone-
guts que la seva poesia. Els relats 
‘Mariàngela, l’herbolària’, ‘Barris 
baixos’, ‘Tereseta-que-baixava-les-
escales’ i ‘Sembobitis’ van centrar 
el personal homenatge que els dos 
artistes van retre a l’insigne poeta i 
escriptor | Lg  

> Massotkleiner i soler 
homenatgen espriu

L’actriu i pedagoga Mireia Chalamanch durant el taller sobre el poema ‘Barques de paper’ d’Espriu fet a la Biblioteca Elisenda el 9 d’octubre
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CoNFERÈNCIA dE LLUÍS CALdERER

‘el règim franquista no censurava 
l’obra d’espriu perquè no l’entenia’
La Fundació Cultural va convidar el fi lòleg a fer una xerrada coincidint amb l’Any Espriu

El fi lòleg Lluís Calderer va ofe-
rir el 16 d’octubre a l’Auditori 
Municipal una conferència so-
bre l’escriptor Salvador Espriu, 
convidat per la Fundació Cul-
tural amb motiu de la celebra-
ció al municipi del centenari del  
naixement del poeta de Sinera.  
Calderer va destacar els aspec-
tes més representatius del món 
literari d’Espriu, que va defi nir 
com “ric, complex i variat” als 
tres gèneres que va conrear: po-
esia, narració i teatre.

Complexitat. Per al fi lòleg, no es 
pot llegir Espriu de manera su-
perfi cial “perquè no s’entén”. 
En aquest sentit, Calderer va 
indicar que una de les grans di-
fi cultats per llegir-lo és la gran 
cultura humanística que tenia. 
“El règim franquista no cen-
surava les obres d’Espriu per-
què no les entenia, tot i que 
feien dures crítiques al siste-
ma”, va dir el ponent, qui va 
posar com a exemple d’aquest 
fet l’obra ‘La pell del brau’. “El 

món literari d’Espriu és inex-
haurible”, va comentar Calde-
rer.
Antoni Orihuela, de la Fun-
dació Cultural Montcada, va 
obrir l’acte recordant la fi gura 
i la trajectòria de l’escriptor ca-
talà, que va estar nominat en 
dues vegades al Premi Nobel 
de Literatura. “Va viure els 
pitjors temps a la nostra terra 
i la seva obra va quedar entre 
vestidors, però després s’ha 
dignifi cat”, va manifestar Ori-

huela, qui també va destacar la 
trascendència de l’obra de Sal-
vador Espriu “perquè gràcies 
a ell es va veure una llum 
d’esperança als anys 50”, va 
apuntar. 
Amb aquest acte, la Fundació 
s’ha volgut sumar al cicle de 
propostes que la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni organitza 
al municipi per commemorar el 
centenari del naixement d’una 
de les fi gures més importants 
de la literatura catalana. 

Sílvia Alquézar | Montcada

El fi lòleg Lluís Calderer (dreta) i Antoni Orihuela, de la Fundació, durant la xerrada sobre Espriu
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Toni sevilla i Fina rius protagonitzen 
un duel interpretatiu a ‘Afterplay’
L’espectacle, basat en personatges de Txèkhov, es representarà a l’Auditori el 27 d’octubre

Dos personatges de dues obres 
de Txèkhov, Sònia de ‘L’oncle 
Vània’ i l’Andrei de ‘Les tres 
germanes’ es troben vint anys 
després de les seves vides de 
de fi cció en un cafè de Moscú. 
Aquest és el punt de partida de 
l’obra ‘Afterplay’ que es podrà 
veure a l’Auditori el 27 d’oc-
tubre (19h). El muntatge l’ha 
dirigit l’actriu Imma Colomer 
i l’interpreten Fina Rius –que 
va actuar amb Colomer el 29 
de setembre a la Casa de les 
Aigües en un recital sobre Es-
priu– i Toni Sevilla –actor força 
conegut per la seva participació 
a sèries televisives com ‘El cor 
de la ciutat’. 
L’espectacle, de caràcter inti-
mis ta, parla sobre la necessitat 
de l’altre i la repressió de les 
emocions. Va rebre molt bones 
crítiques durant la seva estada 
a la Sala Atrium de Barcelona 
i després de venir a Montca-
da, l’obra farà estada al Teatre 
Lliure de Barcelona. 

Laura Grau | Redacció

Toni Sevilla dóna vida a Vània, un dels personatges de Txekhov que protagonitza ‘Afterplay’
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Les biblioteques 
organitzen un 
concurs de 
booktrailers

encara queden 
places per al 
curs de nivell d 
de català

Les biblioteques de Montca-
da, l’Elisenda i la de Can Sant 
Joan, promouen un concurs de 
booktrailers adreçat a joves de 
14 a 18 anys. Un booktrailer és 
un petit vídeo publicitari que 
presenta un llibre de manera 
que capti l’interès del lector. El 
treball pot ser realitzat amb una 
càmera o un dispositiu mòbil, 
no pot durar més de 90 segons, 
hi poden intervenir actors, o 
bé, videoanimació, però el més 
important és que sigui curt, im-
pactant i de qualitat.
Els interessats han de formar un 
equip de quatre persones com 
a màxim, triar i llegir un llibre 
de la biblioteca i pensar el guió 
i la producció. L’única condició 
és que en algun moment del ví-
deo aparegui almenys un llibre 
físic o un lector d’e-books o ta-
blets. Un cop fet, el vídeo s’ha 
de penjar a Youtube o Vimeo 
després d’emplenar el formula-
ri d’inscripció que es pot trobar 
al web www.booktrailer.cat. El 
termini màxim per apuntar-se 
és el 12 de novembre.

Encara queden places per al 
curs de nivell superior D que 
ofereix el Servei Local de Cata-
là (SLC). El curs començarà el 
21 d’octubre i l’horari serà els 
dilluns i els dimecres, de 18 a 
20h. Les inscripcions es poden 
formalitzar fi ns al mateix dia 
21 a les ofi cines del SLC, de di-
lluns a dijous. Per apuntar-s’hi 
cal presentar el certifi cat de ni-
vell de sufi ciència (C) | Lg

Laura Grau | Redacció

el brot acull la 
presentació de 
‘Pessigolles’
El Casal Popular El Brot acolli-
rà el 22 d’octubre la presenta-
ció del llibre ‘Pessigolles’, escrit 
per Alba Barbé i Sara Carro i 
il·lustrat per Núria Fortuny 
(19.30h). La publicació pretén 
ser una eina per a famílies i edu-
cadors per abordar la sexualitat 
amb els infants amb naturalitat i 
de forma amena. L’acte s’inclou 
dintre del Correllengua, que or-
ganitzen conjuntament la CAL 
i El Brot | LR
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La nena Yaiza Grajales protagonitza 
un curtmetratge presentat a sitges
‘The Other Side’ concursa a la secció Phonetastic de films gravats amb dispositius mòbils

La nena montcadenca Yaiza 
Grajales, de 7 anys, protago-
nitza el curtmetratge de terror 
‘The Other Side’, que es va 
presentar el 13 d’octubre a la 
secció Phonetastic del Festi-
val Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya. En 
aquest apartat, de nova crea-
ció, concursen treballs gravats 
amb dispositius mòbils, ja sigui 
smartphones o tauletes. El film 
l’ha dirigit el cineasta Conrad 
Mess a partir d’una història de 
Marina Gómez, amiga de Shei-
la Rodríguez, mare de la nena, 
a qui li va proposar que la seva 
filla interpretés un dels papers 
infantils. “El projecte va néi-
xer com una cosa entre amics 
i no pensàvem que es fes tan 
gran”, ha dit il·lusionada Ro-
dríguez, coneguda a Montcada 
per la seva faceta com a can-
tant. 

Escenaris virtuals. ‘The Other 
Side’ ha estat rodat íntegrament 

en croma amb un iPhone 5 i els 
seus escenaris s’han generat en 
tres dimensions per ordinador. 
La jove actriu, alumna de l’es-
cola Reixac, està acompanyada 
pels actors televisius Cristina 
Castaño i Pedro Pablo Isla.  
“L’ambientació és victoria-
na, però l’estètica recorda el 
còmic”, ha explicat Rodríguez. 
El veredicte i el lliurament de 

premis tindran lloc el 19 d’octu-
bre. Per a Yaiza Grajales aques-
ta és la seva segona incursió en 
el cinema com actriu. La seva 
primera participació en una pel-
lícula va ser a l’edat de 5 anys 
en un curtmetratge fet per es-
tudiants de l’Escola de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya 
(ESCAC) i titulat ‘Hope’, que 
es pot veure al canal Youtube.

Laura Grau | Redacció

Javier Grajales i Sheila Rodríguez amb la seva filla Yaiza, davant del cartell del festival de Sitges
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Un avió de passatgers afec-
tats per un virus desconegut 
que transforma les persones 
en monstres àvids de sang és 
el fil argumental de la dotzena 
edició del passatge del terror 
que un any més organitza al 
Centre Cívic de Can Cuiàs el 
Col·lectiu de Joves C4, amb la 
col·laboració de la Regidoria 
d’Infància i Joventut. Els afici-
onats al terror i amants de les 

emocions fortes es podran re-
trobar amb les caracteritzacions  
realitzades pels alumnes de 
l’acadèmia Thuya, els passadis-
sos amb sorpresa i la profusió 
d’efectes sonors per crear l’am-
bientació. L’horari dels passis 
serà el mateix els dos dies, de 
17.30 a 18.30 per als nens fins 
als 6 anys d’edat acompanyat 
d’un adult, i de 18.30 a 23.30h 
per a la resta de públic (hi hau-
rà un descans de 20.30 a 21h).

hALLowEEN

un virus maligne envairà 
el centre cívic can cuiàs
El 12è passatge del terror tindrà lloc els dies 2 i 3 de novembre

El passatge del terror de l’any passat recreava un orfenat sinistre amb un passat fosc
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Laura Grau | Redacció
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Al voltant de 250 persones van 
participar en el I Aplec Sarda-
nista que es va celebrar el 5 
d’octubre al parc de les Aigües. 
La ballada va comptar amb l’ac-
tuació de les cobles Jovenívola 
de Sabadell i Lluïsos de Taradell 
que, al final de l’Aplec, van inter-
pretar conjuntament la sardana 
‘Montcada i Reixac’, del presti-
giós compositor Francesc Mas. 
El regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), ha manifestat 
la seva satisfacció per la resposta 
que ha tingut la iniciativa: “Per 

ser el primer any després de 
21 anys sense fer-se, la xifra 
de participants és molt bona i 
creiem que el nou escenari i la 
data també són idonis”. 
La intenció de l’Ajuntament és 
convertir l’Aplec en una cita més 
al calendari d’aplecs que es fan 
a Catalunya. En aquest sentit, 
el consistori contactarà amb la 
Federació d’Aplecs Sardanistes 
de Catalunya perquè la trobada 
montcadenca s’inclogui en la 
programació anual i tingui així 
una major difusió. L’Aplec va 

comptar amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra, presidida per Joaquim 
Castellví, qui ha destacat que 
la trobada “no només ha atret 
gent de Montcada, sinó tam-
bé d’altres municipis com Pa-
lau de Plegamans, Cerdanyola, 
Castellar del Vallès i, fins i tot, 
Calonge”. L’aspecte a millorar, 
en opinió de Castellví, és indicar 
amb més detall a la publicitat de 
l’esdeveniment el lloc on es fa, 
ja que hi va haver gent que tenir 
dificultats per trobar-lo | Lg

> el i Aplec sardanista atrau al voltant de 250 persones
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La Unió va celebrar els dies 
11, 12 i 13 d’octubre les Festes 
del Soci, amb activitats noves 
com una ‘Nit eivissenca’, amb 
sopar col·lectiu i indumentària 
blanca. Un any més avis i néts 
van protagonitzar un esmorzar 
intergeneracional a la sala d’ac-
tes, que també va ser escenari 
d’un festival de playbacks, un 
campionat de tennis-taula i un 
concert de versions de rock a 

càrrec del grup Kashmir. L’ex-
cursió del soci jubilat a Osona, 
amb visita al Museu del Tren 
Màgic va comptar amb la par-
ticipació d’una trentena de per-
sones. “Fem una valoració po-
sitiva, tot i que ens agradaria 
comptar amb més implicació 
per part dels veïns”, ha dit el 
president de La Unió, Jordi Es-
crigas que, malgrat tot, creu que 
cal continuar treballant per aug-
mentar la participació als actes. 

LA UNIó

discreta participació 
a les Festes del soci
L’entitat de Mas Rampinyo demana més implicació dels veïns

L’esmorzar intergeneracional fet el 12 d’octubre a La Unió va aplegar avis i néts
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Laura Grau | Mas Rampinyo

el retro-visor Laura Grau
Fundació cultural

La mostra Montcada a Escena reconeix la seva intensa activitat teatral als anys cinquanta

Maria Teresa rosell, actriu i autora

El 18 d’octubre Maria Teresa Ro-
sell (Montcada i Reixac, 1933) re-
brà un dels premis Joan Dalmau 
que atorga l’Ajuntament en reco-
neixement a la seva contribució a 
la vida teatral del municipi als anys 
cinquanta, quan va estar vincula-
da al quadre escènic de l’Abi, que 
dirigia Arturo Calvo i en el qual va 
conèixer l’actor Joan Dalmau i l’es-
criptor i dramaturg, Xavier Fàbre-
gas. Però, en rea litat, “el primer 
glop del verí del teatre” –en pa-
raules seves– el va fer a l’escola de 
Sant Lluís, on cada any feien una 
obra de teatre per felicitar el sant a 
la mestra Emilia Mañà.

Amb només 14 anys, Rosell va 
escriure obres de teatre per a les 
alumnes de l’escola, quan ja esta-
va treballant a la fàbrica Aismalibar. 
Amb 18, Xavier Fàbregas i Arturo 

Calvo li van proposar representar 
a l’Abi una de les obres que havia 
escrit, ‘Orgullo de una dama’. “No 
crec que literàriament fos res de 
l’altre món, però suposo que els 
feia gràcia que una noieta de 18 
anys l’hagués escrita”, diu Rosell, 
qui lamenta que la riuada de 1962 
s’endugués  part del material escrit 
de la casa familiar, al carrer Vilano-
va. ‘Orgullo de dama’ va ser la pri-
mera d’una llarga llista d’obres  en 
què Rosell va participar al costat 

d’altres  montcadencs que també 
van trobar en el teatre un espai de 
crea ció, diversió i amistats. Amb 
motiu del seu casament,  l’any 
1961, Rosell va marxar a viure a 
Barcelona, a Montbau, on des del 
començament va manifestar una 
gran implicació en en la vida cultu-
ral i social del barri, especialment 
amb els adults i la gent gran, fet 
que al 2010 la va fer mereixedo-
ra de la Medalla d’Or Ciutat de 
Barcelona.

Rosell, a l’auto sacramental ‘La cena del Rey Baltasar’ representat al teatre de l’Abi al 1956

Amb només 14 anys, 
Rosell escrivia obres 
de teatre per a les 
alumnes de l’escola
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FuTboL
El Cd Montcada encadena 
tres victòries seguides i ja és 
quart a la Primera Catalana
PÀG. 26

La gran família de l’EF Montca-
da va presentar el 13 d’octubre 
els seus 25 equips de la nova 
temporada, amb un acte, fet a 
l’estadi de la Ferreria, en què 
van participar els 340 jugadors 
federats, l’equip de veterans i 
els 50 membres del cos tècnic. 
Durant prop de dues hores tots 
els conjunts van desfi lar davant 
del públic assistent i es van fer 
la fotografi a ofi cial. Una de les 
atraccions de la festa va ser la 
nova mascota del club, un di-
vertit lleó al qual els jugadors 
de l’Escola li hauran de posar 
nom. La presentació també va 
comptar amb la participació 
dels Diables de Can Sant Joan 
que van amenitzar els minuts 
fi nals amb música i foc.
En el torn de parlaments, el pre-
sident de l’EF Montcada, Toni 
Sánchez, va expressar el seu 
orgull per presidir una directiva 
que, integrada per 14 persones, 
fa possible que l’entitat continuï 
creixent. “Amb el vostre su-
port i la vostra col·laboració 
–va dir adreçant-se a les famí-
lies dels jugadors– aquesta Es-
cola serà cada dia més gran”. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui va assistir acompan-
yada pel regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez (PSC), va cloure 
el torn de parlaments animant 
els membres de l’Escola a po-

tenciar els valors que fonamen-
ten l’esport i va fer una crida 
als pares: “Vosaltres, des de la 
graderia, heu de ser un bon 
exemple d’esportivitat per 
a tots els vostres fi lls”. Pérez 
també va aprofi tar el seu discurs 
per felicitar la directiva de l’EF 
Montcada per la seva tasca.

25 equips. L’Escola de Futbol 
Montcada no s’ha vist perju-
dicada per la decisió del CD 
Montcada de recuperar el seu 
treball amb el futbol base i ha 
pogut, fi ns i tot, augmentar el 
seu volum d’equips respecte a la 
temporada passada. En el mo-
ment de la presentació, el club 
ja havia inscrit 22 equips a la 
Federació Catalana de Futbol, 
dos d’ells sèniors: un femení, 
que està a la Primera Catalana, 
i un altre masculí de futbol sala 
que jugarà a la Segona Catala-
na per primera vegada a la seva 
història. La resta dels 20 con-
junts són de formació: 2 juveni-
ls, 2 cadets, 3 infantils, 5 alevins, 
4 benjamins i 4 prebenjamins 
(un més que el curs passat). A 
última hora, l’Escola també ha 
inscrit un equip de patufets, 
que farà el seu debut compe-
titiu en una nova categoria 
denominada Debutant, i un 
juvenil de futbol sala. L’entitat 
també manté un conjunt amb 
jugadors veterans. 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | La Ferreria

FUtBoL

La família de l’eF Montcada segueix creixent i 
augmenta el seu volum d’equips de formació
L’estadi de la Ferreria va ser l’escenari, el 13 d’octubre, de l’acte de presentació dels seus 25 conjunts, un més que la temporada passada

> el femení perd els 
primers dos punts
El sènior femení de l’EF Montca-
da continua invicte a la Primera 
Catalana, però a la 4ª jornada va 
deixar escapar a casa els primers 
dos punts contra el Juan XXIII 
(1-1). “Ha estat un partit boig 
contra un equip molt guerrer”, 
va explicar el tècnic local, Adriano 
Bujalance. Les montcadenques, 
que una setmana abans havien 
aconseguit a Manresa (0-2) una 
nova victòria, són ara terceres del 
seu grup | RJ
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L’EF Montcada va viure el 13 d’octubre la seva festa anual de presentació amb un convidat especial: un lleó, encara sense nom, com a nova mascota

PÀG. 27

FuTboL sALA
El Broncesval de Lolo Rodríguez 
jugarà contra el Xota navarra, 
de Primera, a la Copa del Rei
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“Hem fet una bona primera 
part i ens hem relaxat a la se-
gona”. Així resumia el tècnic de 
l’UE Sant Joan-Atlétic Montca-
da, José Manuel Martín ‘Pinti’, la 
victòria a la 6a jornada contra la 
Gramanet Milán B (4-2), el cuer 
del grup 2 de Segona Catalana. 

Els locals, amb tres gols de Bae-
na, van dominar sense proble-
mes bona part del partit. Després 
del descans, però, l’UE va baixar 
la intensitat del joc fi ns al 4 a 2 
fi nal. “Estic content, però hem 
acabat patint”, reconeixia ‘Pin-
ti’ qui creu que el seu equip juga 
millor a casa que a fora. 

Un bon exemple d’aquest canvi de 
rendiment es va produir una jorna-
da abans al camp de l’Equipo Ja, 
que va guanyar per 6 a 2, remuntant
un 1 a 2 en contra. “Sense acti-
tud no es pot fer res, sobretot en 
camps tan complicats. La imat-
ge ha estat molt dolenta”, va dir 
‘Pinti’ després de la derrota.

FUtBoL. SEGoNA CAtALANA

L’ue sant Joan-Atlètic, molt millor 
com a local que com a visitant
Es va refer contra la Gramanet B (4-2) de la desfeta patida al camp de l’Equipo Ja (6-2)

L’UE Sant Joan ocupa la desena posició al grup 2n de Segona Catalana amb 8 punts

Des de la seva primera victòria 
en el debut a casa del Can Mas 
Ripollet amb un 0 a 11, l’UD 
Santa María encara no ha pogut 
tornar a guanyar. A la tercera 
jornada, l’equip de Marc ‘Pitu’ 
Rodríguez va encaixar la seva 
segona derrota al camp de l’FE 
Grama (2-1). Amb dos homes 
expulsats –José Antonio Esco-
bar ha estat sancionat amb tres 
partits per agredir un rival–, els 
montcadencs van acabar per-
dent a l’últim minut i de penal. 
L’UD Santa María, que va des-
cansar a l’última jornada, ocu-
pa ara la setena posició al grup 
15 de Quarta Catalana amb 3 
punts. El Comitè de Competició 
de la Federació ja li ha donat per 
perdut el partit de la segona jor-
nada contra l’At. Besòs que es va 
suspendre, al 80’, amb 1 a 4 | RJ 

L’ud santa 
María perd un 
partit amb 9 
homes

FUtBoL 

El CD Montcada ja acumula 
tres victòries seguides que li han 
permès pujar fi ns a la quarta 
posició del grup 1 de Primera 
Catalana amb 13 punts, els ma-
teixos que el tercer, el fi lial del 
CE Sabadell que va ensopegar 
al camp del cuer, el Guíxols 
(1-1). A la darrera jornada, els 
verds van superar amb bona 
nota l’enfrontament amb un 
dels seus rivals directes, el Gra-
nollers, a qui van guanyar per 0 
a 2 amb gols d’Oriol Vila (56’) 
i Eduardo Alliaume (89’). Tot 
i el bon moment de l’equip, el 
seu tècnic, Jordi Salvanyà, evita 
ser triomfalista. “Falta encara 
molta competició i els punts 
que sumem ara ens poden 
anar bé més endavant”, ha dit 
l’entrenador verd qui, no obs-
tant això, s’ha mostrat molt sa-
tisfet amb el rendiment dels seus 
homes: “Estan entrenant molt 
bé i se’ls veu implicats amb el 
projecte i això és el més im-
portant”.

Derbi vallesà. Una setmana abans 
del triomf a domicili a Grano-
llers, els verds van sumar una 
altra important victòria a l’estadi 
de la Ferreria contra el San Cris-
tóbal (2-1) amb gols d’Albert 
Hospital i David Gascón.  

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

FUtBoL. PRIMERA CAtALANA 

el cd Montcada suma tres victòries 
seguides i s’apropa als llocs d’ascens
Els verds són quarts amb 13 punts, els mateixos que el tercer, el CE Sabadell B, i a tres del segon, el FC Girona B 
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> el sènior b segueix 
sense poder guanyar
El CD Montcada B encara no ha 
pogut sumar cap victòria al grup 
15è de Quarta Catalana. Després  
de descansar a la tercera jornada, 
l’equip de Juan Meca va tornar a 
la competició amb un partit a casa 
contra un dels dos líders, el Mira-
sol-Baco Unión, qui es va empor-
tar la victòria per 1 a 2 després de 
remuntar un gol inicial dels verds, 
que ocupen la quarta posició per la 
cua amb 1 punt | RJ

AR
XI

IU
/L

AU
R

A 
g

R
AU

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada està gaudint dels fruits del bon treball fet als últims anys i es consolida a la part capdavantera de la Primera Catalana

L’UD Santa María només ha guanyat un partit
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Tot i començar el partit dominant 
–al descans guanyava per 10 a 8–, 
el sènior masculí del CH La Salle 
va acabar perdent a la 4a jornada 
contra l’OAR Gràcia (23-29). Els 
visitants van reaccionar a la sego-
na meitat i, a manca d’un quart 
d’hora per al final, ja sumaven cinc 
gols de diferència. Tot i que els ho-
mes de Jaume Puig es van apro-
par al marcador, els sabadellencs 
es van emportar els dos punts, 
trencant la igualtat que hi havia 
a la taula entre ambdós equips. 

“Tenim baixes importants i així 
és molt difícil ser competitus”, 
explica Puig. 
Xavi Benítez i Chus Jiménez van 
ser els grans damnificats de la de-
rrota una setmana abans a la pista 
de l’Esplugues (26-23). El capità  
es va fer un esquinç en un tur-
mell i estarà dues setmanes més 
de baixa, mentre que Chus es va 
trencar el nas i no podrà tornar a 
les pistes fins d’aquí a tres mesos. 
Després de quatre partits, els 
lassal·lians ocupen la cinquena 
posició per la cua amb 2 punts.

Va perdre punts i jugadors contra l’Esplugues i l’OAR Gràcia 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

el cH La salle pateix 
dues derrotes seguides
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El sènior femení del CH La Sa-
lle tornarà a la competició el cap 
de setmana del 19 i 20 d’octubre. 
L’equip canvia de cicle amb un 
nou entrenador, Joan Gosàlvez, i 
a una nova categoria, la Primera 
Catalana, després del descens de 
la temporada passada. Les juga-
dores montcadenques estaran 
al grup D conjuntament amb 
l’Handbol Sant Quirze, Terras-
sa, Joventut Handbol La Lla-
gosta i l’Handbol Cerdanyola, 
equip contra el que debutaran a 
domicili | RJ 

el sènior femení 
començarà la 
lliga a la pista de 
l’H. cerdanyola

Després de dues victòries contra 
el Ràpid (1-4) i el Marfil B (4-0), el 
Broncesval Montcada va tornar a 
perdre, el 12 d’octubre, a la pista 
de l’Escola Pia (6-3). D’aquesta 
manera, els sabadellencs es van 
revenjar de la derrota patida qua-
tre dies abans a l’eliminatòria de 
la Copa del Rei que va finalitzar 
amb victòria montcadenca (1-4). 
A la lliga, l’Escola Pia va ser su-
perior. Va estar més encertada 
cara a porteria i a la mitja part ja 

guanyava per 3 a 1. A manca de 
10 minuts per al final, els montca-
dencs es van posar 4 a 3 gràcies 
als gols de Roger Bonet i Gerard 
Esteller (2), però van desaprofitar 
dues jugades de contraatac per fer 
la igualada. “Ja sabíem que era 
un enfrontament perillós i s’ha 
confirmat”, va dir el tècnic, Lolo 
Rodríguez. 
Els montcadencs ocupen la dese-
na posició amb 7 punts i a la pro-
pera jornada rebran la visita d’un 
dels líders, el Pallejà.

Després de dos triomfs seguits, va caure a la pista de l’Escola Pia 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Fi a la bona ratxa de 
victòries del broncesval
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Excel·lent inici de l’EF Montcada 
a la seva nova categoria, la  
Segona Catalana de futbol sala. 
L’equip de José Luis Carras-
co es manté invicte després de 
sumar dues victòries a les dues 
primeres jornades. L’útima va 
arribar al debut a casa contra 
el CFS Premià de Dalt B (4-1). 
La lliga va descansar el cap de 
setmana del 12 i el 13 d’octubre 
i els montcadencs ocupen el li-
deratge amb els mateixos punts 
que altres tres equips | RJ 

L’eF Montcada ja 
és líder després 
de sumar dos 
triomfs seguits

FUtBoL SALA

L’AE Can Cuiàs va aconseguir el 
5 d’octubre, a la segona jornada, la 
primera victòria de la temporada 
al grup 4t de Segona Catalana. En 
el debut a casa del seu nou tècnic, 
Óscar Ruiz, els montcadencs van 
superar l’AE Iris Sol Casagemes 

B per un ajustat 8 a 6. L’equip ha 
canviat força respecte l’any passat i 
es planteja com objectiu “l’ascens”, 
segon el seu nou entrenador, qui 
ha arribat aquest any al club. 

sènior C. Ha guanyat els dos par-
tits que ha disputat a Tercera.

L’equip d’Óscar Ruiz va assolir el primer triomf a la segona jornada

Rafa Jiménez | Redacció

bon debut a casa del nou 
tècnic de l’Ae can cuiàs A

FUtBoL SALA

Óscar Ruiz, donant instruccions als seus jugadors durant un temps mort del primer partit a casa
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> el xota Navarra, rival a la copa del rei
El Xota Navarra, de Primera Divisió, serà el proper rival del Broncesval a 
la Copa del Rei en una eliminatòria, a partit únic, que es jugarà el 6 de 
novembre al pavelló Miquel Poblet. “Estem contents perquè ens enfron-
tarem amb un equip de Primera que no és dels més forts”, explica el 
tècnic Lolo Rodríguez. El 8 d’octubre, els montcadencs van superar amb 
nota la primera ronda, guanyant a domicili l’Escola Pia (1-4) gràcies als 
gols de Bonet, Gerard Esteller, Riquelme i Pol | RJ

A l’AFS Bosc d’en Vilaró se li 
resisteixen els partits a casa, on 
encara no ha sumat cap triomf. 
Després de guanyar el seu pri-
mer partit a la pista del l’UE 
Quatre Barres (2-3), els verds 
no van passar de l’empat contra 
l’UESC Roma (4-4) | RJ 

L’AFs bosc d’en 
Vilaró guanya 
a fora el que es 
deixa a casa

FUtBoL SALA

El masculí del Club Handbol La Salle només ha pogut guanyar un partit des de l’inici de lliga
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BÀSqUEt

El sènior A del CUB MIR va 
debutar a casa el 5 d’octubre, 
al gimnàs de la Zona Esporti-
va Centre, amb una victòria 
davant del CB Manyanet Les 
Corts (65-43). Els montcadencs, 
que juguen al grup 5è del Cam-
pionat Territorial, van caure a la 
segona jornada a la pista del CB 
Olímpic (68-59). L’equip manté 
la base de jugadors que l’any pas-
sat formava el sènior A de l’AE 
Elvira La Salle i continua amb 
Xavier Torreblanca com a tèc-
nic. “A nosaltres la fusió no ens 
ha afectat perquè continuem 
amb els mateixos jugadors, 
però, a nivell institucional, 
crec que és molt positiva per-
què el resultat és un únic club 
més complet”, diu Torreblanca, 
que es fixa, com a objectiu es-

portiu del seu equip per aquesta 
temporada, finalitzar “entre els 
cinc primers”.
La resta de resultats dels equips 
del club (fins a júniors) es pot 
consultar a www.laveu.cat.

Els de Xavi Torreblanca van superar el CB Manyanet Les Corts

el sènior A del cub Mir, 
fort en el debut a casa

Rafa Jiménez | Redacció

> Nou homenatge del ciclisme a Poblet

Prop de 200 ciclistes van participar el 6 d’octubre en un homenatge al 
desaparegut exciclista montcadenc Miquel Poblet davant del pavelló 
que porta el seu nom. L’acte, que va ser organitzat pel Club Ciclista 
Plana Lladó de Mollet, va coincidir amb la XXV Marxa Cicloturista Pe-
legrí Pi, que va recórrer diverses poblacions del Vallès. La prova va 
sortir de Mollet i va arribar a Montcada i Reixac a les 8.30h, on va ser 
rebuda per una delegació municipal encapçalada pel president de 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) i regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez (PSC). Durant l’acte, els organitzadors van lliurar un mallot 
a l’Ajuntament i a Carles Solà, nebot de Poblet | LR

La secció de muntanya i ultrafons 
de la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) va participar el 5 d’octubre 
a l’Ultra Trail Guara Somonta-
no, a Osca. El millor classificat 
montcadenc a la prova, de 98 
quilòmetres i amb un desnivell de 
5.537 metres, va ser Toni Lucas 
(16), amb un temps de 13 hores, 

6 minuts i 41 segons. També van 
participar Francisco Serrano (54), 
Toni Ortiz (73) i José Serrano 
(125). D’altra banda, els atletes 
Jordi Flores i Enric Mayà van fer 
la cursa Trail, de 37 quilòmetres 
amb un desnivell de 2.000 metres. 
Flores va ser el 68 amb 5 hores, 38 
minuts i 8 segons, un menys que 
Mayà (69).

Sis membres de la JAM van fer una cursa de muntanya a Osca

Sílvia Alquézar | Redacció

bon paper a l’ultra Trail

El Club Korfbal Montcada va 
reunir tots els seus equips en una 
jornada de partits amistosos que 
es va fer el 13 d’octubre a la pista 
coberta de la Zona Esportiva Cen-
tre. A l’acte es van fer les fotos ofi-

cials dels seus dos equips sèniors, 
el Multiópticas Isis A i B. També 
van estar presents els conjunts de 
júniors, cadets, infantils i prein-
fantils de l’AEE Montserrat Miró, 
filial del CK Montcada | RJ 

Les lligues dels dos sèniors comencen el 19 i 20 d’octubre

el cK Montcada, preparat 
per afrontar nous reptes

KoRFBAL

El sènior A va iniciar la lliga amb victòria

Antonio Ponz es va proclamar 
guanyador de l’Open de Tennis 
Taula que es va fer el 12 d’oc-
tubre amb motiu de la festa de 
La Unió de Mas Rampinyo. Els 
altres tres primers classificats al 
torneig, on es van inscriure 15 
socis, van ser, per aquest ordre, 
Miguel Gil, Francisco Javier 
Aguado i Carlos Fernández.

TT La Unió. Continua imparable 
a la Segona B i es manté invicte 
després de tres jornades | RJ 

Antonio Ponz 
guanya l’open 
del soci 

tt LA UNIó

David Rúa continua com a entrenador del Multiópticas Isis A, de Lliga Nacional

AtLEtISME

Els sis participants de la JAM en aquesta cursa d’extrema duresa per un recorregut de muntanya 

Unes 14 persones van participar 
el 10 d’octubre al taller sobre  
orientació que El Cim va fer a la 
Casa de la Vila. Santi Rebollo, 
monitor de l’Escola d’Alta Mun-
tanya de Catalunya, va impartir 
la xerrada i va dirigir les dues 
sortides que es van fer el 12 i 13 
d’octubre al Turó i al Pic de les 
Bruixes (Alta Garrotxa) | RJ

una desena de 
participants, al 
taller d’el cim

EXCURSIoNISME

Un centenar de ciclistes va parti-
cipar el 6 d’octubre a la 33a edició 
de la pedalada que organitza l’AV 
Montcada Nova-Pla d’en Coll. La 

prova es va fer en contra del canvi 
climàtic i va recórrer diversos ca-
rrers de la ciutat. La bicicletada 
va comptar amb la participació 
d’alguns regidors de l’Ajuntament.

un centenar de persones, 
a la pedalada popular
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

CICLISME

El ciclista montcadenc Ernesto 
Romero participarà per quarta 
vegada a la Titan Desert, que 
es disputarà a la primavera de 
2014 pel desert saharià. Per pri-
mer cop, Romero farà equip, a 
la categoria de duet mixt, amb la 
ciclista basca Izaskun Ceberio. 
Ambdós lluiran a la samarreta 
el lema ‘Ni una más’ en suport 
a Mujeres en Igualdad. La prò-
xima edició serà la més llarga 
de la història, amb una durada 
de 6 dies i un recorregut de 700 
quilòmetres. L’equip necessitarà 
un pressupost de 5.000 euros per 
a les despeses de participació, de 
les quals encara els hi falten per 
cobrir 2.300 | sA 

ernesto romero 
tornarà a la 
Titan desert

El bon temps va acompanyar una bicicletada popular que es va iniciar al pavelló Miquel Poblet
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El cadet A ocupa, amb 6 punts, 
la cinquena posició al grup 1r 
de Divisió d’Honor després de 
la disputa de les tres primeres 
jornades. Els montcadencs van 
debutar amb una derrota a casa 
contra l’Acció Sant Martí (4-5), 
però s’han refet bé amb dues 
victòries contra dos rivals de la 

part baixa de la taula: el Futsal 
Vicentí Club Esportiu (3-4) i el 
CFS La Unión (4-1). 

Presentació. Finalment, el club ha 
decidit que es farà el 3 de novem-
bre, a les 12h, al pavelló Miquel 
Poblet. El partit del sènior A de 
Segona B contra el Sant Cugat es 
traslladarà a aquest dia | RJ 

A les últimes jornades, ha superat el Vicentí (3-4) i La Unión (4-1)

el cadet A es refà d’un 
mal inici amb dos triomfs

FUtBoL SALA

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Al seu últim partit, l’equip de Xavier Romeo va superar sense gaire problemes el CFS La Unión (4-1)

El júnior A del CBU MIR va 
debutar el 5 d’octubre al gim-
nàs de la Zona Esportiva Cen-
tre amb una derrota contra el  
Bàsquet Alella (54-59). Una set-
mana més tard, els montcadencs, 
integrats al grup 5è del nivell B, 
també van caure a la  pista del 
CB Parets (51-40). L’equip, en-
trenat per Domi Sánchez, s’ha 
creat amb exjugadors de l’antic 
AE Elvira-La Salle. A última 
hora, s’ha donat de baixa l’únic 
basquetbolista del CEB Can 
Sant Joan que hi formava part. 

Júnior B. Entrenat per Fernando 
Flores, coordinador del planter, 
debuta el 19 d’octubre al nivell 
C. Està format per exjugadors 
del CB Montcada.

BÀSqUEt

Fluix debut del júnior A del cub Mir 
que ha encaixat dues derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de Domi Sánchez està format íntegrament per exjugadors de l’AE Elvira-La Salle

El júnior A intentarà millorar els seus resultats a les properes jornades de competició oficial

>> clica i mira la fotogaleria dels equips de l’eF Montcada i del cK Montcada a 

L’aleví Joel Mesas, els infantils Jordi 
Torruella i Josep Ramos, en mas-
culí 1 i 2 respectivament, i el júnior 
Carlos Suárez van ser finalistas al 
torneig puntuable per al circuit 
‘Monty Tour’ que es va fer a El 
Prat de Llobregat, a la acadèmia 
Sánchez Casal, durant dos caps de 
setmana (28 i 29 de setembre i 5 i 
6 d’octubre). Els altres participants 
van ser l’aleví Ian Morente i Franc 
Navarro, els infantils Judit Gonzá-
lez i Guillermo Contijoch i la cadet 
Maria Sánchez la Fuente | RJ

bon paper del cT reixac a 
una prova del ‘Monty Tour’

tENNIS

> Pernils al torneig de pàdel per parelles
Una vintena de parelles, dividides en tres categories (mixta i masculi-
na de primera i segona), va participar a la primera edició del Torneig 
del Pernil, organitzat per Juli León a les instal·lacions del Club Tennis 
Reixac entre l’11 i el 13 d’octubre. Els guanyadors van ser Judit León 
i Carles Sánchez la Fuente (mixta); Álex Carrasco i Xavi Martínez Hol-
gado (masculí segona categoria) i Dani Martínez i Albert Roura (mas-
culí primera categoria). José Ignacio Contreras i Ramón Contijoch van 
aconseguir la victòria a la consolació de segona categoria | RJ

Jordi Torruella i Josep Ramos, del CT Reixac

Per primera vegada a la seva 
història, l’Associació Esportiva 
Escolar Montserrat Miró tindrà 
quatre equips de futbol sala. Es 
tracta de tres conjunts mascu-
lins (un infantil, un cadet i un 
juvenil) i un femení, format per 
jugadores d’entre 14 i 18 anys. 
L’entitat també continua amb els 
seus equips de korfbal, format 
per esportistes júniors, cadets, 
infantils i pre-infantils | RJ 

Fita històrica 
per a l’Aee 
Montserrat 
Miró

FUtBoL SALA
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Rafa Jiménez | Redacció
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La creació d’una estructura de 
futbol formatiu per part del CD 
Montcada ha permès recuperar 
uns derbis futbolístics que feia 
anys que no es veien al muni-
cipi. Durant el primer cap de 
setmana de competició ofi cial 
ja es van disputar dos d’ells a la 
categoria aleví. El 5 d’octubre, es 
va produir a l’estadi de la Ferre-
ria l’enfrontament entre l’aleví E 
de l’EF Montcada i el B del CD 
Montcada, que estan al grup 47è 
de Tercera Divisió, i que va fi na-
litzar amb victòria verda per 1 a 
4. A la següent jornada, l’aleví 
E de l’EFM va tornar a perdre 
al camp del Can Rull Rómulo 
Tronchoni E (14-3) mentre que 
el B del CDM va sumar la seva 
segona victòria contra el Cerdan-
yola del Vallès E (8-5).
El 6 d’octubre, es va viure un 
altre derbi entre l’aleví D de 
l’EFM i l’A del CDM –grup 49è 
de Tercera– que va acabar amb 
el triomf dels segons per 3 a 8. A 
la segona jornada, tots dos van 
guanyar: els verds, al Can Rull 
Rómulo Tronchoni I (8-1) i els 
vermells, al Cerdanyola del Va-
llès F (0-5).

FUtBoL

dos derbis alevins, plat fort de l’inici 
de la competició al futbol formatiu

Rafa Jiménez | Redacció

El dos partits entre l’Escola i el CD, corresponent a Tercera, van fi nalitzar amb victòria verda

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

Els juvenils de l’EF Montcada i del 
CD Montcada, que van començar 
la lliga el 5 d’octubre, es veuran les 
cares a la tercera jornada del grup 
7è de Primera Divisió. El partit es 
jugarà el 19 d’octubre, a les 18h, 
a l’estadi de la Ferreria. Tots dos 

arriben a aquest partit amb la mo-
ral reforçada després d’haver acon-
seguit la seva primera victòria. El 
juvenil vermell va guanyar el Can 
Rull Rómulo Tronchoni (4-5) 
mentre que el verd va superar el 
Vilassar de Dalt B(4-3) | RJ 

S’enfronten el 19 d’octubre, a les 18h, a l’estadi de la Ferreria

els juvenils, cara a cara
FUtBoL

A la primera jornada, el juvenil de l’EF Montcada va empatar a casa contra l’UE Sabadellenca (3-3)

El juvenil del CD Montcada va remuntar un 0 a 2 per acabar guanyant el Vilassar de Dalt BTambé a Tercera Divisió, l’aleví B verd va superar l’EFM E (1-4) al camp annex de La Ferreria

L’aleví A del CD Montcada va debutar amb una victòria contra l’EFM D per 3 a 8

El CH La Salle està promocio-
nant, des de mitjans de setembre, 
l’handbol en centres educatius 
locals. Un grup de monitors del 
club aprofi ta les classes d’educació 
física dels alumnes des de 3r fi ns 
a 6è de primària per impartir ses-
sions d’handbol. Aquesta activitat 
ja s’ha fet al Sagrat Cor, el Turó, 
el Font Freda i La Salle i es conti-
nuarà a l’Elvira Cuyàs, el Reixac i 
el Montserrat Miró. Al Viver tam-

bé es farà una promoció amb la 
distribució de tríptics informatius. 
Joan Gosàlvez, director de l’escola 
del CH La Salle, ha fet una valo-
ració “molt positiva” d’aquesta 
experiència i es felicita per haver 
atret 25 jugadors nous, tot i que 
qualifi ca d’“incomprensible” que 
només dos centres educatius del 
municipi, La Salle i possiblement 
el Sagrat Cor, tinguin l’handbol 
com una de les seves activitats ex-
traescolars.

el cH La salle potencia 
l’handbol a les escoles

hANdBoL

El CH La Salle Montcada ha 
format un nou equip integrat 
per mares, sense cap afany 
competitiu. Amb l’objectiu 
de passar-ho bé i gaudir de 
l’esport que fan els seus fi lls i 
fi lles, aquest grup de mares 
s’entrena, des de ja fa tres set-
manes, al col·legi La Salle cada 
dijous al vespre, de 20 a 21.30 
hores | RJ 

el cHLsM crea 
un equip amb 
mares sense 
afany competitiu

Un grup d’alumnes, fent handbol durant una classe d’educació física al col·legi El Turó
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Alfredo Disla
Passió pel teatre. Alfredo Disla porta més de trenta anys impartint classes de matemàtiques al 
col·legi La Salle Montcada, on després de la seva jornada laboral ha dedicat bona part del seu temps 
a contagiar als alumnes una de les seves grans passions, el teatre i, més concretament, els musicals. 
Ha estat l’alma mater i el director del Grup de Teatre de La Salle des del 1983 fi ns al 2010, quan va 
passar la torxa a les noves generacions. Enrera queden una vintena d’espectacles amateurs que res 
tenen a envejar els de les companyies professionals. Perfeccionista, perseverant i amant dels reptes, 
Disla ha aconseguit que alumnes de diferents promocions hagin trobat en el teatre un mitjà d’ex-
pressió artística i una font de moments inoblidables. La setena mostra de teatre Montcada a Escena 
li concedeix un dels premis Joan Dalmau en reconeixement a la seva tasca teatral.

“si tinc algun mèrit, és el 
de saber engrescar la gent” 

-És professor per vocació? 
Sí. Des dels cinc anys ja em feia 
il·lusió fer de professor. Sentia 
admiració per una cosina meva que 
ho era i, sovint, jugava a imaginar 
que era mestre i uns alumnes 
imaginaris m’escoltaven. 
-Per què va triar les matemàtiques?
Un amic dels meus pares em  va 
descobrir aquest món als 13 anys 
i, més endavant, a l’institut, vaig 
tenir la sort de trobar un professor 
molt bo. Algú va dir que no existeix 
la veritat fora de les matemàtiques, 
tota la resta és opinable. Hi estic 
d’acord. I quan descobreixes la 
be lle sa que amaguen les ciències 
exactes, el següent repte és buscar 
formes senzilles per explicar-les 
als alumnes. El meu lema com a 
professor és fer-ho fàcil. 
-Poca gent sap que abans del 
teatre, la seva gran passió va ser 
el cinema.
En aquesta afi ció vaig tenir la sort 
de comptar amb mestres com 

Manel Lahoz, Juan Aguilar i Josep 
Vilagut, amb els quals vam fundar 
l’associació d’Amics del cinema 
amateur de Montcada i Reixac. Tot 
i ser autodidactes i tenir mitjans 
limitats, l’entusiasme i les ganes de 
fer cinema ens feien ser agosarats i 
intentar posar a la pràctica allò que 
veiem a les pel·lícules.
-D’on li ve l’afi ció al teatre?
El primer record que tinc es remun-
ta als set o vuit anys, quan els Reis 
em van portar un teatret de titelles, 
amb el seu teló i tot el necessari per 
fer una representació. Això d’in ven-
tar històries, crear personatges i 
obrir i tancar el teló em va fascinar. 
Amb els meus cosins, també 
jugàvem molt sovint  a disfressar-
nos i fer obres de teatre per a la 
família.
-Com neix el grup de La salle?
Al col·legi era costum fer un festival 
per Santa Cecília. Entre número i 
número es tancava el teló, fet que 
trencava el ritme. Aleshores vaig 

plantejar-me com a repte fer un 
espectacle de 45 minuts sense 
interrupcions amb l’ajut de Rosa 
Labrador i Isabel Román, que ja 
havien col·laborat en un número 
musical de West Side Story al 
festival del curs 1982-1983. La 
primera obra que vam escollir va 
ser Jesucristo Superstar i, a partir 
d’aquí, ja no vam parar.

-Com ha estat la relació del grup 
de teatre amb el col·legi?
Molt bona. Els germans de La 
Salle sempre m’han deixat fer la 
meva. Mai m’han donat un no per 
resposta, al contrari, sempre m’han 
intentat posar les coses fàcils.

-Quin ha estat l’espectacle més 
ambiciós del grup?
L’obra que ens va suposar més 
maldecaps per les difi cultats 
tècniques que comportava va ser 
‘Los miserables’, l’any 2001. Jo 
l’havia vista a Londres sobre un 
escenari giratori i vaig proposar que 
ho havíem de fer igual. Semblava 
impossible, però al fi nal ens en 
vam sortir. Reconec que quan 
se’m fi ca alguna idea al cap, sóc 
molt insistent. Al musical ‘Gospel’ 
vam pujar un cotxe a l’escenari, 
a la segona versió del ‘Jesucrist 
Superstar’, hi vam fer aparèixer 
un ruc de veritat, a ‘El diluvio que 
viene’, el germà Pablo va ensinistrar 
dos coloms perquè fessin una 
aparició al fi nal, i a ‘Francesco’ 
vam utilitzar una ovella real.
-Què suposa per a vostè rebre un 
dels Premis Dalmau? 
Em fa molta il·lusió que hagin 
pensat en mi. Però vull deixar clar 
que si tinc algun mèrit, és el d’haver 

estat capaç d’engrescar la gent en 
els diferents projectes. Crec que 
un espectacle teatral és el resultat 
d’un treball col·lectiu i no d’una sola 
persona. Cada obra ens ha plantejat 
nous reptes que hem superat 
plegats,  gràcies a l’entusiasme 
i a un esperit perfeccionista del 
que s’ha contagiat tot l’equip, des 
dels tècnics de so i llums fi ns als 
actors.
-Quan mira enrera, n’està satisfet?
Formar part dels Amics del 
Cinema Amateur i del grup de 
teatre són les dues experiències 
més emocionants que m’han 
passat a la vida. Com a professor, 
el teatre m’ha donat la possibilitat 
de relacionar-me amb els alumnes 
més enllà de les aules i establir 
llaços d’amistat que han perdurat 
al llarg del temps.
-Quin musical li ha quedat 
pendent de dur als escenaris?
Sens dubte, ‘El fantasma de 
l’òpera’.

“Cada obra ens ha 
plantejat reptes 
que hem superat 
plegats gràcies a 
l’entusiasme”

Professor de La Salle Montcada
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