
Carnaval participatiu
Xifra rècord a la Rua amb 
1.200 inscrits pàg. 20
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> NOTÍCIES:  Veïns del Pla d’en Coll alerten sobre la pujada de les aigües freàtiques  pàg. 5

> Esports: L’FS Montcada continua imbatut a l’inici de la segona volta de la 3a Nacional de futbol sala pàg. 28

Comencen les mobilitzacions 
per reclamar el nou institut
Unanimitat | L’Ajuntament en ple i la 
comunitat educativa reclamen el centre

Una cinquantena de mestres es va concentrar el 8 de febrer davant de la porta de la Casa de la Vila per llegir un manifest
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El professorat, en contra de les 
retallades en l’educació pública

Objectiu | L’AMpA vol que el projecte 
sigui al pressupost del 2013  pàg. 3

>  INS MONTSERRAT MIRÓ

Campió de Catalunya
L’atleta Carles Cera guanya 
l’or en 3.000 m. pàg 26

Els docents volen fer accions conjuntes a l’àmbit municipal. pàg. 4

50 anys de la riuada
> COMMEMORACIÓ
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L’Ajuntament farà actes en record 
de les víctimes del tràgic succés 

pàg. 14

L’Ajuntament farà actes en record 
de les víctimes del tràgic succés 

pàg. 14
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pANCARTES DELS ALUMNES
Estudiants de l’institut Montserrat Miró van 
confeccionar diverses pancartes durant la festa 
reivindicativa per demanar el nou centre

Els serveis tècnics de l’Ajuntament estan elaborant un informe sobre l’estat de l’equipament que farà arribar al Departament d’Ensenyament

L’AMpA del Montserrat Miró ensenya a 
la ciutadania les deficiències de l’institut

FESTA REIVINDICATIVA

Passadissos massa estrets que no 
compleixen la normativa, lavabos 
reconvertits en petites aules, sor-
tides d’emergència situades dins 
de classes, parets descrostades, 
persianes trencades o instal·lacions 
de llum i de calefacció obsoletes. 
Aquestes són algunes de les de-
ficiències de l’institut Montserrat 
Miró que van poder comprovar in 
situ els centenars de persones que 
van participar el 12 de febrer a la 
festa reivindicativa que l’Ampa va 
organitzar per exigir a la Genera-
litat que inclogui la construcció del 
nou centre educatiu als pressupos-
tos del 2013. Dos alumnes van lle-
gir un manifest en què es demana 
que es prioritzi l’equipament per-
què “és un dels centres amb les 
pitjors condicions estructurals i 
de salubritat de tot Catalunya”. 
L’associació de pares i mares, amb 
el suport de la Federació d’Ampas 
de Montcada, va organitzar visites 
guiades a les instal·lacions educati-
ves, en una de les quals va assistir 
una àmplia representació muni-
cipal encapçalda per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC). “Estem 
enllestint un informe sobre l’es-
tat de l’institut que farem arri-
bar a Serveis Territorials d’Ense-
nyament, amb qui sol·licitarem 
una entrevista”, ha dit Pérez, qui 
també ha enviat una carta a la 
consellera d’Ensenyament, Irene 
Rigau, per demanar-li una reunió 
urgent sobre el futur del nou ins-

titut. Fonts del Departament d’En-
senyament han confirmat que el 

centre es troba en seva la llista de 
prioritats, però que l’actual conjun-
tura econòmica ha ajornat la seva 
construcció.
El professorat s’ha mostrat dece-
but amb l’administració autonòmi-
ca perquè no ha complert el com-
promís de construir el nou institut 
per al curs vinent. “El centre ha 
fet molts sacrificis al llarg dels 
últims anys perdent espais com 
les aules d’idiomes i de músi-
ca, lavabos, el gimnàs o la sala 
magna pensant que la solució 
era transitòria i que arribaria 
el nou equipament, però no ha 
estat així”, explica el cap d’estudis, 
Gumer Carné, qui reconeix que 
les deficiències del centre generen 
incomoditat a l’hora d’impartir i 
rebre les classes. 

Valoracions. Per al president de 
l’Ampa de l’institut, Àlex Capde-
vila, la festa va ser un gran èxit 
perquè va comptar amb una gran 
participació ciutadana. “Aquesta 
és la primera jornada de pro-
testa per reclamar el nou cen-
tre, estem contents perquè hem 
comprovat que aquesta reivin-
dicació és de tot Montcada”, va 
indicar el representant dels pares i 
mares. La jornada va incloure di-
verses activitats com la pintada de 
pancartes, contes per als més pe-
tits, classes de korfbal i l’actuació 
del grup local Diamond’s Crew, 
format per alumnes de l’institut 
que van quedar en segon lloc al 
concurs televisiu ‘Tú sí que vales’. 
Paral·lelament, l’Ampa va recollir 

unes 250 cartes signades per les 
famílies per reclamar el nou cen-
tre que enviarà al president de la 
Generalitat, Artur Mas, i la conse-
llera, Irene Rigau. D’altra banda, 
la Fampa també va aprofitar la fes-
ta per captar suports en favor de 
la recuperació de la sisena hora.

Reaccions polítiques. La jornada 
també va comptar amb la visita 

de la diputada d’ICV-EUiA al 
Parlament Laura Massana, qui, 
acompanyada dels regidors de 
la seva coalició a l’Ajuntament, 
va comentar als representants de 
l’Ampa que “seria bo fer algun 
altre acte de protesta abans de 
l’aprovació dels pressupostos”. 
Per la seva banda, l’agrupació de 
Ciutadans (C’s) a Montcada ha 
emès un comunicat en el qual insta 

el Departament d’Ensenyament a 
dur a terme una inversió “urgent” 
per millorar les instal·lacions de 
l’institut o bé, en el seu defecte, 
“expliqui en quin ordre de prio-
ritats es troba la construcció del 
nou centre”, indica l’escrit. 
Representants de tots els grups 
municipals de l’Ajuntament van 
assistir a la festa reivindicativa or-
ganitzada per l’Ampa.

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

L’Ampa demana que 
es prioritzi el nou 
centre perquè l’actual 
té moltes mancances

Dos alumnes de l’institut van llegir un manifest demanant la construcció del nou centre perquè l’actual té moltes deficiències estructurals i de salubritat
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L’alcaldessa ha 
enviat una carta a la 
consellera per parlar 
‘urgentment del tema’

El president de la Fampa, Pedro Fernández, durant una de les visites per explicar les mancances L’Ampa va recollir unes 250 signatures
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Una trentena de persones es va tancar el 14 de febrer a l’iNS La Ferreria en una acció de protesta conjunta amb altres centres de catalunya

El professorat vol implicar tota la comunitat 
en la defensa de l’ensenyament públic

ACCIÓ REIVINDICATIVA

Implicar tota la comunitat educati-
va –mestres, mares, pares i alum-
nes– en la defensa d’una educació 
pública de qualitat, difondre entre 
la societat la repercussió de les re-
tallades en aquest àmbit i adoptar 
mesures per alleugerir les hores de 
treball voluntari que fan els pro-
fessors sense perjudicar l’alumnat 
van ser els principals objectius que 
es van fixar els representants dels 
diferents centres de primària i se-
cundària que es van donar cita el 
14 de febrer a l’INS La Ferreria. 
Després d’assistir a la conferència 
del professor d’Economia de la 
UAB, Albert Recio, organitzada 
per CCOO, es va obrir un debat 
en què es van acordar les línies 
d’actuació a seguir encaminades 
a mobilitzar el professorat de tot 
el municipi. La jornada va cloure 
amb el tancament d’una trentena 
de persones que va passar la nit a 
l’institut sumant-se a les tancades 
que es van fer a 60 centres de tot 
Catalunya. 

Concentració. El dia 8 de febrer, 
ja es va fer una primera acció de 
protesta davant de la Casa de la 
Vila en què una cinquantena de 
mestres, convocats pels sindicats 
de l’ensenyament públic, es va 
concentrar durant mitja hora i 
va llegir un manifest denunciant 

que la Generalitat “està aprofi-
tant la conjuntura per prendre 
mesures que van més enllà del 
2012, que agreugen la situació i 
la qualitat de l’ensenyament pú-
blic i deterioren encara més les 
condicions de treball del profes-
sorat”. Els docents es van queixar 
que no es fan substitucions, que 
ha augmentat la ràtio d’alumnes i 
que no es fan centres nous citant 
com a exemple l’ajornament de 
l’INS Montserrat Miró. Encarna 
Molina, delegada d’ensenyament 

de CCOO al Vallès Occidental, 
va dir que les reivindicacions del 
professorat defensen l’escola públi-
ca “com a eina essencial per a la 
cohesió social” i també denuncien 
les condicions laborals dels mes-
tres. “Treballem una hora més i 
des de la Generalitat es vol apli-
car la flexibilitat docent, quan hi 
hagi una baixa qualsevol mestre 
podrà substituir un altre, encara 
que no sigui de la mateixa matè-
ria, això va en contra de la quali-
tat de l’ensenyament”, va afegir.

Pilar Abián | La Ferreria
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Els professors faran 
accions unitàries per 
informar les famílies 
sobre les conseqüències 
de les retallades  Recio: “Canviar el sistema és possible, només cal paciència i tenacitat”

“Si volem que el sistema canvïi, ens hem d’implicar a 
tots els nivells, participant a les mobilitzacions, des del 
moviment associatiu i creant xarxa social”. Aquest és el 
missatge que el professor d’Economia de la UAB, Albert 
Recio, va donar a la setantena de persones que va assistir 
a la seva conferència a l’INS La Ferreria en què va expli-
car els origens de l’actual crisi econòmica precedida per 
30 anys de neoliberalisme. Tot i reconèixer que el poder 
econòmic té molta força, per a Recio canviar l’actual di-
nàmica és una qüestió de voluntat política. “Els mercats 
financers es poden regular d’una altra manera però, per 
això, cal modificar les normes actuals que permeten 
l’especulació i l’existència de paradisos fiscals”, va dir. 
El professor universitari també va desmentir que el deute 
públic que té Espanya estingui vinculat a la despesa en 
educació i sanitat o al nombre de funcionaris: “És rotun-
dament fals, només cal consultar les estadístiques ofi-

cials que ens situen com un dels estats de la UE que 
menys destina a aquests conceptes”. Contràriament, 
Recio va atribuir l’augment del deute a altres factors com 
els ajuts donats a la banca i la retallada d’impostos. “Els 
bancs han rebut de l’Estat entre 120.000 i 140.000 
milions d’euros per diferents conceptes, a més, s’han 
fet polítiques errònies eliminant impostos com l’IAE o 
el de successions que han fet que el país estigui a la 
cua d’Europa quant al volum de recaptació”, va afegir. 
Per a Recio, el canvi és possible, però cal la implicació de 
la societat: “Només amb tenacitat i paciència podrem 
evitar seguir amb aquesta inèrcia que l’únic horitzó que 
ens dibuixa és el model dels països llatioamericans on 
hi ha una elit minoritària i poderosa, una classe mitjana 
més aviat baixa i una gran majoria de classe obrera que 
subsisteix com pot”, va concloure | PA
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Notícies TALLS DE LA C-17
La Favmir decideix tallar la 
carretera cada dijous per 
reclamar les urgències nocturnes

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
Judith Mojeda (PSC) explica els 
objectius de les regidories de Dona i 
Igualtat i Medi Ambient

pàg. 7

PREoCuPACIÓ VEïNAL

L’Ajuntament demana a l’ACA un estudi sobre 
el nivell de les aigües freàtiques al pla d’en Coll

L’Ajuntament ha demanat a l’Agèn-
cia Catalana d’Aigües (ACA) que 
faci un informe sobre les aigües 
freàtiques del Pla d’en Coll per 
determinar si el nivell de les ma-
teixes ha pujat aproximadament 
2 metres per causes naturals o bé, 
arran la construcció de les dues 
grans infraestructures que s’han 
fet a banda i banda del sector, el 
túnel de la C-17 i el de la Línia 
d’Alta Velocitat (LAV), com sos-
piten els veïns. “Volem esbrinar 
el motiu d’aquest fenomen per 
poder donar resposta a la preo-
cupació expressada per diverses 
comunitats de propietaris”, ha 
dit el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC).

I és que diversos propietaris de la 
zona residencial van informar el 
passat mes de maig el consistori 
sobre les filtracions detectades als 
pous d’ascensors i pàrquings dels 
seus edificis fruit de la pujada del 
nivell de les aigües freàtiques, for-
ça abundants en aquest sector. El 
fenomen es produeix cada vegada 
que hi ha pluges intenses i, segons 

els veïns, s’ha fet habitual des de 
fa dos anys, període que coincideix 
amb la construcció dels dos túnels 
esmentats. De moment, però, als 
informes sol·licitats pel consistori 
a l’Adif i a GISA, com a responsa-
bles de les obres de la LAV i de la 
C-17 respectivament, les empreses 
descarten que els túnels hagin fet 
augmentar el nivell de les aigües 
subterrànies en el sector. GISA 
argumenta en l’escrit que el soter-
rament de la carretera va incloure, 
a petició de l’ACA, la connectivitat 
entre ambdós costats a través d’un 
sistema de tubs drenants i que, se-
gons els estudis realitzats, el nivell 
freàtic ha pujat de manera genera-
litzada a tot el sector.

Neguit. Per als afectats, els esmen-
tats informes s’han de contrastar 
amb nous estudis. “Ens preocupa 
sobretot que aquestes filtracions 
contínues puguin fer malbé no 
només les estructures i la ma-
quinària dels ascensors, sinó 
dels propis edificis”, comenta 
Antoni Corral, en nom de l’AV 
Montcada Nova-Pla d’en Coll. 
La instal·lació de bombes per 
treure l’aigua resol el problema 
puntualment però, per als veïns, 
aquesta no és la solució. Miguel 
Suárez, propietari d’una plaça de 
pàrquing al carrer Torres i Bages, 
18, explica que “una de les vega-
des que hi va entrar aigua, vam 
estar 15 dies amb la bomba en 

marxa”. Els afectats creuen que 
potser la construcció d’un pou en 
el sector ajudaria a paliar el pro-
blema. Aquesta és una opció que 
l’Ajuntament no descarta però 
que, en qualsevol cas, ha de deter-
minar l’ACA que és qui té les com-
petències en aigües subterrànies. 
Mentrestant, Parra recomana als 
afectats que facin les actuacions ne-
cessàries per impermeabilitzar els 
seus immobles i que conservin to-
tes les factures per poder reclamar 
danys si finalment es demostra la 
implicació entre les filtracions i la 
construcció de les infraestructures.

Pilar Abián | Montcada
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Els propietaris dels immobles que 
pateixen les filtracions d’aigües 
freàtiques han decidit constituir-
se com a col·lectiu per poder tenir 
més força a l’hora de fer possibles 
reclamacions. De moment, les 
finques que han notificat els fets 
al consistori són les dels carrers 
Barcelona (1-3, 2-4); Rambla 
dels Països Catalans (6-8, 10-12); 
Torres i Bages (4, 8 i 18), i Lleida 
(38) encara que no es descarta 
que n’hi hagi d’altres afectades. 
“Volem que l’ACA o l’Ajuntament 

facin un estudi rigurós de la pro-
blemàtica”, diu el representant de 
l’AV Montcada Nova Pla d’en Coll, 
Antoni Corral, tot afegint “no n’hi 
ha prou amb què des del consis-
tori ens diguin que ens faran cos-
tat a l’hora de reclamar; volem 
que aquest suport es tradueixi 
en assessorament tècnic i jurídic 
directe”. Per contactar amb l’en-
titat es pot fer a través del correu 
electrònic avmontcadanovapla-
dencoll@gmail.com o del telèfon 
935 753 586) | PA

Propera constitució d’una comissió d’afectats

Diverses comunitats 
de propietaris pateixen 
filtracions als pous 
dels ascensors i als 
pàrquings soterranis

Les filtracions són visibles als pous dels ascensors. Aquesta imatge correspon a la finca Barcelona 1-3 després d’una jornada de pluja

Veïns del sector han denunciat les filtracions detectades a diferents immobles coincidint amb les obres dels túnels de la c-17 i de la LAV

0505
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omic@montcada.org
Tel. 935 651 122
Atenció al públic: dilluns, de 10 a 
13h i de 15 a 19h, i de dimarts a 
divendres, de 8 a 15h

ENTREVISTA

“Les retallades socials poden posar en perill 
els avenços assolits en igualtat de gènere”
Judith Mojeda (pSc) s’estrena en aquest mandat com a regidora responsable dels departaments de Dona i igualtat i de Medi Ambient
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La regidora Judith Mojeda (PSC) 
es fixa com a reptes per a aquest 
mandat incloure la perspectiva de 
gènere en el disseny de totes les 
actuacions i serveis i, en matèria 
mediambiental, aconseguir que 
Montcada sigui un municipi cada 
dia més saludable i amb millor 
qualitat de vida.

-Quin paper té l’Ajuntament 
en el disseny de polítiques 
d’igualtat?
L’administració local és clau a 
l’hora de generar una opinió públi-
ca sensibilitzada amb els problemes 
de gènere i Montcada ha estat sem-
pre un municipi capdavanter en la 
creació de polítiques d’igualtat.
-Però ara, amb la crisi, es pot 
continuar amb aquesta línia?
L’actual context hauria de ser una 
oportunitat per trobar un nou 
model de desenvolupament i de 
creixement econòmic, però no té 
sentit si no hi ha igualtat. Cap so-
cietat es pot permetre el luxe de 
prescindir de la meitat del seu ca-
pital humà.
-Com afecta a aquest àmbit les 
retallades en polítiques socials?
La contenció de la despesa pública 
pot perjudicar les dones perquè so-
bre elles, tradicionalment, recauen 
tasques que, a hores d’ara, assu-
meixen serveis on s’estan aplicant 

retallades. És per això que defen-
sem el manteniment de l’actual 
xarxa d’escoles bressol municipal 
i d’atenció a la gent gran, per ga-
rantir els avenços en igualtat i per 
mantenir la presència de les dones 
en el món laboral. 

-Quins són els seus objectius?
En base al segon pla local per a 
la igualtat, ens plantegem, en pri-
mer lloc, incloure la perspectiva 
de gènere en el disseny de totes les 
actuacions que faci l’Ajuntament. 
També volem corregir el dèficit de 
participació de les dones en la vida 
social, política i econòmica.
-Segons el darrer informe de 
l’Oficina d’Atenció a la Dona, la 
recerca de feina ha fet créixer les 
demandes del servei.
L’Oficina s’està convertint en un 
servei integral d’atenció a les dones 
i l’atur és una de les principals pre-
ocupacions socials. Per col·laborar 
en la recerca d’ocupació oferim a 
les usuàries formació per facilitar 
l’accés al món laboral, sobretot de 
noves tecnologies, però també do-

nem suport i acompanyament a les 
dones emprenedores.
-Quins són els reptes per eradi-
car la violència masclista?
La violència és l’expressió més radi-
cal de la desigualtat i la vulneració 
més extrema dels drets fonamen-
tals. En aquest mandat pretenem 
enfortir la xarxa veïnal solidària i 
el circuit d’atenció i prevenció de 
les dones maltractades i promoure 
accions de prevenció i sensibilitza-
ció contra la violència.
-En matèria de medi ambient, 
quins són els objectius de la Re-
gidoria per a aquest mandat?
A nivell global, tenir un municipi 
cada dia més saludable i amb mi-
llor qualitat de vida. Els controls 
ambientals són més efectius i la 
població cada cop té més cultura 
ambiental. El nostre repte ara és 
que es tingui en compte la visió 
mediambiental quan es prenen de-
cisions de planejament territorial.
 -En quin punt es troba el projec-
te de recuperació dels rius?
El pla ‘Montcada: una ciutat flu-
vial” pretén integrar els cursos dels 
rius com a zones de passeig i que 
esdevinguin punts de comunicació 
entre els barris. Per a aquest 2012 
voldríem començar la construcció 
d’una vorera volada pel Ripoll, per 
millorar la connexió entre el centre 
i la Font Pudenta, i la millora de la 
passarel·la de La Salle. 

-Sobre el cas Lafarge, quina és la 
voluntat de l’Ajuntament?
Que l’empresa compleixi amb les 
normatives ambientals i de segure-
tat vigents i que respecti els com-
promisos adquirits sobre minimit-

zació d’impacte ambiental. Ara és 
prioritari que la planta demostri 
que ha executat amb èxit el pla 
d’adequació del soroll i que conti-
nuï amb la restauració del Turó.
-Continuaran amb el foment de 
la xarxa ciclable?
La implementació dels carrils bici 
ja és una realitat i l’ús de la bicicle-
ta va en augment. Continuarem 
divulgant la mobilitat sostenible 
com un model alternatiu més res-
pectuós amb l’entorn.

Silvia Díaz | Montcada

“Durant aquest mandat 
pretenem corregir el 
dèficit de participació 
femenina en la vida 
política i econòmica”

“La cimentera Lafarge 
ha de demostrar que ha 
executat amb èxit el pla 
de reducció del soroll”

Mojeda ha avançat que aquest 2012 podria començar el projecte de recuperació dels rius
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Se vende. Silla de auto. Marca: BEBÉ CON-
FORT. Incluye IsoFIX. Reclinable. Perfecto esta-
do.Precio a convenir. Telf. 935 641 181.
En aquiler. Local de 85 m2 en Font Pudenda, 
muy soleado, persianas eléctricas, toldo, suelo 
de parquet, sistema antiincendios, aseo, patio y 
una habitación. Buen precio. Tel: 607 256 454.
Lloguer. Plaça de pàrquing per a cotxe gran al 
carrer Aragó de Mas Rampinyo. Tel: 620 992 
410.

En alquiler. Nave industrial de 423 m2 en Lliçà 
de Vall, en el polígono ‘Els xops’. A pie de carre-
tera, con dos puentes grúa, uno de 10 y otro de 
6,5 toneladas. Precio a convenir. 935 643 116 
(Preguntar por Tere).
Se necesita. Un tornero para control numérico 
para una empresa de Polinyà. Interesados lla-
mar al 937 149 146/935 642 225 (Preguntar 
por Pedro).
Se necesita. Señora para tareas de limpieza 

por horas. Contacto: Daniel. Tel 659 489 398.
Se venden. Plazas de párking, una doble y una 
individual, en calle Anselm Clavé de Montcada. 
Precio a convenir. Tel. 670 226 549.
Llogo o venc. 2 places de párking per a motos 
a l’av. de Catalunya. Tel: 691 077 039.
Busco trabajo. Caballero de 52 años, busca 
trabajo de carretillero, camarero o vigilante de 
seguridad, en Montcada y alrededores. Con cre-
denciales. Teléfono de contacto: 648 194 337.

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

El govern local assegura que no té constància d’aquesta opció

La generalitat podria 
haver ofert terrenys de 
Montcada per a un casino

Segons una informació publica-
da a El Periódico de Catalunya el 15 
de febrer, la Generalitat ha ofert a 
l’empresa promotora del projecte 
Eurovegas terrenys de Montcada 
i Reixac i altres tres poblacions de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
–El Prat, Gavà i Abrera– per esta-
blir la seu del complex. El projecte 
consistiria en una instal·laicó amb 
hotels i un casino. “Ens hem assa-
bentat de la notícia per la prem-
sa, des de la Generalitat ningú no 
ens ha comunicat que hi hagués 
intenció de fer aquest projecte 
en terrenys de Montcada”, ha dit 
a La Veu l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), qui no ha entrat a va-
lorar la idoneïtat o no del complex 
per al municipi perquè espera que 
el govern català li informi amb de-
tall d’aquesta opció.

Reaccions. La diputada del PPC al 
Parlament de Catalunya i regidora 

a Montcada i Reixac, Eva García, 
ha explicat que, en una conversa 
que va mantenir el dia 15 amb el 
conseller d’Economia, Andreu 
Mas-Colell no li va confirmar, 
però tampoc desmentir la notícia 
i li va transmetre que els terrenys 
de Montcada i Reixac ja van ser 
objecte d’estudi per a la instal·lació 
del complex durant el Govern tri-
partit. “Ens preocupa molt que 
l’alcaldessa no conegui aquest 
assumpte econòmic”, ha dit la 
parlamentària. 
Per la seva banda, el grup munici-
pal d’ICV-EUiA ha emès un comu-
nicat en què mostra la seva “fron-
tal oposició a la possibilitat que 
l’Eurovegas s’instal·li al munici-
pi”, en considerar que el projecte 
fomentaria les activitats delictives. 
La coalició diu que no entén com 
el govern local no té constància de 
l’oferta de la Generalitat i perquè 
l’alcaldessa no ha mostrat la seva 
oposició a l’oferta.

Silvia Díaz | Redacció

INVERSIoNS DE LA GENERALITAT

L’equip de govern ha avançat que al llarg d’aquest any es concretarà el calendari d’execució

El nou institut, el futur CAp al centre 
i l’hospital, al catàleg de prioritats

La Generalitat ha inclós la cons-
trucció del nou institut Montser-
rat Miró, el futur CAP a Mont-
cada centre i l’hospital Ernest 
Lluch en el catàleg d’inversions 
prioritàries que durà a terme du-
rant l’actual legislatura. Així ho 
va fer saber l’equip de govern de 
l’Ajuntament, format per PSC i 
CiU, durant una roda de prem-
sa el passat 16 de febrer. “Estem 
fent un bon treball perquè el 
govern català ha entès la im-
portància d’aquests equipa-
ments per a la ciutat”, va co-
mentar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), qui va afegir que, 
tot i fer una valoració positiva, 
“necessitem més concreció i se-
guirem insistint perquè el nou 
institut es comenci a construir 
aquest any”. Per la seva banda, 
el primer tinent d’alcalde, Joan 
Maresma (CiU), va destacar el 
fet que “per primera vegada, 
tenim un document escrit en 
què el futur CAP al centre serà 
una realitat, un projecte posat 

en dubte per algun moviment 
ciutadà”. El president de l’Àrea 
Econòmica va avançar que la 
Generalitat establirà al llarg 
d’aquest any el calendari d’exe-
cució dels nous equipaments.

Crítiques del PP. El grup munici-
pal del Partit Popular ha titllat el 
govern local de “manipuladoir” 
i de voler “penjar-se la meda-

lla” i ha assegurat que l’únic do-
cument que existeix és un acord 
pressupostari de compromís polí-
tic entre el grup parlamentari del 
PP i CiU “per elaborar i pre-
sentar un informe i establir les 
prioritats per dur a terme els 
tres equipaments”. L’alcaldessa 
ha respost dient que tot el que ha 
dit el govern és cert i respon a les 
negociacions dutes a terme.

Sílvia Alquézar | Montcada

L’alcaldessa, María Elena Pérez, i el primer tinent d’alcalde, Joan Maresma, durant la roda de premsa
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La Federació d’Associacions de Ve-
ïns de Montcada i Reixac (Favmir) 
farà talls setmanals de la carretera 
nacional C-17 mentre el govern 
autonòmic no reinstauri el servei 
d’urgències continuat a l’ambula-
tori de Jaume I. El primer tall, con-
vocat el 9 de febrer va congregar 
al voltant de 150 persones,  que 
van desfilar en manifestació des 
de l’equipament sanitari fins al 
carrer Mossèn Castellví, a l’alça-
da de la Font Pudenta, on agents 
de la Policia Local i dels Mossos 
d’Esquadra van aturar el trànsit 
durant els 15 minuts pactats. 
Davant de les càmeres de Televisió 
Espanyola, tres membres de la Fav-
mir van interpretar el tema que ha 
composat un d’ells, Julián Muñoz, 
per satiritzar les retallades en matè-
ria de salut del govern d’Artur Mas. 
La cançó, inspirada en els ‘tangui-
llos’ dels carnavals gaditans, serà la 
banda sonora de la comparsa de la 
Favmir a la Rua de Carnaval. El 

president del col·lectiu, Antonio 
Cera, va criticar que l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) no els 
hagi convocat a la reunió que hi 
ha pendent per conèixer el resul-
tat de l’entrevista que va mante-
nir amb els nous responsables del 
CatSalut. “Això és inaudit i ens 

veurem obligats a ocupar nova-
ment l’Ajuntament perquè ens 
faci cas d’una vegada”, va afe-
gir Cera, qui també va anunciar 
que properament es presentaran 
al CatSalut i a l’Ajuntament les 
1700 reclamacions que s’ha reco-
llit fins ara d’usuaris contraris a la 

supressió de les urgències noctur-
nes. Alhora, la Favmir continua la 
campanya per demanar la dimis-
sió de la regidora de Salut Públi-
ca, M. Carmen González (CiU). 
En el moment de tancar aquesta 
edició està previst un nou tall de 
carretera, el 16 de febrer.

Laura Grau | Font Pudenta

Recollida de 
firmes contra 
els talls de llum 
a Terra Nostra

La Favmir tallarà la C-17 tots els 
dijous fins que tornin les urgències

EN DEFENSA DE LA SANITAT

La primera interrupció, feta el 9 de febrer, va congregar al voltant de 150 persones a l’alçada de la Font pudenta
L’AV Terra Nostra està duent a 
terme una campanya de recollida 
de signatures al barri per recla-
mar a Fecsa-Endesa que resolgui 
els problemes de tall de submi-
nistrament elèctric que pateixen 
reiteradament alguns veïns de la 
Zona 15, concretament els que 
estan connectats a la mateixa fase 
de l’enllumenat públic. “La com-
panyia manté que és a causa 
de la duplicitat de línia existent 
al carrer Alzina, la soterrada i 
l’aèria i que, fins que aquesta 
no s’enretiri, no es podrà solu-
cionar”, ha informat l’entitat que, 
un cop recollides les signatures, 
farà una queixa col·lectiva a tra-
vés de l’Omic.

Reclamació formal. LAjuntament, 
per la seva banda, ja s’ha posat en 
contacte amb la companyia perquè 
resolgui el problema. Així mateix, 
s’ha compromès amb l’AV a fer 
un estudi del consum teòric que 
té el barri, per tal de comparar-ho 
amb la potència que ofereix Fecsa-
Endesa i comprovar si s’ajusta a 
les necessitats del veïnat.

Pilar Abián | Redacció
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Moment en què les càmares de TVE graven tres dels membres de la Favmir interpretant el tema musical de Julián Muñoz que satiritza les retallades
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MEDI AMBIENT

El col·lectiu està oferint xerrades sobre l’experiència de Montcada contra la incineració

La plataforma Antiincineració s’uneix 
a la nova Xarxa pel residu zero

La Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac forma 
part de la recentment constituïda 
xarxa ‘Entitats catalanes pel resi-
du zero’, que es va crear el 3 de 
febrer passat a instàncies del col-
lectiu CEPA. En el marc del segon 
fòrum estratègia catalana residu 
zero, diferents entitats ecologistes 
van oferir una xerrada a Molins 
de Rei sobre tractament de residus 
i un dels ponents va ser el portaveu 
dels antiincineració montcadencs, 
José Luis Conejero. Durant la seva 
exposició, el representant veïnal va 
repassar els sis anys de lluita veïnal 

al municipi per evitar que la cimen-
tera Lafarge cremi residus com a 
alternativa de combustible al coc 
de petroli. Conejero va defensar el 
moviment reivindicatiu “malgrat 
que els administracions fan oï-

des sordes al que plantegem els 
ciutadans”, va dir. 
El representant montcadenc con-
sidera que ni l’Ajuntament ni la 
Generalitat “controlen prou l’em-
presa, que vulnera la llei, i les 
medicions que fa la pròpia plan-
ta tampoc no són objectives”. 
Però també es va mostrar espe-
rançat i va assegurar que els veïns 
“continuarem denunciant el cas 
públicament i judicialment”. El 
24 de febrer, Conejero oferirà una 
altra conferència sobre la crema de 
residus a incineradores i l’experièn-
cia de Montcada i Reixac, a Sant 
Vicenç dels Horts.

Silvia Díaz | Redacció

Conejero, durant la seva ponència a Molins
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LLEI DE BARRIS DE LA MuNTANYETA

La Generalitat no n’aportarà diners en aquest exercici mentre l’Ajuntament es compromet a fer-ho 

Els veïns del sector convoquen una 
manifestació per reclamar el projecte

La comissió veïnal de la munta-
nyeta de Can Sant Joan ha convo-
cat una manifestació per al 22 de 
febrer pels carrers del sector “per 
pressionar les administracions a 
que comencin a fer les millores”, 
ha dit el president de l’AV del barri 
i membre del grup, José Luis Co-
nejero. La mobilització arrencarà a 
les 19h al mirador de les cultures 
i continuarà pels carrers del Bosc, 
Bateria, Masia i Reixagó fins aca-
bar a la plaça del Bosc. La Gene-
ralitat va incloure la millora del 
sector a la Llei de barris del 2008 
“i encara no s’ha fet res”, indica el 
representant de l’AV.

Voluntat de consens. Els veïns van 
comunicar directament al consisto-
ri la mobilització durant la reunió 
que el 9 de febrer van mantenir 

amb una representació del govern 
municipal, que pretén consensuar 
amb ells el que cal prioritzar per 
començar les millores del sector, 
donat que els diners de què pu-
gui disposar seran limitats i, per a 
aquest exercici, no comptarà amb 
l’aportació de la Generalitat, que 
ha anunciat que enguany no as-

sumirà cap actuació de la Llei de 
barris. “Encara no sabem exacta-
ment els diners que hi podrem 
dedicar perquè els pressupostos 
municipals no s’han aprovat 
definitivament; convocarem els 
veïns un cop ho tinguem clar”, 
ha manifestat el regidor delegat del 
projecte, Jonathan Martín (PSC).

Silvia Díaz | Can Sant Joan

Les cases d’autoconstrucció predominen a la part alta de Can Sant Joan. A la imatge, un habitatge del carrer Cimal, el punt més elevat de la muntanyeta
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El secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana de la Generalitat, Carles 
Sala, va confirmar el 6 de febrer, 
en una reunió que va mantenir 
amb l’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), i el regidor del Pla Inte-
gral, Jonathan Martín (PSC), que 
el govern autonòmic a hores d’ara 
no es pot fer càrrec econòmica-
ment del projecte de millora de 
la muntanyeta de Can Sant Joan 

però s’ha compromès a mante-
nir vigent el pla i assumir els pa-
gaments pendents tan aviat com 
sigui possible. “Al 2012 volem 
iniciar les inversions a la munta-
nyeta, les restriccions limiten les 
nostres possibilitats, però farem 
allò que sigui necessari per in-
tentar aportar, com a mínim, la 
part municipal”, ha explicat l’al-
caldessa | SD

El consistori reafirma el seu compromís amb el pla

09
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TREBALL

A catalunya existeixen un total de 46 firmes dedicades al món de la inserció laboral, 2 de les quals tenen la seva seu a Montcada i Reixac

En els darrers 5 anys s’han duplicat 
a Catalunya el nombre d’empreses 
d’inserció que treballen per la in-
tegració de col·lectius en risc d’ex-
clusió a través del món laboral. En 
total, avui dia són 46 les que s’agru-
pen a la Feicat (Federació d’Empre-
ses d’Inserció de Catalunya) i 2 
d’elles tenen la seva ubicació al mu-
nicipi: Andròmines, al polígon de 
la Ferreria, i Engrunes, al Coll de 
Montcada. La primera gestiona la 
Deixalleria Municipal i les minidei-
xalleries mòbils i té una botiga de 
segona mà a Carretera Vella i un 
Punt Verd al Fòrum de Barcelona, 
mentre que Engrunes s’encarrega 
de la logística d’esdeveniments lú-
dics i socials que organitza o sub-
venciona l’Ajuntament, a més de 
tenir altres línies de negoci relaci-
onades amb la recuperació de re-
sidus i el món de la construcció ar-
reu de la província de Barcelona. 
Per a ambdues empreses, el seu 
principal objectiu no és pas obtenir 
beneficis econòmics amb ànim lu-
cratiu sinó facilitar l’accés al mercat 
de treball a persones que, per dife-
rents circumstàncies, econòmiques 
o socials, n’estan excloses. Funcio-
nen a l’inversa de l’empresa norma-
litzada, quan tenen la gent formada, 
que és quan comença a ser produc-
tiva, l’han de deixar volar.  

Dificultat afegida. “És un moment 
complicat a nivell general i, en 
particular, per a les empreses 
d’inserció que treballem amb 
persones que justament tenen pro-
blemes per incorporar-se al món 
laboral”, explica Montse Romo, di-
rectora social d’Andròmines. 
Tot i així, aquesta iniciativa creada 
l’any 1993 al barri de Can Sant Joan 
continua a bon ritme i amb pers-
pectives de créixer. Compta amb 
29 treballadors, un terç dels quals 
són d’inserció social, i fa uns mesos 
va obrir un Punt Verd de recollida 
de residus al Fòrum de Barcelona 
que ha ajudat a crear tres llocs de 
feina. A més, té entre mans un am-
biciós projecte per reinserir reclusos 
a través de les noves tecnologies i la 
telefonia mòbil. 
Tot arrenca del programa Reincor-
pora, subvencionat pel Departa-
ment de Justícia, a través del qual 

Andròmines ha repartit des del 
2005 un total de 300 ordinadors de 
segona mà per tots els centres pe-
nitenciaris de Catalunya arribant a 
prop de 900 reclusos, xifra que vol 
duplicar en els propers anys. Un 
monitor de l’empresa d’inserció 
s’encarrega de formar interns que, 
alhora, fan el paper de formadors 
amb la resta. “Hem aconseguit 
que 45 d’ells obtinguin l’acredi-
tació ACTIC que dóna la Gene-
ralitat”, destaca Romo. El mante-
niment del parc informàtic també 
corre a càrrec d’Andròmines.

Però el projecte no acaba aquí, sinó 
que es vol ampliar. “El nostre ob-
jectiu és formar alguns interns en 
programació JAVA per obrir una 
nova línia de negoci en l’àmbit 
de les aplicacions informàtiques 
en telefonia mòbil”, explica la 
directora social. Amb aquest ob-

jectiu, Andròmines serà present al 
proper Congrés del sector que es 
fa a Barcelona a final de febrer, a 
la recerca d’empreses interessades a 
invertir en el projecte. 

Empresa i associació. A l’igual que 
Engrunes va nèixer sota l’aixopluc 

de la Fundació que porta el seu 
nom, l’empresa d’inserció Andrò-
mines també segueix aquest model 
i, com a associació social es dedica, 
entre d’altres, a tasques d’alfabetit-
zació i formació. 
Una altra de les activitats que duu a 
terme és acollir persones que com a 

mesura penal alternativa han de fer 
treballs en benefici de la comunitat. 
“Actualment n’acollim 23 i a tots 
ells els oferim la possibilitat de 
beneficiar-se dels diferents pro-
grames de formació que estem 
duent a terme al a resta d’usua-
ris”, afegeix Romo.

Pilar Abián | La Ferreria

Montse Romo, (esquerra), i Ana Montoro, coordinadora de projectes, davant de la nau de reciclatge cedida per l’Ajuntament a Andròmines, a la Ferreria
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Camí dels 30 anys
La Fundació Engrunes va néixer per inserir els sense sostre
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Andròmines i Engrunes, dues empreses 
capdavanteres en el món de la inserció

La Fundació Engrunes, que al 2006 
es va establir al municipi, complirà 
al maig el seu trentè aniversari. Va 
néixer justament en un moment de 
crisi industrial per donar suport als 
sense sostre. “L’origen va ser fer 
alguna cosa amb el sense sostre i 
no de fer coses per a ells; volíem 
sortir de la tradicional benefici-
cència i de l’assistencialisme, rea-
litzant activitats laborals”, explica 
el seu president, Diego Arias. 
Ara una tercera part de la plantilla, 
que formen 162 empleats, la inte-
gren persones en risc d’exclusió 
social mentre que la resta són pro-
fessionals, educadors i tècnics que 
ensenyen i acompanyen els usuaris 
en el seu aprenentatge durant un 
període màxim de tres anys. La 
majoria venen derivats des de Ser-
veis Socials. “És important tenir 
un referent en el territori perquè 
així es pot fer un seguiment 
més exhaustiu de la persona, 
no només al món laboral sinó 
també fora d’aquest àmbit”, 
afegeix Arias. 
Els usuaris d’Engrunes són acom-

panyats per educadors que els 
donen suport perquè vagin recu-
perant els hàbits personal, socials 
i laborals i també per professionals 
que els ensenyen les tècniques a 
seguir en el seu lloc de treball. Grà-
cies a aquest suport, entre un 15 i 
un 20% aconsegueix incorporar-se 
al món laboral després de passar 
per l’empresa. Però per a molts, el 
principal èxit és avançar en el ter-
reny personal guanyant autoestima 
i recuperant o millorant les seves 
relacions familiars. 

Futur immediat. Les empreses d’in-
serció, a l’igual que la resta, estan 
patint de forma molt directa la crisi. 
Els usuaris s’enfronten a un mercat 
de treball mancat d’oportunitats i a 
la direcció també li costa mantenir 
o aconseguir noves contractacions. 
“Es fa molt difícil competir amb 

grans firmes que ara també vo-
len optar a contractes públics 
de petit volum que tradicional-
ment fèiem nosaltres”, reconeix 
M. Àngels Gea, gerent d’Engru-
nes Empresa d’Inserció. Tot i així, 
l’empresa ha aconseguit mantenir 
els dos últims anys els seus llocs 
de feina gràcies al contracte que té 
amb l’Agència de l’Habitatge de Ca-

talunya i l’Ajuntament de Sant Cu-
gat del Vallès. “Esperem celebrar 
enguany el 30è aniversari amb 
la garantia de seguir treballant 
al mateix nivell de corresponsa-
bilitat social amb l’administra-
ció pública”, apunta Arias, alhora 
que reclama més suport institucio-
nal per a les empreses d’inserció i 
les entitats sense ànim de lucre.

Diego Arias i M. Àngels Gea a l’interior de la nau d’Engrunes, al polígon Coll de Montcada

Pilar Abián | Coll de Montcada
Les empreses d’inserció 
faciliten que persones 
en risc d’exclusió social 
accedeixin a una feina

Andròmines forma 
interns de centres 
penitenciaris en l’àmbit 
de les noves tecnologies

Els educadors donen 
suport als usuaris 
perquè recuperin els 
hàbits socials i laborals
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MEMÒRIA DEL 2011

Els cos municipal ha efectuat prop de 15.000 intervencions

La policia Local augmenta 
les accions de control de 
la seguretat i del trànsit

La Policia Local ha efectuat prop de 
2.000 actuacions més al 2011 que a 
l’any anterior segons es desprèn de 
la memòria del cos municipal. Del 
total d’intervencions (14.728), prop 
de 6.000 han estat relacionades 
amb el trànsit, com ara infraccions 
i grues, i s’han fet 1.400 accions de 
protecció escolar, 523 sobre identi-
ficació i 192 vinculades a accidents. 
En matèria de denúncies de trànsit, 
destaquen les relacionades amb la 
circulació, gairebé 3.000, i prop de 
2.000 expedients cursats per irregu-
laritats a la zona blava.
El següent tipus d’intervencions 
més freqüents han estat les inclo-
ses en l’àmbit de la seguretat, que 
pugen a 5.096. Les més comunes 
són vigilàncies i controls preven-
tius (2.597), identificacions (772), 
actuacions relacionades amb Ren-

fe (671), obertura de diligènci-
es (606) o incendis i situacions 
d’emergència (338). La Policia 
Local també ha efectuat 2.195 in-
tervencions administratives, 975 
a nivell assistencial, 327 judicials 
i 481 en col·laboració amb altres 
serveis, com ambulàncies, Protec-
ció Civil, bombers, justícia o d’al-
tres cossos policials. En relació a 
l’ordenança de civisme, s’han dut 
a terme 358 actuacions sobre ne-
teja, animals, actituds incíviques i 
de sorolls.
“Hi ha actuacions en què la 
Policia Local no té gran visibi-
litat però on la seva intervenció 
és fonamental, com en la ves-
sant assistencial”, ha manifestat 
la presidenta de l’Àrea Interna , 
M. Carmen Porro (PSC). Actual-
ment, la plantilla del cos està for-
mada per 56 agents.

Silvia Díaz | Redacció
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La Policia Local ha fet operacions conjuntes de vigilància amb agents dels Mossos d’Esquadra

SoTERRAMENT DE LA LÍNIA DE PoRTBou

La diputada d’ERC al Congrés, 
Teresa Jordà, ha instat totes les for-
ces catalanes presents a Madrid a 
treballar plegades per incloure el 
soterrament de la línia de Portbou 
al seu pas per Montcada i Reixac 
als pressupostos generals de l’Estat. 
Ho va explicar el 6 de febrer en 
una trobada amb membres de la 
Plataforma Tracte Just i d’ERC 
de Montcada i Reixac. El mateix 
dia, el grup sobiranista al Congrés 
va presentar una proposició no de 
llei per instar el govern espanyol a 
destinar una partida de 75 milions 
d’euros per dur a terme la primera 
fase del projecte. “La nostra inten-
ció és redactar una proposició co-
muna de tots els partits catalans”, 
va apuntar Jordà, qui opina que 
en política “no s’ha de parlar de 
fàcil o difícil sinó de voluntats”, 
referint-se a la possibilitat que el go-
vern central inclogui el projecte als 
seus pressupostos.
Per la seva banda, el diputat vallesà 
del PSC a Madrid, Carles Cor-
cuera, va entrar el 9 de febrer al 
Congrés una proposició no de llei 
instant el govern espanyol a lici-
tar i adjudicar durant el primer 
semestre del 2012 el projecte, a 
més d’una bateria de preguntes 
demanant a Foment si mantindrà 
els acords signats amb el municipi, 
si hi incorporarà alguna partida en 
els pressupostos, si hi ha la possibi-
litat de fer servir alguna de les tune-

ladores de la Línia d’Alta Velocitat 
per al projecte i quin és el calenda-
ri previst per executar les obres. 

Contacte amb la ministra. La diputa-
da montcadenca del PPC al Par-
lament de Catalunya, Eva García, 
en una breu entrevista, va tras-
lladar la demanda del municipi a 
la ministra de Foment aprofitant 

una visita que Ana Pastor feia a 
Barcelona, el 13 de febrer. Segons 
ha explicat García, “la ministra 
és coneixedora i conscient de 
la problemàtica, tot i que ha 
expressat que el govern estatal 
anterior s’havia compromès a 
invertir 5.000 milions d’euros a 
Catalunya i només en va execu-
tar 400”. 

Silvia Díaz | Montcada

La diputada d’ERC Teresa Jordà va presentar a Montcada la proposició no de llei pel soterrament
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El pSC-pSOE i ERC presenten sengles 
proposicions no de llei al Congrés
La diputada del ppc Eva García trasllada la demanda municipal a la ministra de Foment

 

El parlamentari montcadenc d’ICV-
EUiA a Madrid, Joan Josep Nuet, 
facilitarà al govern local i a la 
ciutadania tota la informació de 
les accions que dugui a terme al 
Congrés a favor del soterrament, 
tal com va acordar en una reunió 
el 2 de febrer, amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i altres 
membres de l’executiu. “Inde-
pendentment de la meva afilia-

ció política, vull ser el diputat de 
Montcada i treballar pel munici-
pi”, ha dit Nuet. L’alcaldessa ha 
valorat positivament l’entrevista i 
ha manifestat que espera que la 
comissió de Foment es reuneixi 
aviat “perquè els polítics que 
donen suport al soterrament pu-
guin fer a la ministra Pastor les 
interpel·lacions corresponents”, 
ha afegit l’edil | SD

El diputat Nuet, enllaç entre Montcada i Madrid
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L’OLH gestiona el lloguer d’una 
quarantena de pisos de particulars
El servei municipal ha vist incrementat el nombre de cessions d’habitatges durant l’últim any

En l’últim any, l’Oficina Local 
d’Habitatge (OLH) –situada a 
la segona planta de l’edifici de 
l’Ajuntament– ha vist incrementat 
de forma molt notable el nombre 
de propietaris interessats a posar el 
seu pis en lloguer a través d’aquest 
servei. Els responsables de l’Oficina 
atribueixen l’augment d’ofertes a 
l’actual context econòmic, que al 
mercat lliure ha comportat una dis-
minució de preus i un increment 
d’impagaments. “L’OLH dóna als 
propietaris la seguretat que co-
braran la mensualitat i que el seu 
habitatge estarà en bones condi-
cions”, ha dit el regidor del departa-
ment, Jonathan Martín (PSC). 
En aquests moments, l’OLH ges-
tiona 42 pisos, té 25 a l’espera de 
cessió i durant gener i febrer ha 
concretat 17 inspeccions més. Quan 
el servei va començar a funcionar, 
al 2006, hi havia molts menys pro-
pietaris que posessin a disposició 
el seu habitatge, sobretot perquè el 
preu del lloguer al lliure mercat era 
més alt del que obtindrien amb la 

mediació del consistori i hi havia 
més gent disposada a llogar. A tra-
vés de l’OLH, el preu s’ha de situar 
fins a un 30% per sota del de mer-
cat, el que suposa un màxim de 550 
euros al mes aproximadament. 

Procés. Quan l’OLH assumeix 
la gestió d’un pis, els seus tècnics 
passen a ser mediadors i el referent 
per a ambdues bandes. Per poder 
posar a disposició un immoble a 

la borsa de lloguer, l’habitatge ha 
d’estar en condicions dignes. Majo-
ritàriament, els propietaris cedeixen 
el seu pis perquè no romangui tan-
cat, però també hi ha qui ho fa per 
poder fer front a la hipoteca i per 
altres motius econòmics. Pel que fa 
als inquilins, se’ls accepta el lloguer 
sempre i quan els seus ingressos 
garanteixin que el poden assumir i 
tenen una situació econòmica fami-
liar sostenible.

Silvia Díaz | Montcada
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Segons ha informat l’OLH, un dels barris amb oferta de pisos de lloguer és la Ribera

PoLÍTICA

Mercedes paredes serà la nova presidenta local d’icV, formació que renova la junta

ICV-EUiA fa una crida a la mobilització 
contra de la reforma laboral del pp

El grup municipal d’ICV-EUiA 
fa una crida a la població perquè 
participi activament en totes les 
mobilitzacions que es convoquin 
contra la reforma laboral aprovada 
pel govern central, entenent que 
“lesiona greument els ja preca-
ris drets dels treballadors i de 
les treballadores”. El 19 de febrer, 
UGT i CCOO convoquen una 
mobilització unitària a Barcelona 
(12h, passeig de Gràcia amb Dia-
gonal) i està prevista l’assistència 
de representants sindicals i de for-
macions polítiques del municipi.
En un comunicat públic, la coalició 
carrega durament contra el PP en 
considerar que l’objectiu de la me-
sura és abaratir l’acomiadament 
i no crear ocupació. ICV-EUiA 
critica el contingut de la reforma 
per rebaixar el cost dels acomia-
daments improcedents passant de 
45 a 33 dies per any; augmentar 
les causes d’acomiadament objec-
tiu que propicia els 20 dies d’in-
demnització per any; eliminar la 
necessitat d’autorització de les 
administracions per dur a terme 

els expedients de regulació d’ocu-
pació; afavorir que les pimes no ha-
gin d’acatar els convenis sectorials i 
convertir als treballadors en situació 
d’atur en “voluntaris forçosos”. 
  
Primàries. Mercedes Paredes serà 
la nova presidenta d’ICV a Mont-
cada. Ha estat l’única candidata 
que s’ha presentat al procés de pri-
màries per triar la nova direcció i 
ha estat escollida amb el 95% dels 
vots dels adherits en l’assemblea 
que va tenir lloc el 15 de febrer. El 
dia 20, Paredes es presentarà oficial-
ment com a nova responsable de la 
coalició en un acte al local del car-

rer Guadiana (20h), durant el qual 
presentarà el seu nou equip i el full 
de ruta a seguir en el seu mandat. 
El president sortint, Ramón Con-
tijoch –que ocupa aquesta respon-
sabilitat des del 2007– va valorar 
positivament la tasca feta pel grup 
municipal d’ICV-EUiA durant la 
presentació del procés de primà-
ries, el 4 de febrer, i va animar el 
nou equip a treballar per donar 
resposta al context polític i social 
actual. “Hem de ser un referent 
en la proposta de solucions i en 
la lluita organitzada contra la 
pèrdua de drets socials que es-
tem patint”, va dir.

Pilar Abián/Laura Grau | Montcada
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El president sortint Ramón Contijoch (esquerra), i a la taula, la nova responsable, Mercedes Paredes

 

> Denunciats per falsificar targetes de minusvàlids
Dos membres d’una mateixa família han estat denunciats per la Policia Lo-
cal per haver falsificat una targeta d’aparcament de minusvàlid que havia 
extraviat el seu propietari. Segons la investigació policial, ambdues perso-
nes van fotocopiar el document i el feien servir per aparcar gratuïtament a 
les places de zona blava habilitades per a discapacitats al centre del nucli 
urbà. La falsificació d’aquest tipus de targetes és un delicte castigat amb 
penes de 6 mesos a 3 anys de presó i amb sancions econòmiques que es 
fixen en funció del salari dels que han comés la falta | LR

> C’s inicia una ronda de visites als barris
La secció local de Ciutadans (C’s) vol recollir de primera mà les inquietuds 
dels veïns. Amb aquest objectiu, la regidora Carmen Romero visitarà els 
diferents barris de Montcada durant els caps de setmana fins al juny. ‘C’s 
t’escolta’ és el títol de la campanya, que va arrencar el 5 de febrer a la rambla 
dels Països Catalans de Montcada Nova (imatge). La formació hi va instal·lar 
una carpa i va repartir butlletes entre el veïnat en què la gent podia assenya-
lar els quatre problemes principals del municipi entre una desena d’opcions 
o bé escriure la seva queixa. “Quan tinguem tota la informació, avaluarem 
quines són les preocupacions veïnals més freqüents i les traslladarem al 
Ple municipal perquè les conegui l’alcaldessa”, ha explicat Romero | LG
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> prohibit fer foc a cap terreny forestal
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
ha dictat que a partir del 15 de febrer queda prohibit encendre cap tipus 
de foc en terreny forestal. La prohibició va històricament del 15 de març al 
15 d’octubre però aquest any, de manera excepcional, s’estableixen unes 
mesures extraordinàries per prevenir els incendis, que fan avançar la prohi-
bició. Segons ha informat la Generalitat, la meteorologia dels darrers mesos 
–relacionades amb la manca de pluges– està propiciant que a la majoria de 
comarques de Catalunya hi hagi un elevat perill d’incendis | LR

SuCCESSoS

L’Ampa del Reixac i la Taula cívica de la Ribera inicien accions

Solidaritat amb la família 
afectada per l’incendi

Jorge Fariñas, la seva dona i la 
seva filla, de 8 anys, s’allotgen 
aquests dies en un aparthotel de 
la Llagosta a l’espera de poder 
tornar al seu pis de la Ribera, 
que va resultar afectat per un 
incendi el 8 de febrer. Segons la 
investigació dels Bombers, el foc 
es va originar probablement per 
un curtcircuit. Tot i que l’estruc-
tura del pis no està danyada, el 
matrimoni ha perdut totes les 
seves pertinences i l’assegurança 
només cobreix la instal·lació elèc-
trica, les finestres i les portes.

Solidaritat. El cas d’aquesta fa-
mília ha aixecat una ràpida res-
posta solidària entre la població, 
que va començar amb una cam-
panya de recollida de diners per 

part de l’AMPA i el claustre de 
l’escola Reixac, centre on estudia 
la nena, i continua ara amb una 
altra acció per part de la Taula 
Cívica de la Ribera, que impul-
sa al Centre Cívic del barri una 
recollida de paraments per a la 
llar per col·laborar en equipar 
el pis un cop estigui reformat. 
L’Ajuntament, a través de Ser-
veis Socials,  també dóna suport 
als damnificats, sufragant part 
del cost de l’allotjament provisio-
nal i altres necessitats bàsiques. 
Fariñas ha manifestat sentir-se 
‘sobrepassat’ per les mostres de 
solidaritat del seu entorn “que 
ens fan sentir acompanyats en 
uns moments tan difícils” i ha 
agraït, en nom de la família, la 
resposta de l’escola, el barri i el 
consistori. 

Laura Grau | La Ribera
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Membres de les cinc associaci-
ons de comerciants de Montcada 
i Reixac –Can Sant Joan, Mas 
Rampinyo, Montcada Centre Co-
merç (MCC), Can Cuiàs i Mont-
cada Nova- Pla d’en Coll– van 
lliurar el 6 de febrer els premis de 
la campanya de Nadal ‘Comprar 
a Montcada i Reixac té premi’. 
L’acte va tenir lloc a l’Auditori i 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 

(PSC), i del regidor de Comerç 
i Turisme, Joan Maresma (CiU). 
Hi van assistir els guardonats amb 
tres dels primers premis: la moto-
cicleta, el telèfon ipad i la bicicleta 
de muntanya. El guanyador del 
televisor no hi va assistir i encara 
no es coneix el premiat amb una 
nit d’hotel per a dues persones a 
l’Hotel Ciutat de Montcada. La 
campanya també va repartir 10 
vals de 50 euros per comprar a 
establiments del municipi. 

Silvia Díaz | Redacció

Els principals guardons eren una motocicleta, una bicicleta de muntanyeta i un televisor

Els comerciants lliuren els premis 
de la campanya especial de Nadal

Fotografia de família a l’Auditori dels premiats amb les autoritats municipals i els representants de les associacions de comerciants de Montcada
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Les noves parades dels mercats 
ambulants del centre i de Can Sant 
Joan es van començar a instal·lar 
els dies 7 i 8 de febrer, després que 
l’Ajuntament, a través de la Regi-
doria de Comerç i Turisme, hagi 
adjudicat a nous marxants una de-
sena de negocis de venda de pro-
ductes nous o que fins ara estaven 
poc representants als mercats. A 
Can Sant Joan s’ha incorporat un 
estand de fruits secs i el mercat del 
centre disposa d’una desena de pa-
rades més: de xarcuteria i format-
ges, bacallaneria i adobats, fruits 
secs i llaminadures, confecció, arti-

cles de decoració, pollastres i plats 
preparats i ferreteria i bricolatge. 
Per manca de demanda, no s’han 
adjudicat quatre estands que havi-
en sortit a concurs, de llegums, ce-
reals i conserves; bijuteria, cereria i 
saboneria i sabateria infantil. 
El procés per adjudicar les parades 
pretenia dinamitzar els mercats 
i donar l’oportunitat d’entrar-hi 
a nous comerciants, alguns dels 
quals porten molt de temps espe-
rant a ubicar-se a Montcada. “Fa 
10 anys que era en llista d’espera 
per venir aquí”, ha explicat Fran-
cesc Gilart, venedor de llaminadu-
res que per fi ho ha aconseguit.

Silvia Díaz | Montcada

CoMERÇ

La majoria de negocis incorporats recentment són d’alimentació

Els mercats ambulants 
estrenen noves parades

Una de les noves parades del mercat del centre es dedica a la venda de xarcuteria i formatges
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Montcada Centre Comerç (MCC) 
farà el 20 de febrer (20.15h) 
un taller d’intercanvi d’idees i 
inquietuds adreçat als establi-
ments de l’àrea d’influència de 
l’entitat. L’activitat es farà a la 
seu de l’MCC, situada al carrer 
Generalitat. Per assistir-hi es pot 
trucar al telèfon 935 751 766 
o enviar un correu a l’adreça 
electrònica montcadacentre@
telefònica.net | SD

Taller d’idees comercials
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NOVA INICIATIVA
Obre l’espai lúdic per a infants 
d’entre 0 i 4 anys, impulsat per 
un grup de famílies

pàg. 17pàg. 16

SOLIDARITAT
Tazumal intensifica les 
donacions a municipis 
d’El Salvador i Nicaragua

El 25 de setembre d’aquest 2012 
es compliran 50 anys d’un dels 
esdeveniments més tràgics que 
ha sofert Montcada i Reixac en la 
seva història recent, la riuada del 
1962. “Tenim l’obligació moral 
d’honrar les víctimes i els seus fa-
miliars”, va manifestar l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), durant 
la presentació a la Casa de la Vila 
–acompanyada del regidor de 
Cultura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU)–, del programa d’actes coor-
dinat per l’Ajuntament amb motiu 
de l’aniversari i que es desenvolu-
parà al llarg de tot aquest any. 

L’acte central tindrà lloc el 25 de 
setembre a l’Auditori, amb un ho-
menatge a les víctimes –a Mont-
cada van morir 25 persones i 10 
van desaparèixer–, la projecció 
d’un documental que elaborarà 
Montcada Comunicació, amb 
narracions en primera persona de 
veïns del municipi que van viure 
la tragèdia, i la presentació d’un 
llibre que editaran el consistori i 
l’editorial EMA Publicacions.

Diferents departaments munici-
pals ja han començat a treballar 
en l’elaboració de tota aquesta 
documentació i en la recerca de 
testimonis. Amb aquest objectiu 
i per explicar el que va passar 
aquell dia, ja està en marxa el web 
www.riuadamontcada1962.com, amb 
informació i notícies de la riuada 
i espais per fomentar la participa-
ció de la ciutadania, que hi podrà 
aportar fotografies o bé, la seva vi-
vència. També hi ha prevista una 
taula rodona, amb la participació 
d’alguns dels testimonis. 

Més activitats. El Museu Municipal, 
en coordinació amb Rubí, Terras-
sa, Cerdanyola, Ripollet i Sabadell, 
s’afegirà a un cicle de conferències 
promogudes pel Museu d’Història 
de Catalunya, amb el nom ‘La nit 
tràgica’. “Aquesta col·laboració 
mostra la rellevància històrica 
d’aquest tràgic esdeveniment”, 
va dir Moly, qui va explicar que 
entitats com la Fundació Cultural 
o l’Agrupació Fotogràfica donen 
suport a la commemoració.
Pel que fa a les exposicions, el 25 
de setembre s’inaugurarà una so-
bre els 50 anys de la riuada i el 20 
de febrer comença una altra mos-
tra que visitarà els centres cívics i 
els casals de gent gran. El Museu 
farà visites guiades a les exposi-
cions i es promouran activitats a 
les escoles.

1962-2012

Silvia Díaz | Montcada

Montcada homenatjarà 
les víctimes en el 50è 
aniversari de la riuada
Hi haurà activitats commemoratives durant tot l’any

Un audiovisual, un llibre 
i un web recolliran 
la informació i els 
testimonis dels veïns 
que van viure la tragèdia

El regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), a la dreta, presentant el programa d’actes acompanyat de l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC)

FO
tO

S:
 p

il
ar

 a
bi

ÁN

Una de les famílies damnificades per 
la riuada va ser la d’Angelina i M. Antò-
nia Grabolosa –ambdues a la imatge. 
Casa seva estava ubicada a la rambla 
dels Països Catalans, on avui dia hi 
ha la parada d’autobús en direcció 
Montcada sota l’autopista C-33. “El 
solar era molt gran, amb hort, jardí 
i granja, a més de l’habitatge on vi-
víem els avis, els pares i les quatre 
germanes i on també teníem el ta-
ller”, recorda Angelina. Els Grabolosa 
eren molts coneguts en ser els pro-
pietaris d’una curtició i d’un taller de 
guants on durant anys van treballar 
molts veïns del municipi. 
El dia de la riuada eren tots a casa 
excepte una de les germanes. “Quan 
vam anar a domir ja plovia; cap a la 
mitjanit, els pares ens van despertar 
i ens van dir que no ens espantés-
sim però que havia entrat aigua a 
casa i que els havíem d’ajudar a pu-
jar els avis al primer pis”, explica M. 
Antònia. A les palpentes i sentint com 
l’aigua els pujava cames amunt, van 
aconseguir el seu objectiu. El record, 
encara nítid, els fa venir la imatge 

del moment en què 
l’armari va caure a so-
bre del llit de l’àvia ma-
terna just quan el seu 
gendre l’havia agafada 
a coll. “L’aigua era tè-
bia i feia molta pudor; 
va arribar a 1,70m 
d’alçada i això que, 
per accedir a la casa, 
s’havien de pujar 
cinc esglaons des del 
carrer”, expliquen. 
Des del pis superior, amb la llum 
dels llampecs que se succeien un 
rere l’altre, van veure com el Ripoll 
esdevenia un mar embravit arrose-
gant tot el que trobava al seu pas i 
recorden, com si fos ara, els crits 
d’auxili dels veïns. “El meu pare 
–Claudi Grabolosa– els va dir que 
pugessin a la teulada de la fàbrica 
i, des d’allà, intentessin entrar al 
primer pis”, explica Angelina. Grà-
cies a això 7 van aconseguir salvar 
la vida encara que 2 van morir ofe-
gats. “Va ser molt dur escoltar tota 
la nit com la gent cridava sense po-

der fer res, vam trigar molts mesos 
a pair-ho”, reconeix M. Antònia. I 
si la nit va ser tràgica, l’endemà el 
panorama era desolador. “Ho vam 
perdre tot, els mobles, la roba... i 
no hi havia aigua ni llum”, afegeix. 
Van trigar mesos a recuperar la nor-
malitat però poc després, al 1968, 
la casa que va resistir l’embranzida 
de les aigües va ser expropiada per 
deixar pas a l’autopista C-33. Ange-
lina encara s’emociona quan reviu 
aquell moment: “Passat el temps, 
ens queda el bon record d’una jo-
ventut feliç i l’amargor d’haver vis-
cut una gran injustícia” | PA

Les vivències seran la peça clau en la recuperació de la memòria col·lectiva
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L’OAD proposa un taller 
per a dones sobre com 
muntar un negoci propi

En el marc del programa ‘Anem 
per feina’ i com a preàmbul dels 
actes commemoratius del 8 de 
març, l’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD) organitza el 2 de març 
un taller sobre les possibilitats de 
l’autogestió laboral, a càrrec de 
l’associació AOMI, una organitza-
ció que es dedica especialment a 
l’atenció i la inserció sociolaboral 
de les dones immigrades. 
L’activitat tindrà lloc a la sala de 
formació de l’Ajuntament (10 a 
12h) i consistirà en un debat sobre 
les opcions i límits que té iniciar un 
projecte empresarial. La xerrada 
girarà al voltant de l’emprenedoria, 
però des d’un punt de vista so-
cial, centrant el seu contingut en 
l’economia solidària i les iniciatives 
de col·laboració. El taller s’adreça 
a totes les dones del municipi però 
especialment a les que es troben en 
situació d’atur i no descarten mun-
tar un negoci propi. Per reservar 
plaça s’ha de contactar amb l’OAD, 

situada a la Casa de la Vila (Major, 
32) trucant al telèfon 935 651 122 
o enviant un correu electrònic a 
oficinadona@montcada.org.

Preparació del 8 de març. El darrer 
plenari del Consell Municipal de 
Dones, celebrat el 6 de febrer a 
la Casa de la Vila, va centrar el 
seu contingut en la preparació del 
programa del Dia de la Dona Tre-
balladora a Montcada i Reixac. 
Les activitats les organitzen el 

consistori i diverses entitats i ja hi 
ha confirmats el sopar del Grup 
de Dones de Can Cuiàs –entitat 
que enguany celebra el seu 20è 
aniversari–, el 10 de març; una 
conferència sobre la nova nor-
mativa relativa a les treballadores 

de la llar i una exposició sobre 
l’evolució dels drets socials del 
col·lectiu femení. D’altra banda, 
fins al 9 de març es pot visitar a 
la seu de l’Esplai per a la Dona 
la mostra ‘Dones d’ahir, dones 
d’avui’.

Silvia Díaz | Redacció

L’activitat forma part del programa ‘Anem per feina’

Al gener passat va tenir lloc un taller per a dones sobre nous sectors laborals emergents
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La Regidoria d’Integració ha obert 
el termini d’inscripció per a un nou 
curs d’auxiliar de la llar i de mani-
pulació d’aliments que s’oferirà al 
Kursaal (Masia, 39) a partir del 5 
de març, els dilluns, dijous i diven-
dres, de 9.15 a 11.45h. El temari 
inclou temes com tècniques de ne-
teja, primers auxilis, relacions per-
sonals, preparació i elaboració de 
menús i resolució d’imprevistos, 
entre d’altres matèries | SD

Formació en 
manipulació 
d’aliments

Una cinquantena de dones va participar el 10 
de febrer en un sopar al restaurant Sant Lluc 
organitzat per la Xarxa Veïnal Solidària. L’acte 
es convocava per presentar el llibre ‘Los géne-
ros de la violència’ i estava prevista l’assistència 
d’una de les autores, la psicòloga i educadora 
Olga Arisó, qui finalment no hi va poder anar 
per motius de salut. Després del sopar, que va 
comptar amb la presència de l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), i de la regidora de Dona 
i Igualtat, Judith Mojeda (PSC), es va fer un de-
bat sobre la violència de gènere | SA

> Violència de gènere
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Els instituts públics de Montcada i 
Reixac obren portes entre final de 
febrer i principi de març per donar 
a conèixer les instal·lacions i el pro-
grama educatiu cara el curs vinent. 
La Ribera fa la jornada el dia 23; 
La Ferreria, el 28, i el Montserrat 
Miró, l’1 de març –totes tres visi-
tes, a les 18h. El centre concertat 
La Ginesta va fer la jornada de 
portes obertes el 8 de març i La 
Salle l’ha convocat per al dia 13 de 
març (18h). Les visites als centres 
públics de primària es faran durant 
la primera quinzena de març | SD

portes obertes 
als instituts 
de secundària
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L’Escola de Mares i Pares (Empa) 
continua la seva segona temporada 
amb més tallers i xerrades. El 28 de 
febrer, la Biblioteca Elisenda (19h) 
acollirà la conferència ‘Ser pare o 
mare d’un adolescent’, centrada 
en com en aquesta etapa els joves 
busquen reafirmar la seva pròpia 
personalitat. La ponent serà Ruth 
Castillo, de Projecte Home. 
El dia 29 es farà la xerrada ‘Tipus 
de família i la seva funció socialitza-
dora’, (18.30h, Casa de la Vila), a cà-
rrec d’Ana Corchero i Francis Gon-
zález, del programa d’enfortiment 
familiar de l’organització Aldeas 
Infantiles SOS, per a famílies amb 
infants d’entre 0 i 12 anys. L’1 de 
març hi haurà una nova xerrada a 
la Casa de la Vila (18.30h), titulada 

‘Compartim experiències avui per 
conviure junts demà. Inclusió de 
nens i nenes a Montcada i Reixac’, 
amb Carme Fernández Oliva, di-
rectora del Centre d’Atenció i Inte-
gració de Discapacitats (CAID) de 
l’associació montcadenca Adimir.
L’AMPA de La Salle ofereix el 23 de 
febrer a l’escola l’activitat ‘Les jogui-

nes i els espais de joc’ (19.30h), per 
mostrar als pares i mares d’infants 
d’entre 0 i 8 anys la relació entre el 
joc i l’aprenentatge.
El dia 7 va tenir lloc un taller so-
bre expressió creativa al gimnàs de 
l’escola Reixac i el dia 14, un altre 
sobre alternatives al càstig, a la Bi-
blioteca Elisenda. 

Silvia Díaz | Redacció

L’Empa ofereix una conferència sobre
l’entorn familiar durant l’adolescència
L’ong Aldees infantiles i Adimir participen en el cicle de xerrades promogut per la FAMpA

Les organitzadores del taller sobre alternatives al càstig, fet a la Biblioteca Elisenda, van distribuir els pares i mares participants en diversos grups
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El grup de mares que fa gairebé un 
any va promoure la creació d’un 
espai lúdic per a infants d’entre 0 i 
4 anys finalment ha posat en mar-
xa la iniciativa al local que abans 
ocupava l’AV de La Rasa-Mas 
Rampinyo, al costat de Promoció 
Econòmica. “Estem molt en-
grescades amb aquest projecte 
i, mica en mica, l’anirem per-
feccionant”, ha expressat una de 
les impulsores, Gemma Lara. La 
Federació d’AMPA del municipi 

dóna suport a aquest projecte i ha 
signat un acord amb l’Ajuntament 
per a la cessió de l’espai. El centre 
obrirà inicialment els dimarts i els 
dimecres (17 a 19h) i el programa 
d’activitats que es desenvolupi, se-
gons el conveni, seguirà un projec-
te social i educatiu basat en el joc. 
L’espai té una capacitat per a 
una trentena de persones i seran 
els usuaris els que s’encarreguin 
d’obrir i tancar i de tenir cura 
del material. La neteja del local 
l’assumeix el consistori.

Silvia Díaz | Redacció

DE 0 A 4 ANYS

L’espai lúdic per a nadons 
entra en funcionament
El grup de mares impulsores rep l’aixopluc de la FAMpA

EDuCACIÓ

L’associació de discapacitats Adi-
mir i la Fundació Gerard han 
format famílies i professionals de 
l’educació en el programa FACIL-
SAAC, una metodologia que pre-
tén col·laborar amb les persones 
discapacitades amb problemes de 
comunicació. En tres sessions fe-
tes entre final de gener i principi 
de febrer, representants de vuit 
escoles –centres especials i esco-
les i instituts ordinaris– han rebut 
aquest curs, impartit al Centre 

d’Atenció Integral per a discapa-
citatss (CAID) que Adimir té a 
Terra Nostra. El programa utilitza 
una metodologia específica que té 
en compte els aspectes curriculars, 
cognitius i psicològics dels afectats, 
així com els socials i tecnològics, 
que poden incidir de forma direc-
ta o indirecta en l’aprenentatge del 
llenguatge. Els participants al curs 
han rebut els coneixements teòrics 
del programa combinats amb exer-
cicis pràctics adaptats a les necessi-
tats de cadascun dels alumnes. 

Silvia Díaz | Redacció

NoVA METoDoLoGIA

Adimir forma professionals 
dedicats a la discapacitat
L’entitat ha impartit un curs d’un nou programa cognitiu

 
La Regidoria de Salut Pública i 
Consum organitza el pròxim 21 
de febrer, a la Casa de la Vila 
(18.30h), una xerrada amb el nom 
‘L’autoestima a l’adolescència’, a 
càrrec de la psicòloga Míriam Es-
quivel i la psicopedagoga Carme 
Vila. L’objectiu de la conferència, 
que s’adreça als pares i mares, 

és valorar l’autoestima dels fills i 
adquirir eines per ajudar els jo-
ves en el seu pas cap a la vida 
adulta. L’adolescència es concep 
com una etapa de reinterpretació 
d’algunes relacions, com el vincle 
amb els progenitors però també 
amb nous contactes, com el grup 
d’amics | SD

Salut fa una xerrada sobre els joves i l’autoestima

Algunes de les participants al curs analitzant el material del programa educatiu FACIL-SAAC
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L’espai lúdic obre els dimarts i dimecres i està ubicat a les Antigues Escoles de Mas Rampinyo
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L’ong local Tazumal ha enviat a 
El Salvador 12 autobusos carre-
gats amb material ortopèdic i ali-
ments que els han cedit empreses, 
col·lectius socials, particulars i ajun-
taments. Dos dels vehicles s’han 
gestionat a través de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac i l’altra des-
ena, en col·laboració amb la Co-
munitat de Madrid. “Hi portem 
cinc tones de material ortopèdic, 
amb 60 cadires de rodes i 500 pa-
rells de crosses, a més d’aliments 
i de roba esportiva”, ha explicat el 
president de Tazumal, Rafael Le-
mus. El context econòmic actual 
de crisi, segons l’ong, ha reduït les 
aportacions que rebia de les admi-
nistracions públiques. Amb aques-
ta premisa, Tazumal ha creat una 
xarxa de voluntaris per continuar 
fent arribar ajuts als països amb 
què tradicionalment col·labora. 

Museu de la Revolució. Lemus ha 
avançat que els ajuntaments de 
Castelldefels i de Granollers, amb 
25.000 i 5.000 euros respectiva-

ment, col·laboraran amb Tazumal 
per finalitzar les tasques de digita-
lització de l’arxiu del Museu de 
la Revolució d’El Salvador, amb 
més de mig milió de documents, 
un projecte sobre el qual l’ong tre-
balla des de fa més de dos anys i 
que ha costat uns 200.000 euros. 

Al país de l’Amèrica Central tam-
bé s’enviaran altres quatre au-
tobusos per a les alcaldies de la 
capital i de Panchimalco. L’entitat 
treballa, d’altra banda, per enviar 
una ambulància a Paz Centro, lo-
calitat de Nicaragua agermanada 
amb Montcada i Reixac.

CooPERACIÓ

Silvia Díaz | Redacció

Tazumal envia a El Salvador tones 
de material ortopèdic i aliments
L’ong ha creat una xarxa solidària, amb particulars, empreses i administracions 

Membres de la xarxa solidària de Tazumal, amb el president de l’ong, segon per l’esquerra
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 2 de març

el clic

El civismo es cosa de todos

El pasado 3 de febrero, sobre las 19h, capté con mi teléfono móvil 
esta imagen en la calle Besòs de Can Sant Joan. A pesar de que 
es de baja calidad se ve perfectamente como esta vecina discapa-
citada tiene que sortear un vehículo de la Policia Local para poder 
cruzar la calle. Creo que las normas de civismo están para que las 
cumplamos todos y lo primero que hay que hacer es predicar con 
el ejemplo.

Ildefonso García  
Can Sant Joan

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Seguim parlant 
d’educació

Si fa 15 dies parlàvem en aquest 
mateix editorial sobre les mobi-
litzacions de les AMPA en defen-
sa de l’educació pública a través 
d’una Iniciativa Legislativa Po-
pular (ILP) que promou la igual-
tat d’oportunitats ara les protes-
tes també s’han fet extensives a 
l’àmbit del professorat. Els do-
cents han iniciat concentracions 
i tancades amb què també volen 
expressar el seu rebuig a les reta-
llades. De moment, la manca de 
recursos s’està traduïnt en no co-
brir substitucions, augmentar les 
ràtio i també la jornada laboral 
dels mestres mentre, en paral·lel, 
els sous han baixat. La retallada 
de recursos en secundària tam-
bé està afectant el funcionament 
dels centres ja que, en haver 
d’assumir les despeses de man-
teniment amb menys pressupost, 
alguns han hagut de pujar les 
quotes a les famílies per fer front, 
per exemple, a la calefacció. 
El panorama cara al curs vinent 
es presenta igual o pitjor i, per 
això, els professors han començat 
a organitzar-se per reclamar més 
recursos a la Generalitat. Aques-
ta, però, és una lluita que no no-
més afecta els professionals de 
l’educació sinó tota la comunitat 
educativa o, més ben dit, tota la 
ciutadania. L’educació és el pal 
de paller de qualsevol societat 
que realment tingui voluntat de 
prosperar i això vol dir que cal ga-
rantir que tots els infants, inde-
pendentment del nivell econòmic 
de les seves famílies, tinguin les 
mateixes opcions de formar-se. 
Per això és fonamental mantenir 
una educació pública de qualitat 
i l’administració no pot obviar 
una reivindicació que és compar-
tida tant per les famílies com pel 
professorat.

Què s’ha de fer per poder optar a un dels contractes del Pla d’Ocupa-
ció que fa l’Ajuntament? Matías Muñoz Terra Nostra

Les persones interessades a participar en Plans d’Ocupació han d’es-
tar aturades i inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) de 
Ripollet i poden manifestar el seu interès per participar-hi en el procés 
de selecció a la mateixa oficina. Una vegada arriba la convocatòria de 
la Generalitat, l’Oficina de Treball de la Generalitat fa la preselecció 
de les persones que compleixen els requisits establerts a la mateixa. 
Si estan preseleccionats, rebran una carta o una trucada per part de 
l’OTG per participar en el procés de selecció, procés que es porta a 
terme a Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac | Joan Carles Paredes Regidor de Promoció 
Econòmica, Empresa i Ocupació

Xarxes socials
Facebook, Twitter, MySpace... Les 
xarxes socials s’han convertit en una 
de les finestres de comunicació on-
line més importants. Cada dia, grans 
i petits es deixen seduir pels avantat-
ges del networking, ja sigui a l’hora 
de contactar amb amics, ‘passar-se’ 
els deures i treballs de classe o, sen-
zillament, compartir les fotos del cap 
de semana. Una finestra que, si bé 
pot resultar de moltíssima utilitat 
per  als pares a l’hora, per exemple, 
de controlar l’estada dels petits en el 
campament d’estiu, presenta també 
alguns riscos: contactar amb persones 
anònimes, donar informació personal, 
adreces, telèfons, passar fotografies, 
caure en la publicitat enganyosa... La 
inconsciència pot acabar convertint els 
nens en aparadors del que no són, víc-
times de la manipul·lació ignorant i, de 
vegades, interessada del propis pares. 
No només és necessari educar els ado-
lescents en un consum i ús crítics dels 
mitjans de comunicació i de les xarxes 
socials, sino que potser caldria recupe-
rar el contacte personal real i allunyar-
los del virtural. Del contrari, podrien 
acabar per no veure el que buscaven, 
tot i tenir-ho molt a prop. I costa molt 
conviure amb la culpa.

Carme Picart Pubill
Montcada

INS Montserrat Miró
Des de l’AMPA de l’INS Montserrat 
Miró i Vilà volem agrair a totes les 
persones que van assistir al centre 
el passat 12 de febrer a l’acte lúdic-
reivindicatiu per a la construcció del 
nou institut. Aquesta no és la primera 
acció que s’ha portat a terme, ja altres 
persones compromeses amb aquesta 
causa van iniciar fa anys una feina 
que, malauradament, està durant mas-
sa temps, i sobre la qual, ara seguim 
construint... Tampoc no serà l’última, 
durant aquest any hi ha previstes al-

tres accions reivindicatives perquè des 
de la Generalitat es prioritzi la cons-
trucció del nou centre i que aquest 
sigui una realitat al 2013. 
També volem fer un reconeixement 
molt especial pels joves que vau par-
ticipar-hi. Sou vosaltres els que heu 
d’anar cercant el municipi que voleu 
ja que molt aviat sereu vosaltres els 
que estareu al capdavant amb tot el 
nostre suport. La qüestió de la cons-
trucció del nou institut no és quelcom 
que afecti només als pares, alumnes o 
treballadors de l’INS Montserrat Miró i 
Vilà: aquesta és una fita que ens propo-
sem com a poble i, des d’aquest punt 
de vista, ho estem treballant. Gràcies 
a tots els ciutadans, ciutadanes i enti-
tats que ens esteu donant suport. Re-
alment això només ho aconseguirem si 
tots i totes fem pinya i treballem ple-
gats per aconseguir un municipi millor 
en tots els aspectes. Avui és pel nou 
institut, que prou demostrat està que 
és molt necessari... i demà serà una 
altra qüestió en què lluitarem de la mà 
tots com a poble sumant els nostres 
esforços. Aquest és el camí.

AMPA INS Montserrat Miró
Montcada i Reixac

15-M
¿Cuáles son los ejes ideológicos desde 
los que abordar el fenómeno del 15M? 
¿Desde qué ángulo analizar ese movi-
miento ciudadano? ¿Qué pintan entre 
sus portavoces gente que son brokers? 
¿Por qué desideologizan el movimi-
ento? ¿A qué viene que nadie pueda 
abiertamente decir que es comunista 
o republicano? Nos ofrecen una apa-
riencia que hasta nos resulta simpáti-
ca, congeniamos con sus propuestas 
aparentes. Nadie puede criticar que 
se reclame una mayor democracia, ni 
criticar –porque es obvio– que los ban-
queros son las sanguijuelas más preci-
adas en el sistema capitalista. Nadie 
puede poner las patas para arriba por-

que se denuncie que los políticos son 
corruptos, aprovechados, comeollas 
y están al servicio del capital. Nadie 
puede criticar que se muevan los ciu-
dadanos, pues la libertad de manifes-
tación y de expresión –siempre que se 
haga pacíficamente– es consentida 
por el poder. Pero, dejando a un lado 
las apariencias, el 15M no es un movi-
miento de clase, no es un movimiento 
para tumbar al capitalismo, no es un 
movimiento para acabar –y permítase-
me este desliz– ni con la monarquía. 
¿Qué se pretende, pues? A uno se le 
ocurre que el “gatopardismo” se ha 
instalado en la sociedad y que nadie 
de los que hablan en el 15M quieren 
ver derrocado el sistema capitalista. 
“Se vive bien, dicen, pero es preciso 
vivir mejor”, para eso los banqueros 
han de ser menos usureros, “nadie les 
dice que dejen de ser banqueros”. Los 
empresarios no deben irse y, si se es 
empresario, “justo es que tenga bene-
ficios”, es decir, que está bien que un 
ser humano viva a costa de otro. El ga-
topardismo de este movimiento impide 
que se pongan en cuestión las instituci-
ones del Estado español. Cuando en el 
M15 resulta que no se permiten ban-
deras, ni argumentar por el megáfono 
contra el sistema capitalista desde una 
posición marxista –comunista- , cuando 
se cercena la libertad de expresión y de 
manifestación dentro de los acampa-
dos, cuando nadie puede mostrar cla-
ramente su ideología y tiene que andar 
son subterfugios, debemos concluir que 
algo “huele a podrido”.

Manolo Gómez
Can Sant Joan

Laborable o festiu?
Llegeixo a la bústia del lector de la 
veu de la primera quinzena de Febrer 
de 2012, una carta titulada “aclari-
ment” signada per Antonio Franco. 
A la mateixa es queixa d’una imatge 
esbiaxada de la tasca que desenvo-

lupa una vigilant. Li faig saber al sr. 
Franco, que nosaltres vam estacio-
nar un dissabte al matí davant de la 
porta de l’escola “El Turó” a la zona 
de correus (paqueteria) on hi ha un 
rètol de prohibit estacionar labora-
bles. La nostra sorpresa va ser que, 
en tornar a buscar el cotxe, se l’ha-
via endut la grua, vam anar a la Poli-
cia Local a demanar explicacions, ja 
que estava correctament estacionat. 
Ens van comentar que el dissabte 
era laborable! 
Llavors vam demanar que ens obris 
les dependències per fer una ins-
tància. La seva resposta va ser que 
l’Ajuntament era tancat per ser fes-
tiu però que, a efectes d’estaciona-
ment el dissabte, es comptava com 
a laborable! I que erem uns quants 
els ciutadants que ens havia passat 
el mateix. Quan vam anar a pagar la 
multa i la grua, una altra sorpresa: la 
grua valia el doble per ser festiu! Amb 
el temps vam demanar explicacions, 
la tècnica responsable de governació 
ens va respondre que les coses eren 
així. Es poden seguir escrivint totes 
les cartes que es vulguin demanant 
que no es donin imatges esbiaixades, 
però la imatge que vaig rebre per part 
de l’administració a la que represen-
ta va ser de prepotència per la seva 
part i d’impotència dels ciutadans 
que som els grans perjudicats. Per 
cert, segur que a hores d’ara tot se-
gueix igual, no cal demanar tant ren-
tat d’imatge si, com vosté diu, es fan 
les coses ben fetes sense perjudici 
als ciutadans als què serveix.

Jordi Martínez
Montcada

Fe d’errates
En el número anterior publicàvem que l’Ajun-
tament tenia un 37% de morositat. Aquest 
percentatge correspon al nivell d’endeuta-
ment. D’altra banda, el CEB Can Sant Joan B. 
Montseny no va perdre sino que va guanyar el 
Sant Joan de Mata per 57 a 67, tal com apa-
reixia a la pàgina 29 del número anterior.
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Ball de disfresses
Comiat del Carnestoltes i lliurament de 
premis a les sardines més carnavaleres

19 de Febrer, 12h
PLAçA de L’eSGLéSIA

21 de Febrer, 18.30h 
SALA INStItucIoNAL de LA cASA de LA vILA

18 l dissabte
Carnaval. Gran Rua pels carrers de Mont-
cada. Hora: 18h. Punt de sortida: c/Bi-
furcació de Can Sant Joan (veure pàgina 
21).

Ball. De carnaval, amb premis, sorpreses i 
dj’s. Hora: 22h. Lloc: Casino de Terra Nos-
tra. Organitza: AV de Terra Nostra.

19 l diumenge
Visita. A la Casa dels Entremesos (ge-
gants, dracs i altres figures del bestiari 
català). Hora: 10.45h. Lloc: Confluència 
entre Via Laietana i Francesc Cambó. Or-
ganitza: Fundació Cultural Montcada.

Ball. De Carnaval i comiat del Rei Car-
nestoltes. Hora: 12h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

Ball. De Carnaval al Casal de Gent Gran 
de Montcada i Reixac. Hora: 16.30h.

Ball. De Carnaval al Casal de Gent Gran 
Casa de la Mina. Hora: 17h.

21 l dimarts
Xerrada. ‘L’autoestima a l’adolescència’, 
a càrrec de les psicòlogues, Míriam Es-
quivel i Carme Vila. Hora: 18.30h. Lloc: 
Sala Institucional de la Casa de la Vila. 

Taller. De maquillatge infantil i ball de 
carnaval. Hora: 17h. Lloc: Centre Cívic La 
Ribera. Organitza: Xarxa d’Equipaments 
i Casal Infantil La Ribera.

23 l dijous
Xerrada. ‘Les joguines i els espais de 
joc’, a càrrec de Carmen Granados i 
Claudia Díaz. Hora: 19.30h. Lloc: Sala 
d’actes del col·legi La Salle.

24 l divendres
Hora del conte. ‘Dolent, més que do-
lent’, amb Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan. 

Taller. D’introducció a la cata de vins. 
Hora: 20h. Lloc: Casino de Terra Nostra. 
Organitza: AV de Terra Nostra.

Ball. De fi de mes del Grup de Balls 
de festa major de l’AV de Terra Nostra. 
Hora: 22h. Lloc: Casino de Terra Nos-
tra.

25 l dissabte
Sortida. Del CEAV de cap de setmana a 
Casteller de N’Hug i La Pobla de Lillet. 
Més informació: 935 647 780.

Visita. Al Museu Nazaremus de Barce-

lona. Hora: 10.45h. Lloc: Travessera de 
les Corts, amb Entença (Jardins Joa-
quim Ruyra). Organitza: Fundació Cul-
tural Montcada. 

Taller. Familiar de manualitats. Hora: 
11h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan.

Concert. Duet líric amb ‘Duesambduos’. 
Hora: 21h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 8 euros.

26 l diumenge
Teatre. Monòleg de Toni Moog. Hora: 
19h. Lloc: Kursaal. Organitza: Bar Bavie-
ra. Col·labora: Cultura i Patrimoni. Preu: 
15 euros anticipada i 18 a taquilla.

28 l dimarts
Presentació. De les conclusions d’exca-
va cions de Les Maleses i de la revista 
Monte Catano. Hora: 19h. Lloc: Sala 
Institucional de la Casa de la Vila.

29 l dimecres
Xerrada. ‘Tipus de família i la seva funció 
socialitzadora’, a càrrec d’Anna Corche-
ro i Francis González, de l’associació Al-
deas Infantiles SOS. Hora: 18.30h. Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: EMPA.

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. conca,10
Duran, av. terra Nostra, 37
J.Recasens, av.catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Orquidea, 8
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume i, 26

17 18 19

24 25 2621 22 2320

27

relat rivas rivas

V.Nieto relat relatpardo guix recasensJ.Vila

recasensJ.Vila pardo guixDuran

29 21
V.Nieto V.Nieto

3 4

                                      febrer/març

‘L’autoestima a l’adolescència’
A càrrec de Míriam Esquivel i Carme Vila, psicòlogues
Organitza: Salut Pública

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

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

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

Exposició
del Carnaval 2012

De l’1 al 24 de març

Concert

DUESAMBDUOS
Recital líric
25 de febrer, 21h
preu: 8 euros

sala 
principal

TEATRE 
MONÒlEg aMb 
tONi MOOg
26 de febrer, 19h
Sala Joan Dalmau

EXPoSICIÓ
Història de Montcada
Fins al 2 de març
Sala Sebastià Heredia

(No hi ha servei de guàrdia a partir de les 0h)

Exposició

LA pLENITUD
De Joan capella
Fins a l’11 de març

28
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pàg. 24

DUET LíRIC A L’AUDITORI
Dues reputades cantants i actrius 
teatralitzen fragments d’òperes

pàg. 22

CRIDA DELS gEgANTERS
La Colla Mitjana necessita més
components per poder continuar

ESPECTACLES

El bar Baviera portarà els monologuistes 
Toni Moog i Dani Rovira a l’Espai Kursaal

Els monòlegs d’humor estan de 
moda i a Montcada tenen un re-
ferent: el bar restaurant Baviera, 
regentat per Sergio De Mesas, 
gran seguidor d’aquest gènere 
teatral popularitzat per espais 
com El Club de la Comedia i 
el canal Paramount Comedy. 
Davant de la bona acollida que 
tenen les actuacions que progra-
ma els dimecres a la nit al seu lo-
cal, amb artistes amateurs però 
també professionals, De Mesas 
vol anar més enllà i portar a 
Montcada dues de les figures 
més punteres d’aquest gènere, 
Toni Moog i Dani Rovira, cò-
mics de la Paramount Comedy. 
La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha decidit donar suport a 
aquesta iniciativa privada cedint 
el Kursaal a un preu especial i 
col·laborant en la difusió dels 
actes. 

Concurs de monòlegs. Toni Moog 
actuarà al Kursaal el 26 de febrer 
a les 19h i Dani Rovira el 22 de 
març, a la mateixa hora. El preu 
de l’entrada serà de 18 euros a 
taquilla i 15 euros anticipada. 

De Mesas confia “que la popu-
laritat d’aquests còmics arros-
segui força públic a la sala”. El 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), ha anunciat  
que, a més de donar suport a 
la iniciativa, s’intentarà donar-li 
una continuïtat amb la convoca-
tòria d’un concurs de monòlegs 
a principi de maig. “Volem ser 
un referent en aquest àmbit 

a la comarca, on no existeix 
res similar”, ha destacat Moly. 
El guanyador del certamen re-
brà un premi en metàl·lic –la 
quantia del qual encara no està 
determinada– i tindrà l’oportu-
nitat de participar en una nit de 
comèdia durant la Festa Major, 
una de les principals novetats 
del programa festiu que ja s’ha 
començat a treballar. La vetllada 

tindrà com escenari la pista co-
berta i comptarà amb tres grans 
monologuistes, a més del gua-
nyador del concurs, qui al llarg 
de l’any i com a part del premi, 
serà contractat en tres bars de 
Montcada –un d’ells el Bavie ra i 
els altres encara s’han de concre-
tar– per representar un monò-
leg. “Segons com vagi aquesta 
experiència valorarem si con-

tinuem apostant pels monò-
legs la temporada vinent”, ha 
afegit el regidor qui no amaga 
que les restriccions  pressupos-
tàries –l’any vinent no se sap si 
es podrà comptar amb les sub-
vencions ‘Cultura en gira’ de 
la Diputació– “ens obliguen a 
reinventar-nos i buscar noves 
fórmules per poder oferir una 
programació d’espectacles”.

Laura Grau | Montcada

cultura i patrimoni, que col·labora en la iniciativa, promourà un concurs de monologuistes i una nit de comèdia per Festa Major

El còmic malagueny Dani Rovira porta girant per teatres i sales de tota Espanya des del 2006
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L’humorista Toni Moog es va donar a conèixer a la televisió de la mà de la Paramount ComedyMoly: “Volem ser un 
referent a la comarca, 
on no existeix cap 
concurs de monòlegs
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CARNAVAL 2012

Prop de 1.200 persones distri-
buïdes en 16 comparses parti-
ciparan en la Rua de Carnaval 
2012, que tindrà lloc el 18 de 
febrer. El punt de sortida serà 
el carrer Bifurcació de Can Sant 
Joan (18h) i el recorregut pas-
sarà per Bateria, Masia, Mina, 
avinguda de la Unitat, Pasqual, 
Elionor, Major, Pont de la Salle 
i Rambla dels Països Catalans, 
fins al pavelló Miquel Poblet, 
on les comparses exhibiran les 
seves coreografies i el Rei Car-
nestoltes i les autoritats sorteja-
ran dos viatges entre els mem-
bres dels grups i es lliuraran els 
trofeus de reconeixement. El 
ball i la festa s’allargaran fins a 
les 2.30h. 
La Rua compta enguany amb 
sis comparses de nova creació, 
la de l’AMPA de l’escola Mas 
Rampinyo –la més nombrosa, 
amb 168 inscrits–, la de la Fav-
mir –que farà una sàtira sobre 
les retallades en la sanitat públi-
ca–, la de l’associa ció marroqui-

na Amics i Amigues de Kasbas 
i una conjunta de l’esplai Can 
Cu i l’Assemblea de Creu Roja 
Cerdanyola-Ripollet-Montca-
da. També estrena comparsa 
l’escola de dansa urbana Cirqs  
Dance Studio i un grup de jo-

ves amb el nom de La Papa 
Negra. Al tancament d’aquesta 
edició, estava prevista l’arriba-
da del Rei Carnestoltes el 16 de 
febrer. El 19 de febrer l’esbojar-
rat personatge acomiadarà la 
festa amb un ball de disfresses 

i lliurarà barrets a les sardines 
més carnavaleres que s’hagin 
presentat al concurs. El primer 
acte del programa es va fer al 
Kusaal el 12 de febrer amb la 
visita de la Cort de Sa majestat i 
el seu mestre de cerimònies.

la
u

r
a 

g
r

au

Laura Grau | Redacció

Els personatges de la Cort del Rei Carnestoltes van ensenyar a grans i petits com s’ha de rebre el Rei Carnestoltes, amb reverències i antifaços

CoNCuRS D’APARADoRS

Alimentació Susana guanya el premi
L’establiment de Font pudenta ha guarnit el seu aparador amb sardines i altres motius marins

L’establiment Alimentació Susa-
na AS, al passeig de Font Pu-
denta, ha guanyat el II Concurs 
d’Aparadors que convoquen les 
regidories de Comerç i de Cul-
tura i Patrimoni amb motiu del 
Carnaval. El premi consisteix en 
un cap de setmana en un hotel 
per a dues persones. La botiga la 
regenten des de fa 21 anys Bar-

tolomé Egea i la seva dona, que 
han optat per una vistosa platja 
poblada de sardines i altres mo-
tius marins. Egea s’ha mostrat 
content que el jurat hagi escollit 
el disseny que ell i la seva família 
van fer en un temps rècord. “La 
veritat és que la idea va sorgir 
en un sopar familiar i va estar 
enllestida en un parell de dies”, 
explica Egea qui reivindica la tra-

dició de la sardina, “força obli-
dada”. El certamen ha comptat 
amb la participació de 8 comer-
ços que el jurat va visitar el 14 
de febrer acompanyat del Mestre 
de cerimònies del Carnestoltes. 
“Són poquets, però molt treba-
llats”, diu la tècnica de Comerç, 
Marta Vidal, qui destaca que les 
botigues s’han decantat per deco-
racions de Sant Valentí.

Laura Grau | Font Pudenta

Bartolomé Egea i la seva dona, disfressats de pirates amb lloro inclós, amb el mestre de cerimònies

Nova edició 
del concurs 
de cartells de 
Festa Major

La Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni de l’Ajuntament ha 
convocat una nova edició del 
concurs de cartells de Festa Ma-
jor adreçat a persones majors 
de 16 anys (nascudes a partir 
de 1996). Les obres, en tamany 
A3 i amb un nombre il·limitat 
de tintes, es poden lliurar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) fins al 9 de març, tot i 
que inicialment s’havia fixat la 
data del 23 de febrer. A la part 
del darrere del cartell ha de 
constar: “Modalitat d’Adults” i 
nom i cognoms, any de naixe-
ment, edat i telèfon. 

Guardons. El primer premi està 
dotat amb 800 euros i també hi 
ha tres accèssits dotats de 150 
cadascun. El jurat, format per 
especialistes en disseny gràfic i 
publicitat, farà una selecció de 
cartells perquè puguin ser triats 
per les entitats dels diferents 
barris per il·lustrar la seva festa 
major. El treballs s’exposaran a 
la sala d’exposicions de la Casa 
de la Vila del 10 al 28 de maig 
de 2012.

Laura Grau | Redacció

prop de 1.200 persones desfilaran 
a la Rua repartides en 16 comparses
L’AMpA de l’escola Mas Rampinyo debuta amb un grup format per 168 persones, el més nombrós de la llista
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Els gegants Guillem i Elisenda 
de Montcada i el moro Xuxa 
s’han convertit en una presència 
familiar a la Casa de la Vila, on 
sovint són observats pels més 
petits amb curiositat i respecte. 
Aquesta és la seva llar i només 
surten quan arriba la festa ma-
jor i, últimament, en poques 
ocasions més. La raó és que la 
Colla Mitjana de Geganters de 
Montcada –creada al 2003– no 
té prous components per acu-
dir a totes les cites que voldria. 
“Ens fan falta portadors, però 

també músics, animadors i 
gent que vetlli perquè el ge-
ganter no ensopegui”, explica 
el cap de colla, Carles Vilal-
ta, qui lamenta que en ser tan 
pocs, hagin d’anul·lar moltes 
actua cions. Per aquest motiu, 
la Colla fa una crida per captar 
nous col·laboradors. “Poden 
venir nens, adolescents, joves 
i gr ans, tots tenen cabuda en 
aquesta tradició”, comenta 
Anna Riera. Els tres gegants ac-
tuals són obra de l’escultor Ga-
briel Ruiz i van ser encarregats 
per l’Ajuntament. L’Elisenda i 

el Guillem van ser construïts al 
1984 i el Xuxa, al 1987. Inicial-
ment eren gegants d’exposició, 
fets de guix massís i fusta. Tot 
i que es van adaptar per ser 
portats, el seu pes, 60 quilos, és 
un hàndicap. La colla no perd 
l’esperança de poder modernit-
zar-los en algun moment, però 
primer cal gent que se sumi a la 
passió pels gegants. Per comen-
çar, aquest curs promourà un 
taller per donar-los a conèixer 
a les escoles. Les persones inte-
ressades poden contactar amb 
el mail gegantsmir@gmail.com.

Laura Grau | Montcada
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Els membres actuals de la Colla Mitjana de Geganters de Montcada posen davant dels tres gegants, el Guillem, el moro Xuxa i l’Elisenda

TRADICIoNS

L’escultor i vitraller Xavier 
Grau va presentar el 4 de febrer 
al Monestir de Sant Jeroni de la 
Murtra el projecte de vitralls 
que ha creat per a l’àbsis de 
l’església d’aquesta antiga aba-
dia, situada a la Serralada de 
Marina, entre Badalona i Santa 
Coloma de Gramanet i datada 
al segle XV. L’artista, que va 
rebre l’encàrrec al 2007, cedirà 
l’obra al Monestir i, per cobrir 
les despeses derivades de la 
seva instal·lació, promourà un 
seguit d’activitats culturals que 
es duran a terme a la mateixa 
abadia al llarg d’aquest any. La 
primera és una exposició col-
lectiva de pintura i escultura, 
titulada ‘Ànimes’, amb obres 

seves i de diferents artistes que 
es va inaugurar el mateix dia 
de la presentació i que es podrà 
visitar fins al 13 d’abril. “Vo-
lem engegar un moviment 
cultural paral·lel i contribuir 
a embellir encara més aquest 
recinte que és una joia del gò-
tic català”, ha explicat Grau. 
L’artista té el seu taller a Mont-
cada des de fa 12 anys. Es de-
dica a la creació, conservació i 
restauració de vidrieres artís-
tiques. El seu últim encàrrec 
important van ser els vitralls 
de l’església de Sant Francesc 
d’Assís del barri de Bufalà, a 
Badalona. També és l’autor 
dels vitralls del sector nord de 
l’església de Santa Engràcia de 
Montcada i Reixac.

PRoJECTE ARTÍSTIC

Xavier grau presenta un 
projecte de vitralls per a 
Sant Jeroni de la Murtra
L’artista cedirà l’obra a aquest monestir de la Serralada de Marina 

Laura Grau | Redacció

D’esquerra a dreta, el mossèn Jaume Aymar i l’escultor Xavier Grau, durant la presentació
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La Colla Mitjana dels geganters fa 
una crida a nous col·laboradors 
El grup, constituït al 2003, no pot assumir moltes actuacions per falta de portadors
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BLoCS SoBRE MoNTCADA

‘montcadapost’ divulga fets i curiositats 
de la història local a partir de documents

Inaugurem una sèrie de repor-
tatges sobre els blocs divulgatius 
sobre Montcada que existeixen 
actualment a la xarxa, amb la 
voluntat de donar a conèixer 
qui hi ha al seu darrera i analit-
zar la seva repercusió més enllà 
del municipi. Estrenem aquest 
espai amb el bloc de divulgació 
històrica montcadapost.blogspot.com,  
creat ara fa quatre anys per 
dos montcadencs aficionats a la 
història, Ricard Ramos i Josep 
Bacardit.

Memòria històrica. Aquest tàn-
dem d’in ves  tigadors, vinculat 
a la Fun  da ció Cultural Montca-
da, porta anys visitant arxius, 
hemeroteques i tota mena 
d’institucions oficials a la recer-
ca de documents que tinguin al-
guna vinculació amb Montcada 
amb l’objectiu de recuperar-ne 
la memòria històrica. Un dels 
primers fruits d’aquesta tasca 

va ser la publicació al 2010 del 
llibre La mare de Déu del ciment. 
Història d’un conflicte, que treu 
a la llum un capítol inèdit del 
nostre passat relacionat amb 
l’explotació del Turó. “El bloc 
va néixer com a conseqüèn-
cia natural d’aquesta feina, 
ja que buscant unes dades, 
n’apareixien  d’altres que no 
tenien cabuda en el llibre, 
però que era interessant con-
servar i divulgar”, explica Ba-
cardit. 
Quatre anys després de la seva 
creació, el bloc ja té prop de 
40.000 visites i ha publicat al 
voltant de 200 articles, alguns 
amb fotografies inèdites, sobre 
temes diversos, des de capí-
tols concrets de la guerra civil 
fins a l’evolució urbanística de 
Montcada, passant per curi-
ositats com el primer telèfon 
que es va instal·lar al poble al 
1890 –al Cafè Teatre Colon–, o 
les repercusions de la febre de 

l’or. “El que va començar sent 
un divertimento –en paraules 
de Bacardit– ha assolit unes 
dimensions que no hauríem 
imaginat mai”. Arran d’un 
article publicat l’abril del 2011 
sobre els alcaldes republicans 
exiliats a Mèxic, Alfons Boix i 
Josep Espinasa, el bloc va rebre 
un missatge d’agraïment de la 
néta d’un d’ells, Núria Trigo 
Boix, que els va proporcio nar 
una fotografia de l’àlbum fami-
liar feta a Mèxic als anys cin-
quanta on apareixien els dos 
batlles amb les seves respectives 
dones. L’espai de Ramos i Ba-
cardit ha estat inclòs en un bloc 
més ampli conegut com ‘248 
blocs en xarxa’ que agrupa les 
millors pàgines per descobrir 
el patrimoni de Catalunya. Els 
dos historiadors estan a punt 
d’enllestir un nou llibre que re-
corre la història de Montcada 
durant sis segles a través dels 
alcaldes que l’han governat.

Ricard Ramos i Josep Bacardit, historiadors aficionats, alimenten el bloc amb informacions derivades de les seves investigacions

Laura Grau | Redacció

Bacardit i Ramos posen davant d’una de les joies del patrimoni montcadenc, la Torre dels Frares
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L’Auditori Municipal acollirà 
el 25 de febrer ‘Dues ambduos’ 
(21h), un concert teatralitzat a 
càrrec de Francesca Masclans i 
Júlia Farrés-Llongueras que fa 
un recorregut pels duets  més 
emocionants de la història de 
la lírica. En menys d’una hora 
les dues intèrprets es posen en 
la pell de personatges, estats 
d’ànim i circums tàncies molt 
diferents: “Passem de l’humor 
rossinià al bel canto, passant 
per la comèdia mozartiana, 
la calma de Pergolesi o l’atre-
viment de Kurt Weill, entre 
d’altres”, explica Masclans, qui 
considera que l’espectacle té un 
públic molt ampli: “Pot agra-
dar tant a persones iniciades 
en la lírica com totalment 
neòfit perquè l’emoció que 
provoca el cant i la música és 
universal”. 

Trajectòria. El muntatge l’ha di-
rigit David Cuspinera, amb una 
àmplia experiència en el món 

de la direcció escènica, i també 
compta amb la pianista Anna 
Canudas. Farrés-Llongueras, 
de 32 anys i filla de Sant Cugat, 
va intervenir l’any passat en 
l’última producció de la Fura 
dels Baus a Sevilla –l’òpera 

‘Das Rheingols’, de Wagner– i 
ha guanyat diversos premis in-
ternacionals de bel canto. Mas-
clans, mezzosoprano nascuda a 
Sabadell, és actriu i perio dista i 
presenta un programa a l’emis-
sora Catalunya Música. 

Laura Grau | Redacció

‘Duesambduos’ fa un recorregut 
pels duets més emotius de la lírica
Dues cantants i una pianista de reconeguda trajectòria teatralitzen fragments d’òperes 
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Les dues sopranos es posen en la pell de personatges i circumstàncies molt diferents

AuDIToRI MuNICIPAL

CASA DE LES AIGüES

L’Escola d’Adults i el SLC 
fan una visita conjunta
Alguns participants es disfressen de personatges d’època

Un dels moments de la visita guiada a la Casa de les Aigües, a càrrec del regidor Daniel Moly
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Al voltant d’una setantena 
d’alumnes i voluntaris del progra-
ma Voluntariat per la Llengua del 
Servei Local de Català (SLC) i de 
l’Escola d’Adults van participar el 
10 de febrer en una visita guiada 
a la Casa de les Aigües i al Rec 
Comtal. La visita va tenir dues 
particularitats. La primera és que 
alguns alumnes i professors van 
avançar-se al Carnaval i es van 
disfressar de burgesos del segle 
XIX i la segona és que el respon-

sable de les explicacions històri-
ques i tècniques va ser el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), que va interpretar 
el paper d’Antoni Rovira, arqui-
tecte de l’equipament modernista 
del Parc de les Aigües. Aquesta 
és la segona vegada que el SLC i 
l’Escola d’Adults fan una activitat 
conjunta –la primera va ser una 
ruta pels edificis modernistes de 
Montcada–, que s’inclou en els 
actes commemoratius del 25è ani-
versari del servei.

Laura Grau | Parc de les Aigües

uNIÓ DE MAS RAMPINYo

Actea és un cor exclusivament femení que combina el ball amb un repertori musical variat
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El grup Actea va inau gurar el 12 
de febrer el cicle d’espectacles que 
ha programat La Unió en el marc 
de l’Espai A, una iniciativa en 
què participen diferents ateneus 
catalans i grups amateurs, amb el 
suport del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat. El recital de 
jazz, gospel, swing, pop i bossano-
va, amb música i coreografia, va 
reunir una cinquantena de perso-
nes a la sala gran. Tot i no estar 
plenament satisfet amb l’afluència 

de públic, el president de l’entitat, 
Jordi Escrigas, manté l’aposta de 
donar vida a les instal·lacions 
més enllà de les activitats setma-
nals: “Estem al començament 
i confiem que la resposta vagi 
creixent, només cal crear uns 
hàbits que encara no estan esta-
blerts”. La pròxima actuació serà 
el 10 de març i anirà a càrrec de 
l’Agrupació Musical de Cerdan-
yola, amb ‘Rhapsody in blue’. El 
preu de les entrades és de 8 euros 
per als socis i 10 per a la resta.

Laura Grau | Mas Rampinyo

Discreta assistència a la 
primera cita de l’Espai A
‘Actea canta jazz’ obre el programa que s’allargarà fins al maig
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el retro-visor Laura grau
Fundació Cultural

L’espeleologia ha estat una de les activitats estrella de l’entitat, fundada a Can Sant Joan 
L’1 d’abril de 1967 neix una de les 
entitat més antigues de Montcada i 
Reixac, el Centre Espeleològic Alpí 
Vallesà (CEAV), de la mà d’un grup 
de joves de Can Sant Joan apas-
sionats per la muntanya, animats 
pel mossèn del barri, Sebastià He-
redia. Inicial ment l’entitat es crea 
com una secció de l’associació de 
veins –no era fàcil crear una nova 
entitat durant la dictadura– que 
promou l’espeleologia, l’escalada, 
l’alpinisme, el senderisme, i fins i 
tot, la paleontologia.

Evolució. L’espeleo logia és des 
dels  inicis del CEAV l’activitat amb 
més pes. Es fan exploracions  a Ca-
talunya i a la resta de l’Estat  i, fins 
i tot, es realitzen les topografies  
d’avencs inexplorats. Al 1970 acon-
segueix tenir un local propi en un 
espai cedit per la parròquia, però 
no serà fins al 1984 que es consti-

tueix com a entitat indepedent. Als 
noranta, assoleix tots els tres mils 
dels Pirineus i fa un salt de qualitat 
travessant aquesta serralada per 
arribar als Alps i conquerir cims 
com el Lisckam, el Strarhörm y el 
Cervino. També assoleix tots els 
tres mils del Pirineu. En el decurs 
d’aquests 45 anys, són moltes les 
anècdotes acumulades. L’actual 
president, Miguel Ángel López, 
recorda quan ell i dos companys 

més es van quedar incomunicats 
al Monsec després d’una nevada 
a principi dels noranta: “Teníem 
tot el necessari per passar tres 
dies a la muntanya aïllats, però 
finalment van venir els bombers 
a rescatar-nos”. Sobre el futur, 
López confia que es produeixi un 
relleu generacional: “Esperem que 
almenys els nostres fills facin un 
esforç per mantenir viu allò que 
tant vam lluitar per aconseguir”.

CEAV, 45 anys fent muntanyisme

Un espeòleg del CEAV, als anys setanta, inicia la baixada a una cova fent ràpel a l’antiga
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MuSEu MuNICIPAL

Noves aportacions sobre 
el poblat de Les Maleses
La presentació tindrà lloc el 28 de febrer a la casa de la Vila
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El Museu Municipal presentarà 
les conclusions de la darrera 
campanya d’excavacions arqueo-
lògiques duta a terme el passat 
mes de juliol al jaciment ibèric 
Les Maleses. L’acte tindrà lloc a 
la Sala Institucional de la Casa 
de la Vila el 28 de febrer (19h) 
i comptarà amb la presència de 
representants del Consorci de la 
Serralada de Marina –que sufra-
ga part dels costos de les actua-
cions– i de l’Ajuntament de Sant 
Fost –que comparteix una part 
del poblat amb Montcada–, a 
més del regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly (CiU). Les 
explicacions tècniques aniran a 
càrrec de les coodirectores de les 
excavacions, Mercedes Durán i 
Gemma Hidalgo. 

Revista. L’acte també servirà per 
presentar el número 12 de la re-
vista de divulgació científica del 
Museu ‘Monte Catano’, que pre-
senta un extens treball sobre una 
de les troballes fetes al jaciment 
ibèric, concretament la casa del 

ferrer. També hi ha un article de 
l’investigador Joan Carbonell so-
bre una inscripció epigràfica en 
alfabet ibèric trobada al poblat 
montcadenc. D’altra banda, el 
Museu va organitzar una mati-
nal de tallers a la plaça Bosc de 
Can Sant Joan l’11 de febrer en 
el marc del programa de visites 
als barris per divulgar la seva 
tasca. L’exposició itinerant sobre 
història de Montcada romandrà 
al Kursaal fins al 2 de març.

Laura Grau | Redacció

Visita coves 
d’arreu de l’Estat 
i fa topografies 
d’avencs inexplorats

El Museu, a Can Sant Joan, l’11 de febrer
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KORFBAL
El Multiópticas A ha quedat eliminat 
als quarts de final de la Copa Catalana 
amb un gol d’or a la pròrroga

pàg. 28 pàg. 30 

El montcadenc Carles Cera, 
de la Joventut Atlètica Sabadell 
(JAS), s’ha proclamat campió 
de Catalunya en pista coberta 
a la prova dels 3.000 metres, 
amb un temps de 8 minuts, 37 
segons i 25 centèsimes, amb 
un avantatge de tres segons 
respecte el segon classificat. El 
campionat es va disputar el 5 
de febrer a les instal·lacions de 
Sabadell. “Estic molt content 
amb la victòria perquè va ser 
una cursa molt disputada, 
però al final vaig poder guan-
yar i amb una certa comodi-
tat i tot”, va dir l’atleta local, 
qui ha dedicat el seu triomf al 
corredor de la Joventut Atlètica 
Montcada (JAM) Enric Maya, 
hospitalitzat aquests dies a cau-
sa d’una malaltia.

D’altra banda, Cera també s’ha 
classificat amb el seu club per al 
Campionat d’Espanya de cros 
curt, que tindrà lloc a Benicàs-
sim (Castelló) el pròxim 19 de 
febrer. Al torneig català, l’atleta 
montcadenc de Can Cuiàs va 
acabar en l’onzena posició, 
amb un registre de 10 minuts i 
41 segons en un recorregut de 
quatre quilòmetres. El campio-
nat es va disputar el passat 22 
de gener al Parc Catalunya de 
Sabadell.
Carles Cera, que pertanyia al 
club montcadenc, va fitxar per 
l’entitat atlètica de Sabadell amb 
la condició que els corredors de 
la JAM puguin anar a entrenar 
alguns dies a les instal·lacions 
de la capital vallesana, una de 
les millors d’Europa en pista 
coberta.

Sílvia Alquézar | Redacció

ATLETISME. PISTA CoBERTA

Carles Cera es proclama campió de 
Catalunya als 3.000 metres llisos
El corredor local, que pertany a la Joventut Atlètica Sabadell, va ser tres segons més ràpid que el segon 

FUTBOL SALA MONTCADA
L’equip de Jordi Rozas ha iniciat la 
segona volta guanyant i consolidant 
el lideratge a la Tercera Divisió

Carles Cera, al centre amb la medalla d’or, amb el segon i tercer classificat a la cursa
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El Club Lee Young 
aconsegueix el 
primer triomf de 
la nova temporada

El Club Lee Young Montcada 
ha començat la nova tempora-
da amb bon peu. L’entitat local 
va participar el 29 de gener a la 
segona edició del Trofeu Fede-
ració Catalana de Taekwondo 
en la modalitat de combat, que 
va tenir lloc al Palau Municipal 
d’Esports de La Mar Bella, a Bar-
celona. El resultat local més des-
tacat va ser la medalla d’or que 
va aconseguir Dumitru Coiman 
en la categoria de pes ploma, de 
63 a 68 quilos. Per la seva ban-
da, Elena Núñez va caure en els 
quarts de final a la categoria de 
pes ploma femení de 53 a 57 qui-
los. El torneig va comptar amb 
la participació d’uns 320 com-
petidors de 50 clubs d’arreu de 
Catalunya. El director del Lee 
Young, José Santiago, s’ha mos-
trat molt satifet amb els resultats 
obtinguts al Trofeu Federació 
Catalana.

Dumitru Coiman amb José Santiago
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Sílvia Alquézar | Redacció

> ‘ànims, Enric!’
La Joventut Atlètica Montcada va partici-
par a la cursa en la lluita contra el càncer 
el dia 12 a Sabadell. Els atletes locals –a 
la foto– van córrer amb una samarreta 
per donar ànims al seu company d’equip 
Enric Maya, afectat de leucèmia. A la part 
davantera de l’equipació es llegia ‘Enric, 
aquesta cursa la guanyes segur’ i, per da-
rrera, ‘Enric, tota la JAM està amb tu’. Els 
corredors montcadencs portaran aquesta 
samarreta a totes les competicions i penja-
ran una foto al Facebook del club | SA 
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La Unió segueix el primer classificat del Grup Sisè

El Sant Joan va aconseguir tres 
punts d’or en la seva visita al camp 
del Badia, un rival directe en la 
lluita per l’ascens, en guanyar per 
2-3 en un matx intens. “Hem fet 
el millor partit fins ara fora de 
casa, a més tenint en compte el 
que costa vèncer aquí”, va dir el 
tècnic, José Manuel Martín ‘Pinti’ 
en acabar l’enfrontament. La Unió 
es va avançar en el marcador amb 
un gol d’Abdul, però el rival va 
donar la volta al resultat abans 

del descans. A la represa, el Sant 
Joan va igualar l’electrònic amb 
un altre tant d’Abdul i, tres minuts 
més tard, Eric va aconseguir el gol 
del triomf. A la jornada anterior, 
el Sant Joan, amb moltes baixes, 
va empatar a un gol a casa contra 
l’Escola de Ripollet. La Unió és al 
primer lloc del Grup Sisè de Ter-
cera amb 42 punts, a 4 d’avantatge 
respecte el segon. A la pròxima 
jornada, el dia 26, el Sant Joan 
rebrà la visita del Sant Celoni, un 
altre dels aspirants a pujar.

FuTBoL. TERCERA CATALANA

Victòria d’or del Sant Joan 
en la visita a Badia (2-3) 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els mals resultats a les últi-
mes jornades han fet que el 
CD Montcada s’acosti a les 
posicions perilloses de la clas-
sificació al Grup Primer de Pri-
mera Catalana, amb dos punts 
només d’avantatge respecte 
l’antepenúltim, el Guíxols. Els 
homes d’Iván Rodríguez s’han 
col·locat a la dotzena posició 
amb 23 punts, empatats amb el 
Lloret i el Premià. El Peralada 
és el quart per la cua a només 
un punt dels montcadencs grà-
cies als tres que se’n van endur 
de la seva visita a l’estadi de 
la Ferreria en vèncer els locals 
–que van jugar amb un home 
menys durant 78 minuts per 
l’expulsió de José María– per 

0-2, amb els dos gols a la sego-
na part. Una setmana abans, el 
conjunt local va caure derrotat 
al camp de l’At. Gramenet per 
4-0 en un matx que també es 
va resoldre al segon període. 
En aquest partit va reaparèixer 
el davanter Quim Solano des-
prés de complir els quatre par-
tits de sanció.

Derbi vallesà. Al pròxim enfron-
tament, el CD Montcada té un 
partit complicat ja que visitarà 
el camp del Mollet, el líder del 
grup amb 44 punts. El matx 
es disputarà el dia 26, ja que 
el cap de setmana del 18 i 19 
de febrer és jornada de descans 
amb motiu de la celebració del 
Carnaval.

Sílvia Alquézar | Redacció

FuTBoL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada s’acosta al perill
Els verds han perdut els dos darrers partits i s’han col·locat amb 23 punts a dos de diferència de l’antepenúltim

El CD Montcada no va poder superar el Peralada, amb qui va perdre per 1-2 a l’estadi
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L’Escola es manté 
al tercer lloc amb 
un partit ajornat

L’equip femení de l’EF Montcada 
es manté a la tercera posició al 
Grup Segon de Primera Divisió, 
amb 42 punts i un partit ajornat, 
el que havia de jugar al camp de 
l’Enfaf d’Andorra el 4 de febrer i 
es suspendre a causa de les baixes 
temperatures. El matx es jugarà 
el 18 de febrer. Al darrer partit, 
l’equip va vèncer el Cerdanyola 
per 4-1, tot i les baixes | SA

L’EF Montcada es manté al tercer lloc

La Salle Iste continua al primer 
lloc al Grup B de Primera Cata-
lana amb 21 punts, després de la 
victòria a la pista del Molins de 
Rei per 13-28 en el primer par-
tit de la segona volta. El conjunt 
lasal·lià va fer un bon partit, que 
va controlar des del primer mi-
nut amb avantatges amplis que 
van arribar als 10 gols en alguns 
moments de l’enfrontament. 
“Estic molt contenta perquè 

l’equip va respondre bé davant 
un bloc jove que segurament 
donarà més batalla la pròxi-
ma temporada”, va dir la tècni-
ca. Les noies d’Esperanza Hoyos 
només han perdut un punt en 
tot el campionat, precisament fa 
dues jornades a la pista del Cas-
telldefels, on van empatar a 22 
gols en un partit dur i “amb un 
arbitratge permissiu”, segons 
va comentar l’entrenadora mont-
cadenca.

La Salle Iste es consolida 
al lideratge del grup B

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBoL FEMENÍ. PRIMERA CATALANA

Les noies d’Esperanza Hoyos només han perdut un punt en tota la lliga
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FuTBoL FEMENÍ. 1A
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El Sant Joan no va poder passar de l’empat a un gol a casa contra l’Escola de Ripollet 

El Santa María va perdre contra 
el Maurina Egara, el cuer, per 
1-2 en el duel entre els dos da-
rrers classificats al Grup Sisè de 
Tercera Catalana. Els homes de 
José Luis Sánchez no van estar 
encertats cara a porteria i, fins i 
tot, van fallar un penal al minut 
42. “La plantilla està bastant 
desanimada perquè veu que 
treballa bé però no té encert 
ofensiu”, ha dit l’entrenador, 
qui confia poder superar la mala 
ratxa i sortir de la zona de des-
cens. 

El Santa Maria 
cau amb el cuer

La Salle va vèncer el Mataró per 
31 a 26 al darrer matx jugat a casa, 
un triomf que permet als locals 
pujar un lloc a la taula, situant-se 
a la setena posició amb 15 punts 
al Grup C de Primera Estatal. Els 
montcadencs, encara tocats a cau-
sa de les baixes, van fer una de-
fensa de gran qualitat davant un 
rival molt fort en l’aspecte ofensiu. 
El seu entrenador es va mostrar 
content pel joc de l’equip i la im-

portància del triomf. “Els juga-
dors van sortir molt concentrats 
conscients que calia lluitar molt 
per sumar dos punts”, va dir 
Camarero. A la jornada anterior, 
els lasal·lians van plantar cara La 
Roca, el líder, però van acabar 
perdent per 29 a 23 en un matx en 
què els montcadencs tenien fins a 
6 baixes. “Sabíem que era difícil, 
però almenys vam anar bastant 
igualats durant tot el partit”, va 
comentar el tècnic.

HANDBoL. PRIMERA ESTATAL

La Salle ja és al setè lloc 
en superar el Mataró

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip de pablo camarero va vèncer els del Maresme per 31 a 26

Sílvia Alquézar | Redacció

La Salle masculí ha pujat un lloc a la taula
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ESCACS. CAMPIoNAT DE CATALuNYA

El conjunt A de la UE Montcada 
ha pujat fins a la tercera posició 
a la Divisió d’Honor del Cam-
pionat de Catalunya per equips, 
després de la victòria aconsegui-
da en la visita a Barberà, a qui 
va superar per 3 a 7. Els mont-
cadencs, que ja han sumat dos 
triomfs, van poder comptar per 
a aquest matx amb la incorpora-
ció de Yusnel Bacallao, que no 
va poder participar a les dues 
primeres partides. A la segona 
ronda, els locals van perdre con-
tra l’Escola d’Escacs de Barce-
lona per 3’5 a 6’5, un rival que 
venia reforçat al primer tauler. 

El Montcada rebrà a la pròxima 
jornada el Lleida al pavelló Mi-
quel Poblet.

Més resultats. Per la seva banda, 
el conjunt B de la UE Montca-
da va aconseguir la primera 
victòria al campionat a la terce-
ra ronda davant del Lira B per 
5-3. A la jornada anterior, va 
perdre contra el Peona-Peó per 
5’5 a 2’5. Pel que fa al conjunt 
C, els montcadencs van superar 
el Peona-Peó E per 2-6 però, una 
setmana abans, van caure de-
rrotats davant del Cerdanyola E 
per un clar 2 a 6 al pavelló Mi-
quel Poblet.

L’FS Montcada ha ampliat una 
mica més el seu avantatge res-
pecte el segon classificat, el Club 
Natació Sabadell. Els montca-
dencs són els primers classifi-
cats al Grup Primer de la Ter-
cera Divisió Nacional amb 46 
punts, a 13 dels sabadellencs. 
A la primera jornada de la se-
gona volta, els homes de Jordi 
Rozas van vèncer el Caldes per 
5-4 –els golejadors van ser Àlex 
Brea, Jordi Sánchez, Adrià, Jor-
di Martí i Fèlix– i, una setmana 
abans, van guanyar a la pista del 
Premià per 1-6, amb gols de Ge-
rard Esteller (2), Javi Grimaldo, 
Mario Litrán, Àlex Bria i Jordi 
Martín. Els dos triomfs van ser 
còmodes per a la plantilla local, 
que va controlar en tot moment 
els enfrontaments, tot i que el 
Caldes va maquillar els resultats 
als últims minuts del partit. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’FS Montcada ja porta 13 punts 
d’avantatge respecte el segon

La UE Montcada es col·loca 
tercera amb dos punts

Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt A va vèncer el Barberà per 3-7 a la tercera ronda

BÀSQuET. LLIGA EBA

El Valentine ha vist com els dos 
equips de Saragossa al Grup C 
de la Lliga EBA han posat fi a la 
seva ratxa positiva de cinc vic-
tòries consecutives. Els homes 
de Mateo Rubio van perdre al 
pavelló Miquel Poblet contra 
l’Olivar per 67 a 76 “perquè no 
vam sortir amb la instensitat 
necessària”, va dir el capità, 
Raúl Ortega. A la jornada se-
güent, els montcadencs van cau-
re en la seva visita a la pista del 
Casablanca per només un punt, 

66 a 65. El matx va ser molt 
igualat i el triomf no es va de-
cidir fins als darrers instants. A 
banda de la derrota, l’altra nota 
negativa del partit va ser la lesió 
de l’aler Joan Camí, que podria 
haver-se trencat els lligaments 
externs del turmell. El presi-
dent, Luis Miguel Rodríguez, 
ha donat molts ànims al jugador 
local i, respecte les dues últimes 
derrotes, assegura que no està 
gens preocupat: “No passa res, 
l’equip està bé” | SA 

El Valentine cau amb els aragonesos 
BÀSQuET. LLIGA EBA

El conjunt de Mateo Rubio ha perdut els dos darrers partits contra els dos conjunts de Saragossa

Els locals, encara imbatuts, han començat la segona volta amb un triomf sobre el caldes

El Valentine ha perdut amb els aragonesos
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L’equip local va guanyar a Barberà però va perdre a casa contra l’Escola d’Escacs Barcelona

EL CIM

El Centre Excursionista de 
Montcada, El Cim, organitza 
el pròxim 25 de febrer una sor-
tida per caminar amb raque-
tes de neu a la Creu de Ferro, 
a la comarca del Berguedà. Els 

participants hauran de portar 
l’esmorzar i el dinar de motxilla. 
És obligatori estar en possessió 
de la llicència C1 i no es trami-
ten llicències temporals. La sor-
tida tindrà lloc a les 7h des del 
col·legi La Salle. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Raquetes a la Creu de Ferro 

> Triomf de la selecció catalana
La selecció catalana de futbol sala va guanyar l’equip d’Uzbekistan 
per 5-3 en el matx amistós disputat al pavelló Miquel Poblet el 12 de 
febrer. Un dels jugadors més destacats va ser Javi Rodríguez, que va 
fer un hat-trick. També van marcar Ruiz i López. El partit va atraure 
força aficionats montcadencs, que van gaudir d’un bon nivell de joc. A 
la foto, una imatge del partit jugat a les instal·lacions locals | SA
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El CEB Can Sant Joan B. 
Montseny va perdre contra 
el Sant Andreu per 78 a 83 
després d’una ratxa positi-
va de resultats. Els montca-
dencs van dominar el partit 
fins a l’últim quart, en què 
els visitants van reaccionar 
amb un parcial de 21 a 34 
que els va permetre endur-

se el triomf. Segons la plan-
tilla, les claus de la derrota 
van ser no saber sentenciar 
el matx quan el rival no en-
cistellava i no saber aturar 
el Sant Andreu al darrer 
quart. El B. Montseny és 
el tretzè classificat al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya amb 6 victòries 
i 10 derrotes.

L’Elvira B es troba a la vuitena posició amb 9 victòries

BÀSQuET. ELVIRA-LA SALLE

L’Elvira A és al setè lloc 
al Campionat català

L’Elvira-La Salle A es tro-
ba classificat a la setena 
posició al Grup Cinquè del 
Campionat de Catalunya, 
amb 7 victòries i 7 derro-
tes. Els montcadencs, que 
estan a la zona tranquil·la 
de la taula, van perdre a la 
darrera jornada disputada 
contra el Sinera per 68 a 57. 
Per la seva banda, l’Elvira-
La Salle B està situat a la 
vuitena posició del Grup 

Segon del Campionat ca-
talà, amb 9 triomf i 6 enso-
pegades. Al darrer matx, 
els locals van superar el 
Sant Ramon Nonat A per 
75 a 54.
D’altra banda, el sènior fe-
mení és a la setena posició 
al Grup 2 de Tercera, amb 
8 victòries i 8 derrotes. Les 
locals van superar La Sa-
lle Horta per 32 a 34, però 
van perdre contra el Ra-
mon Llull per 25 a 39.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQuET. CEB CAN SANT JoAN

HANDBoL. LA SALLE

Les veteranes de La Salle lluiten per quedar campiones del seu grup a la lliga
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L’equip de veteranes de 
La Salle lluita per quedar 
campió del Grup A de la 
Lliga Catalana Màsters 
Femenina. Les locals, 
entrenades per Antonio 
Muñoz, són les primeres 
empatades amb 12 punts 
amb el Gavà, que té un 

partit menys. A la darrera 
jornada, La Salle va vèn-
cer el Sarrià per un clar 8 
a 17. El proper partit serà 
el 26 de febrer al pavelló 
Miquel Poblet contra La 
Roca –quart classificat 
amb 6 punts– i, l’11 de 
març, s’enfrontarà al colí-
der.

Sílvia Alquézar | Redacció

Les veteranes lluiten per 
ser campiones de grup 
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El CEB Can Sant Joan ha vist trencada la seva ratxa de victòries

> L’Escola perd amb el 
Sant Joan, el líder
L’equip sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada no va poder 
fer res davant del líder, el Sant 
Joan, amb qui va perdre per 
0-6. Els montcadencs són a la 
desena posició amb 15 punts, 
mentre que el rival en té 39 al 
Grup Quart de la Segona Divisió 
Catalana. Una setmana abans, 
el conjunt montcadenc també 
va caure derrotat, en aquest cas 
davant de La Floresta per 2 gols 
4. Al pròxim matx, el dia 26, els 
locals visiten el Futsal Sas, el se-
gon classificat | SA

FuTBoL SALA

El Can Cuiàs guanya el 
derbi amb el Montcada

L’AE Can Cuiàs va guan-
yar el derbi montcadenc 
davant de l’FS Montcada 
B al Grup Primer de la 
Primera Divisió Catalana. 
El conjunt de Matías Ruiz 
es va imposar per 6 gols a 
9 en un matx intens que es 

va disputar el 4 de febrer 
al pavelló Miquel Poblet. 
Ambdós equips es troben 
empatats amb 23 punts a 
la classificació, tot i que 
el Can Cuiàs és el quart i 
l’FS Montcada ocupa la si-
sena posició per la mitjana 
de gols.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Elvira A es troba al setè lloc amb 7 victòries i el mateix nombre de derrotes

Truncada la ratxa de 
victòries del Montseny

L’equip de l’AE Can Cuiàs està fent una bona temporada a la Primera Divisió
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El sènior A va perdre contra el Sant Andreu per 78 a 83
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Els dos equips minis del 
Valentine estan fet una 
excel·lent segona fase de 
la lliga, ja que encapçalen 
la classificació de les seves 
respectives competicions. 
El conjunt A és el primer 
classificat al Grup Quart 
del Nivell B-1 amb quatre 
victòries i cap derrota, men-
tre que l’equip B és el líder 
al Grup Segon del Nivell D 
amb 4 triomfs i només una 
ensopegada.

Triomfs amplis. El mini A ha 
aconseguit a les dues últi-
mes jornades dues victòries 
força còmodes, amb un 
ampli avantatge en el mar-

cador. Els locals van vèncer 
l’AECAM, el cuer de la ca-
tegoria, per 84 a 34, mentre 
que al matx anterior es van 
imposar al Santa Perpètua 
Verd per un clar 30 a 80. 
Al pròxim enfrontament, el 
dia 18, el Valentine A jugarà 
contra el Manlleu, empatat 
a victòries amb els locals a 
la primera posició.
Per la seva banda, el conjunt 
mini B també ha assolit re-
sultats abultats. El Valentine 
va superar el Tona 2 per 75 
a 34 i, el partit de la jornada 
anterior, els montcadencs 
van guanyar La Roca per 
37 a 71. El mini B no torna 
a jugar fins al dia 25 contra 
el Nou Badia, el cuer. 

El Turó potencia les extraescolars 
a través del pla Català de l’Esport 

ESPoRT ESCoLAR

L’objectiu del centre és que el màxim nombre d’alumnes faci esport a un preu assequible per a tothom

L’escola El Turó ha ende-
gat aquest curs la quarta 
temporada en el marc del 
Pla Català de l’Esport, una 
iniciativa de la Generalitat 
que promou la pràctica es-
portiva als centres educa-
tius amb la implicació del 
professorat i les famílies. 
El professor d’educació 
física Natxo Gálvez n’és 
el coordinador de les ac-
tivitats, a les quals en-
guany s’hi han inscrit 103 
infants, un 47% del total 
d’alumnes del col·legi. “El 
nostre objectiu és que to-
thom faci esport, priorit-
zant els valors del respec-
te, l’educació i el treball 
en equip per sobre dels 
competitius”, explica Gál-
vez, qui ha remarcat que el 
preu per activitat és de 8 
euros al mes. 

Activitats. El Turó té dos 
equips benjamins de fut-
bol i un altre aleví, a més 
de dos conjunts alevins 
de bàsquet i un altre pre-
benjamí en multiesport. El 
centre també té un grup de 
psicomotricitat, de karate, 

funky i patinatge. “El nos-
tre problema és la man-
ca d’espai perquè només 
tenim una pista i hem 
de fer dos torns entre les 
16.30h i les 18.30h”, co-
menta Gálvez. El centre ha 
demanat a l’Ajuntament 
poder disposar d’algun al-
tre espai municipal per fer 
les activitats extraescolars 
perquè considera que està 
al límit de la seva capaci-
tat.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els dos minis encapçalen la classificació

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQuET. CB MoNTCADA

El mini A és el primer al Grup Quart del Nivell B-1, mentre que el mini B és el líder al Grup Segon del Nivell D

El mini A del Valentine va vèncer l’AECAM, el cuer, per un clar 84 a 34
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Els alumnes de l’activitat extraescolar de funky que s’imparteix a l’escola El Turó

El Multiòpticas Isis A ha 
quedat eliminat als quarts 
de final de la Copa Catala-
na, després de perdre contra 
el Vacarisses per 13-12 a la 
pròrroga. El matx, que es va 
disputar a la pista coberta el 
12 de febrer, va ser molt igua-
lat, tot i que el primer temps 
va acabar amb l’avantatge 
dels montcadencs (5-7). A la 
represa, el rival va neutralit-
zar la diferència i va aprofi-
tar dues errades defensives 
del Montcada per posar-
se 10 a 8. El partit va ser 
frenètic, amb nous empats 

aconseguits per Cristina (a 
10), Lara (a 11) i en l’últim 
minut obra de Clara es va 
arribar a l’empat a 12, que 
va obligar a jugar pròrroga 
amb gol d’or. En el primer 
atac es va perdre la pilota 
abans de poder llançar i el 
Vacarisses ho va aprofitar 
amb tir de llarga distància 
que va deixar eliminat el 
Montcada.
Per la seva banda, el Mul-
tiópticas B va passar a la 
ronda següent en eliminar el 
Llorenç B. El Montcada ju-
garà la semifinal de la Copa 
B contra el Vilanova B.

El Multiópticas A cau 
als quarts a la pròrroga 
El conjunt local va perdre contra el Vacarisses per 13-12

Sílvia Alquézar | Redacció

El Multiópticas Isis A va perdre contra el Vacarisses a la pròrroga per 13-12
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BÀSQuET. CEB CAN SANT JoAN 

El júnior és a la vuitena 
posició amb 8 triomfs
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L’equip júnior del CEB 
Can Sant Joan es troba a 
la vuitena posició al Grup 
Quart del Nivell B amb 8 
victòries i 9 derrotes. Als 
dos últims enfrontaments, 
els partits han estat molt 
igualats, amb resultats ajus-
tats. Així, els montcadencs 
van superar l’Alella a casa 
per 60-57, mentre que una 
setmana abans van cau-
re derrotats a la pista de 
l’Horta B per 57 a 53. Per la 
seva banda, l’infantil feme-
ní va aconseguir la primera 
victòria a la segona fase en 
superar el Lliçà d’Amunt 
per un clar 55 a 27. L’infantil ha guanyat el Lliçà d’Amunt

L’infantil femení obté la primera victòria davant del Lliçà

Sílvia Alquézar | Redacció

KoRFBAL. CoPA CATALANA
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Uns alumnes de l’escola El Turó entrenant a futbol sala a la pista del centre
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El juvenil cau contra el Barça

L’equip juvenil de l’FS 
Montcada no va poder 
aturar el FC Barcelona, 
el líder destacat del Grup 
Sisè de la Lliga Nacional, 
la màxima categoria. Els 
montcadencs van caure 
derrotats el dia 12 per 2 
gols a 6. D’altra  banda, 
a la jornada anterior, el 
conjunt local va perdre 
davant del Manresa per 
11 a 3. El juvenil és el desè 
classificat amb 19 punts.

FuTBoL SALA. FS MoNTCADA

El conjunt blaugrana, el líder de Nacional, va guanyar per un clar 2 a 6

El juvenil de l’FS Montcada no va poder amb l’FC Barcelona, el líder de Nacional
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L’equip juvenil del CD 
Montcada ha encaixat dues 
derrotes que l’han deixat a 
un pas dels últims llocs al 
Grup Segon de Preferent. 
Els nois de Rafa González 
van perdre contra el Vic 
Riuprimer per 0-2 i, a la 
jornada anterior, van caure 
davant del Gironès Sabat 
per 4-1. Aquests resultats 

han situat els montcadencs 
a la dotzena posició amb 
20 punts, a tan sols un de 
diferència dels Bisbalenc, el 
Badalona i el Juventus. Tan-
cant la taula hi ha l’OAR 
Vic, amb 13. En el pròxim 
partit, el dia 25, el Montca-
da es desplaçarà a Olot, el 
camp del tercer classificat 
amb 31 punts | SA

A un pas dels últims 
FuTBoL. JuVENIL CD MoNTCADA
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Meritori triomf del prebenjamí A

El prebenjamí A de l’EF 
Montcada va aconseguir 
un valuós triomf davant 
del Marina, el tercer clas-
sificat, per 2-1 a la setzena 
jornada del campionat de 
futbol 7. Els petits van su-
mar una altra victòria una 
setmana abans davant de 
l’Escola de Futbol Base de 
Ripollet, el cuer, per un 
clar 8-1. Els montcadencs 
es troben a la sisena po-
sició del Grup 20 amb 
28 punts. L’objectiu de la 
plantilla és seguir millo-
rant i aprenent els fona-
ments bàsics del futbol.

Sílvia Alquézar | Redacció

FuTBoL. EF MoNTCADA

El conjunt local va vèncer el Marina, el tercer, per 2-1 a la setzena jornada del campionat de futbol 7
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L’escola nodreix el planter del 
club amb tres equips infantils 
La Salle ha començat a re-
collir aquesta temporada els 
primers fruits del projecte 
de l’escola, que dirigeix Pere 
Arbona. El club ha creat en-
guany tres equips infantils 
–dos masculins i un feme-
ní– formats per nois i noies 
que provenen del planter. 
L’escola té cinc equips ben-
jamins –Sagrat Cor, Font 
Freda, Reixac i La Salle (2)– 
i dos alevins amb jugadors 
dels mateixos centres.

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBoL. LA SALLE

L’escola del CH La Salle té cinc equips benjamins i dos alevins
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L’equip ha encaixat dues derrotes que el situen a baix 

BÀSQuET. ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 és manté 
imbatut al capdavant

L’equip sots-21de l’Elvira-
La Salle continua al lide-
ratge al Grup Tercer del 
Nivell B, amb 16 victòries i 
cap derrota. Els locals van 
guanyar a les dues últimes 
jornades contra el Vilato-
rrada per 51 a 60 i davant 
del Prats per 58 a 48. Per 
la seva banda, el júnior 
és el tercer classificat amb 
11 victòries i 5 derrotes al 
Grup Segon del Nivell C. 
Al darrer matx va vèncer 
el Centelles per 60-42 | SA El sots-21 està fent una gran lliga

El grup de competició de 
gimnàstica rítmica de La 
Unió va participar en el 
Trofeu de la Rosa de Sant 
Feliu de Llobregat disputat 
el 12 de febrer. La gimnas-
ta del club Clàudia Vila va 
assolir el tercer lloc en la 
categoria de cadet Nivell 
A en la modalitat de cor-
da. També hi van parti-
cipar les gimnastes Anna 
M. Gómez en categoria 
infantil i Tánia Palomino 
en categoria aleví.

Clàudia Vila, tercera en corda

Laura Grau | Redacció

GIMNÀSTICA RÍTMICA

La gimnasta local va guanyar la medalla de bronze al Trofeu de Sant Feliu

Les gimnastes de La Unió que van participar al Trofeu de Sant Feliu de Llobregat
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Els dos últims triomfs han estat amb el prats i el Vilatorrada
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El juvenil del CD Montcada s’ha situat a prop de la zona perillosa de la classificació

El prebenjamí A de l’EF Montcada va aconseguir un valuós triomf davant del Marina, el tercer, per 2 gols a 1

38è aniversari 
de la penya

‘PERICoS’

La Penya Blanc-i-blava de 
Montcada i Reixac celebra 
el dia 18 el 38 aniversari 
amb un sopar al restau-
rant Can Piqué durant 
el qual l’entitat lliurarà a 
Nacho Julia el premi a la 
difusió de l’espanyolisme. 
L’homenatjat contribueix 
a difondre els colors blanc-
i-blaus a través del blog 
pericosonline i els webs la 
Curva RCDE i la Crònica 
Perica, a més de ser tertulià 
a diferents mitjans de comu-
nicació.

Sílvia Alquézar | Redacció



Marc Castillo
La perla catalana. Amb només 18 anys, Marc Castillo és el jugador català de korfbal amb més projec-
ció del moment. Fa poques setmanes, aquest montcadenc es va proclamar campió d’Europa amb el seu 
actual club, el TOP de la ciutat holandesa de Sassenheim, al qual va arribar a final de l’any passat amb 
l’objectiu d’aprendre molt en un dels equips punters d’aquest esport. Castillo fa dos anys que pertany a la 
selecció catalana absoluta però, a pesar de la seva joventut, va ser una peça important en l’Europeu del 
2010, on Catalunya va ser la cinquena classificada, i al Mundial de la Xina del 2011, en què el combinat 
català va acabar al quart lloc. El jugador, que va començar a practicar el korfbal a l’institut M. Miró, ha 
aconseguit nombrosos títols a nivell individual a les diferents categories inferiors de l’equip català, entre 
els quals destaquen el de millor júnior i, la temporada passada, el de jugador amb més progressió. En 
aquesta entrevista ens explica, des d’Holanda, la seva experiència al país on va néixer el korfbal.

“El korfbal m’està obrint 
una porta cap al futur”

Com ha estat l’experiència de 
guanyar la Copa d’Europa?
Inoblidable, mai m’ho hauria pogut 
imaginar! En aquesta competició no 
he pogut jugar ni un minut perquè 
les normes de la Federació Interna-
cional diuen que només ho poden fer 
els jugadors que porten un mínim de 
tres mesos a la plantilla, però conviure 
amb l’equip m’ha permès conèixer de 
primera mà una competició d’aquest 
nivell i, sobretot, reforçar la meva unió 
amb el grup.
T’has adaptat bé?
Sí, estic content perquè m’han acollit 
molt bé. La gent és molt propera, és 
com una família. El que més m’està 
costant és l’idioma, perquè no en-
tenc res d’holandès, però no tenen 
cap problema de traduir-m’ho tot a 
l’anglès, o sigui, que estic aprenent 
molt d’anglès. 
Quins reptes tens a Holanda?
Molts! Tinc l’oportunitat d’aprendre al 
costat dels millors jugadors de korfbal 

i competir a la millor lliga del món. 
També em servirà per madurar, per 
créixer personalment perquè sóc lluny 
de casa i m’haig d’espavilar tot sol.
Vius del que et paga el club?
El club no em paga un sou, se n’ha 
fet càrrec del lloguer de l’habitatge i 
m’ha buscat una feina, que compagi-
no amb els entrenaments i els meus 
estudis online per preparar la selecti-
vitat, m’agradaria estudiar medicina.
T’enyores molt de Montcada?
Sí, sobretot de la família, dels amics 
i del meu club. Tot i ser d’un altre 
equip, em segueixo sentint del Club 
Korfbal Montcada.
Què significa per a tu el CK Montca-
da i el Montserrat Miró?
Tot, gràcies a ells sóc avui aquí. Vaig 
començar a jugar a korfbal a l’institut i 
tinc molts bons records. Érem un grup 
d’amics que ens ho passàvem bé ju-
gant a korfbal. A més, vam guanyar 
la lliga amb el Montserrat Miró quatre 
temporades seguides. 

Quan vaig veure que començava a 
despuntar i m’ho vaig prendre més se-
riosament. Fa dos anys es va crear el 
CK Montcada, que està a la Lliga Na-
cional i en total, porto jugant a la màxi-
ma categoria quatre temporades.

Què els diries als nois i noies perquè 
s’apuntin a practicar korfbal?
És un esport molt complet. És similar 
al bàsquet perquè s’han de fer cis-
telles i també se sembla a l’handbol 
per la rotació de la pilota, similar a 
la del futbol, però no ho és. I també 
m’agradaria destacar dos aspectes: 
és un esport mixt i, com que no es 
pot botar, necessites sempre els teus 

companys per poder fer punts. És 
molt dinàmic.
Què va suposar per a tu competir al 
Mundial de la Xina?
És molt enrequidor perquè tens 
l’oportunitat de jugar contra els millors 
del món. També va ser molt gratificant 
perquè vam aconseguir el quart lloc, 
la millor classificació fins ara assolida. 
A més, va ser durant la preparació del 
Mundial que el meu actual equip, el 
TOP, es va fixar en mi.
I com va anar-hi tot? 
L’últim partit amistós que vam fer 
abans de marxar a la Xina va ser 
contra el TOP. Quan vam acabar el 
matx, el tècnic holandès em va cri-
dar i em va proposar fitxar pel seu 
club. No m’ho podia creure, la ve-
ritat. M’ho vaig pensar un temps i 
vaig dir que sí perquè crec que el 
korfbal m’està obrint una porta per 
millorar com a jugador i com a per-
sona. És una opotunitat que no puc 
desaprofitar.

Què significa per a tu competir a la 
selecció catalana?
Estem fent camí, perquè la selecció 
catalana de korfbal és la primera que 
ha estat reconeguda internacional-
ment per poder competir en campio-
nats oficials. I el Mundial de la Xina ha 
suposat un pas cap endavant.
Per què?
El primer dia de la concentració per 
preparar el Mundial ens van comuni-
car que no podíem anar-hi per motius 
econòmics, les retallades. Però els 
jugadors vam decidir que això no po-
dia ser, ens van començar a moure i 
a fer difusió de la nostra situació als 
mitjans de comunicació. Gràcies al 
suport de l’entitat pro-seleccions 
catalanes i les aportacions de ciuta-
dans a un compte corrent que vam 
obrir vam poder cobrir el pressupost. 
I mira, de no poder anar-hi a acabar 
quarts! Ens feien entrevistes, sortíem 
a les notícies cada dia... Tot l’esforç 
va pagar la pena. 

“La selecció catalana 
és la primera que ha 
estat reconeguda per 
competir oficialment a 
nivell internacional”

jugador de korfbal

A títol personal
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