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XERRADES INFORMATIVES
La plataforma local va organitzar una reunió 
a l’Esplai per a la Dona per explicar què són 
les participacions preferents

Nombrosos veïns denuncien que les entitats bancàries no els van informar correctament d’aquests productes financers considerats d’alt risc

Un grup d’afectats impulsa una plataforma 
local per reclamar els diners als bancs  

PARTICIPACIONS PREFERENTS

Un grup de veïns del municipi 
amb participacions preferents ha 
decidit impulsar la creació d’una 
plataforma local de l’associació Es·
tafa Banca –d’àmbit nacional– per 
pressionar les entitats bancàries 
amb l’objectiu de recuperar els seus 
diners. La primera reunió va tenir 
lloc el 5 de març al local d’ERC, 
al carrer Major, que va cedir l’espai 
per donar suport als afectats, que 
denuncien els bancs i les caixes per·
què consideren que no els van in·
formar de la lletra petita d’aquests 
productes financers. 
Les participacions preferents són 
valors que no estan coberts pel 
fons de garanties del dipòsit del 
banc, tenen un caràcter perpetu i 
la seva rendibilitat és variable i no 
garantida. Molts ciutadans van 
contractar aquests productes sota 
l’aparença de dipòsits a termini, 
però amb una rendibilitat superior. 
Aquests títols no cotitzen en borsa 
i tenen una liquiditat difícil ja que, 
per recuperar el capital, els ha de 
comprar una altra persona. “És 
una estafa perquè no ens van 
informar de les característiques 
del producte, dels seus riscos ni 
del fet que no tenen venciment”, 
va indicar Antoni Mollet, represen·
tant de la Plataforma Estafa Banca 
que promou la constitució del col·
lectiu local d’afectats. 

Els organitzadors de la xerrada 
van convidar Ana Martínez, filla 
d’afectats i membre de l’Associa·
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances (ADICAE), qui va 

explicar que les entitats bancàries 
van vendre el producte sobretot a 
gent gran: “Es van aprofitar de 
la confiança de les persones i, el 
que és més greu, ho van fer amb 
la complicitat del Banc d’Espa-
nya i de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors, que ho 
van permetre”.

Alguns dels afectats han intentat re·
cuperar els seus diners. “La respos-
ta del banc és que no els podem 
treure però són tan generosos que 
s’ofereixen a donar-nos un crèdit 
si necessitem els diners, quina 
vergonya!”, va indicar un afectat 
que prefereix no dir el seu nom. 

Cens d’afectats. La regidora re·
publicana a l’Ajuntament, Marta 
Aguilar, també va plantejar durant 
la trobada “la creació d’un cens 
local per saber quin és l’abast de 
la tragèdia”. A tot l’Estat espanyol 
hi ha més d’un milió de persones 
que no poden recuperar els seus 
diners. Esquerra presentarà una 
moció al Ple de març per denun·
ciar les irregularitats en la contra·
ctació i demanar als organismes 
reguladors la restitució dels drets 
dels usuaris afectats.  El text tam·
bé proposa demanar al Banc d’Es·
panya i la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors que iniciïn una 
campanya per part de les entitats 
bancàries amb l’objectiu de garan·
tir la correcta informació als afec·
tats.  Els interessats poden consul·
tar el blog estafabanca.blogspot.com i 
contactar amb el col·lectiu a través 
del correu estafabanca@gmail.com. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Són valors que tenen 
un caràcter perpetu 
amb una rendibilitat 
variable i no garantida

Antoni Mollet explica el seu cas durant la primera xerrada convocada al local d’ERC; la segona es va fer al de l’Esplai per a la Dona
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La propera xerrada 
informativa es farà el 22 
de març, a les 17.30h, 
al Casal de la Mina

 Antoni Mollet: ‘És com si haguéssim regalat els nostres estalvis’

A Antoni Mollet i Montse Jiménez –a 
la imatge– els van trucar per telèfon 
al 2009 des de l’oficina del carrer 
Major de ‘la Caixa’ per informar-
los que complien uns diners que 
tenien a termini fix . “Ens van pro-
posar un altre producte –que dos 
anys després han sabut que són  
participacions preferents– que ens 
permetria recuperar el 100% del 
capital quan volguéssim”, ha expli-
cat Montse, qui se sent enganyada 
“perquè no ens van dir la veritat”. 
Al desembre de l’any passat, l’enti-
tat bancària els va tornar a telefonar 
per indicar-los que, des de la Unió 
Europea, els obligavaven a fer canvis 
en el producte contractat. “Si hagu-
éssim tret ara els diners, hauríem 
perdut el 60%. No ens van deixar 
cap altra opció que invertir el 30% 
en accions durant 2 anys i recupe-
rar la resta d’aquí a 10 anys, si al 
banc li va bé”, ha dit Antoni, tot re-
marcant “és com si haguéssim re-
galat els nostres estalvis”. Fonts del 
departament de comunicació de ‘la 

Caixa’ afirmen que el 
problema d’aquests 
productes es va pro-
duir arran del canvi 
de normativa marcat 
des de Brussel·les, 
que a partir del no-
vembre del 2011 
va prohibir  a les 
entitats bancàries 
el mercat intern per 
vendre les participa-
cions. Respecte la 
informació donada 
als clients, ‘la Caixa’, 
assegura que no hi havia cap con-
signa d’amagar la lletra petita.

Un altre cas. A Juan Carlos Álvarez, 
de Can Sant Joan, el van trucar des 
de l’oficina d’Unnim del seu barri 
“per dir-me que els diners que te-
nia al compte corrent –la liquidació 
de la feina que havia perdut– era 
millor que els tingués en un altre 
compte per obtenir més rendiment, 
però no em va explicar la lletra pe-

tita”, ha indicat l’afectat, qui sospita 
que a Can Sant Joan hi ha nombro-
sos perjudicats: “El que més em dol 
és que també va enganyar el meu 
pare, que no sap ni llegir ni escriu-
re”. Des del departament de comu-
nicació d’Unnim s’ha volgut oferir un 
missatge de tranquil·litat: “El procés 
d’integració al BBVA permetrà ofe-
rir una solució satisfactòria als cli-
ents i reconvertir les participacions 
preferents en subordinades” | SA
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Notícies URgÈNCIES NOCTURNES
L’Ajuntament posa en marxa 
el servei de taxi nocturn per 
traslladar malalts a Ripollet

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
Marc Rodríguez (PSC) explica els 
seus projectes al capdavant de la 
Regidoria d’Esports fins al 2015

pàg. 7

LÍNIA DE PORTBOU

La Comissió de Foment del Congrés ratifica 
el seu compromís amb el soterrament total

Els grups representats a la comis·
sió de Foment del Congrés dels Di·
putats han mostrat el seu compro·
mís amb el soterrament de la línia 
de tren de Portbou al seu pas per 
Montcada i Reixac i la seva volun·
tat de donar·li prioritat. Amb el vot 
favorable de gairebé tots els partits, 
menys UPyD i el Foro, que es van 
abstenir, la comissió va aprovar el 
6 de març una transacció del PP a 
una proposició no de llei presenta·
da pel grup de CiU. El punt va re·
bre llum verda amb la incorporació 
d’una esmena consensuada amb el 
PP, que indica que l’actuació es 
durà a terme quan la disponibilitat 
pressupostària ho permeti. La pro·
posició original de CiU instava la 
Cambra a licitar el projecte abans 
del primer semestre del 2012.

Valoració local. El govern munici·
pal (PSC·CiU) ha valorat positi·
vament l’acord de la Comisisó de 
Foment, entenent que “reforça tot 
el treball fet a la nostra ciutat 
per fer possible el projecte”. En 
un comunicat, l’executiu ha ma·
nifestat que continuarà treballant 

per tal que la primera fase del so·
terrament pugui tenir una partida 
pressupostària al 2012. El govern 
lamenta, però, que “la proposta 
finalment aprovada, modifica-
da per una transacció del PP, no 
concreti els terminis d’execució 
del projecte”. 
La Plataforma Tracte Just·Soter·
rament Total ha fet una valoració 
similar a la del govern. “Hem do-
nat un pas més, tots els grups s’hi 
han posicionat a favor i el PP ha 
ratificat un compromís pres per 
l’anterior executiu del PSOE”, ha 
manifestat el portaveu, Jaume Relat, 
qui creu que l’acord hauria de ser 
més concret pel que fa als terminis i 
que “si el projecte és una prioritat 
–indica– hauria de passar per da-
vant d’altres actuacions”.

Debat parlamentari. La diputa·
da Lourdes Ciuró va defensar la 
proposició de CiU i va explicar la 
lluita política i veïnal i el consens 
per soterrar les vies assolit per la 
societat civil de Montcada i Rei·
xac. Ciuró creu que amb aquest 
tràmit “s’accelerarà el soterra-
ment i es reconeixerà el caràcter 
prioritari de l’actuació”. En nom 
del PP, el diputat Antonio Gallego 
va dir que per al govern d’Espanya 
aquesta demanda és prioritària i va 
apuntar que el seu partit “no en-
ganyarà ningú; les actuacions les 
durem a terme quan la disponi-
bilitat pressupostària ho perme-

ti”. En representació del PSOE, el 
diputat català Carles Corcuera va 
recordar que el seu grup va presen·
tar una proposició no de llei en la 
mateixa línia que CiU i va apuntar 
que “aquest és un tema de con-
sens, d’acord amb el municipi 
de Montcada i Reixac i, sobre-
tot, amb el veïnat”. Corcuera va 
lamentar que el text aprovat no fos 
més concret pel que fa al calendari 
d’actuació. La diputada Ascensión 
de las Heras, del grup parlamenta·
ri de l’Izquierda Plural, per la seva 
banda, va dir que “les peticions 
de la localitat s’haurien de tenir 
en compte als pressupostos del 
2012”.

Silvia Díaz | Redacció
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Després reunir-se el 13 de març 
a Madrid amb la directora general 
del Ministeri de Foment, Alicia Por-
tas, i el director general de Ferro-
carrils, Manuel Niño, la regidora i 
diputada del PPC, Eva García, ha 
assegurat que hi ha predisposició 
del govern central per soterrar les 
vies i que la ministra Ana Pastor 
s’ha compromès a estudiar el cas 
per poder-lo dotar en els pressu-
postos d’enguany. “La voluntat del 
govern d’Espanya és claríssima 
donat que considera que és una 
gran oportunitat per a la nostra 
ciutat i pel que representa també 
la seva connectivitat i el transport 

al cinturó metropolità”, ha dit l’edil 
–primera per la dreta a la imatge. 
Segons García, dels quatre pro-
jectes en què s’ha dividit l’obra, el 
primer –pressupostat 44 milions i 
que inclou Barcelona– està pen-
dent d’un conveni urbanístic que 
pot generar unes plusvàlues que 
finançarien part de l’actuació | PA

Eva García, optimista després de viatjar a Madrid

Els grups al Parlament 
van votar a favor d’una 
transacció del PP a una 
iniciativa legislativa 
promoguda per CiU

Les vies de tren de la línia de Portbou esdevenen una de les principals barreres arquitectòniques del municipi

El govern municipal i la plataforma es mostren satisfets amb la decisió, però lamenten que no es concreti encara cap calendari
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LLEI DE BARRIS A LA MUNTANYETA

El govern municipal i una representació del veïnat han arribat a un acord sobre les inversions per al 2012

El projectes prioritaris són les escales 
mecàniques i crear més aparcaments

El govern municipal i els veïns de 
Can Sant Joan han acordat que les 
actuacions prioritàries a executar 
aquest any amb el mig milió d’eu·
ros disponible per a inversions a 
la muntanyeta, a través de la Llei 
de barris, seran el tram d’escales 
mecàniques entre els carrers Dia·
gonal i Triangle –que es farà entre 
aquest exercici i el vinent, ja que 
l’obra puja aproximadament a 
700.000 euros– i l’aparcament del 
carrer Triangle. 
El president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra (PSC), i el 
regidor del Pla Integral, Jonathan 
Martín (PSC), es van reunir el 13 
de març amb una quarantena de 
veïns del barri al Kursaal i entre 
ambdues parts van consensuar  
les actuacions que veuran la llum 
pròximament. “Volem comen-
çar les obres de l’aparcament 
abans del maig i la construcció 
de les escales arrencarà a l’octu-
bre, una vegada fem els reque-

riments urbanístics pertinents”, 
ha afirmat Parra. 

Actuacions amb fons propis. Els re·
gidors van informar que, a banda 
de les actuacions de la Llei de bar·
ris, el consistori assumirà l’asfaltat 
i les voreres d’alguns carrers de la 
muntanyeta que es troben en mal 

estat. L’Ajuntament també ha en·
viat requeriments a tots els propi·
etaris dels solars buits –23 en total, 
17 són privats i 6, municipals– per 
tal de mantenir·los en bones 
condicions i tancar·los. “Estem 
satisfets perquè sembla que ja 
començaran a fer-s’hi obres, però 
no baixem la guàrdia perquè fa 

anys que esperem les millores”, 
ha manifestat el president de l’AV 
de Can Sant Joan, José Luis Cone·
jero, qui ha explicat que els veïns 
també han demanat l’arranjament 
total del carrer Triangle i la millo·
ra de la mobilitat al carrer Pont, 
actuacions que veuran la llum 
més endavant.

Silvia Díaz | Redacció

Els carrers de la muntanyeta de Can Sant Joan presenten força inclinació i els vianants i els ciclistes sovint ho tenen difícil per pujar a la zona alta
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Prorrogats un 
any més els 
terminis d’inici 
i final d’obres 

El govern local ha prorrogat per 
un any més les mesures excep·
cionals per flexibilitzar els termi·
nis de les llicències urbanístiques 
d’edificació, amb l’objectiu de 
donar facilitats als promotors a 
l’hora d’iniciar o acabar les obres, 
davant l’actual context econòmic. 
L’acord, aprovat al Ple de febrer, 
es va prendre per primer cop al 
2009 i s’ha anat renovant en tres 
ocasions, fins a l’actualitat. Així, 
el govern torna a ampliar el ter·
mini per iniciar les obres dels 12 
mesos actuals a 36, i el termini 
per enllestir·les, de 36 a 60 mesos, 
amb pròrrogues incloses. 
La mesura tindrà una vigència 
d’un any, prorrogable en funció 
de la conjuntura econòmica, i 
s’aplicarà tant a les noves llicèn·
cies com a les sol·licitades amb an·
terioritat a l’aprovació d’aquesta 
resolució, que no hagin caducat. 
Els promotors hauran de justifi·
car els terminis sol·licitats per a 
les llicències urbanístiques i les se·
ves pròrrogues, que s’aplicaran en 
funció de l’informe corresponent 
dels serveis tècnics municipals. 

Silvia Díaz | Redacció
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ENTREVISTA

“Volem que el màxim de la ciutadania faci 
esport com a part d’una vida saludable”
Marc Rodríguez (pSC), el nou regidor d’Esports i president de l’iME d’aquest mandat, té l’objectiu de mantenir en forma l’esport montcadenc
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Marc Rodríguez –el regidor més 
de jove de l’Ajuntament, amb 25 
anys– és el president de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure 
(IME). Llicenciat en Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport per 
l’INEF ha estat, des de petit, 
vinculat a diversos clubs montca·
dencs practicant diferents esports 
i aconseguint alguns guardons a 
nivell internacional. Ara, però, el 
seu repte és mantenir en forma 
l’esport local.

Quina és la salut de l’esport 
montcadenc? 
L’esport local viu un moment dolç. 
Els nostres esportistes estan aconse·
guint bons resultats a nivell indivi·
dual i col·lectiu en diferents esports 
i disciplines. Som una ciutat amb 
nombroses persones que practi·
quen esport i el que hem d’intentar 
és mantenir i, si pot ser, augmentar·
ne la xifra. Volem que el màxim de 
la ciutadania faci esport com a part 
d’una vida saludable.
A banda d’aquest objectiu, 
quins altres reptes té durant 
aquest mandat?
Continuarem donant suport a les 
entitats en tot allò que estigui al 
nostre abast i fomentarem la pràc·
tica esportiva entre els més petits, 
sobretot a nivell escolar. Un altre 
dels nostres grans reptes és mante·

nir les instal·lacions en les millors 
condicions possibles i, si fos pos·
sible, tractar de donar algun espai 
més per a la pràctica esportiva ja 
sigui tant per a l’ús de les entitats 
com per a la ciutadania.
Una de les obres pendents 
de mandats anteriors és 
l’adequació dels voltants del 
pavelló. Hi ha previsió de dur 
a terme alguna actuació?
Tot i l’actual crisi, estem valorant 
diferents possibilitats i fórmules 
per poder fer ús d’aquest espai. 

És complicat pel moment que es·
tem vivint, però és molt possible  
que al llarg d’aquest mandat acon·
seguim fer alguna acció que canviï 
el voltant del pavelló.
Hi ha algun projecte per cobrir 
la pista d’algun col·legi que 
hagi quedat pendent? 
Som conscients que hi ha escoles 
que no tenen una pista exterior co·
berta, però amb l’actual conjuntu·
ra econòmica no podem fer actua·
cions d’aquest tipus. En tot cas, si 
veiéssim que hi ha alguna possibili·

tat, parlaríem amb el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
perquè ens doni suport ja que, 
sense aquesta ajuda externa, seria 
inviable en aquests moments.
La Regidoria s’ha plantejat la 
possibilitat d’obrir els centres 
escolars perquè els ciutadans 
puguin practicar esport en les 
seves instal·lacions? 
Encara que això és una activitat 
més lúdica que esportiva, l’estem 
valorant amb altres regidories per 
unificar esforços i així poder dur 
a terme aquest projecte. Crec que 
això és un tema a resoldre durant 
aquest mandat perquè els infants 
necessiten un espai on jugar, sobre·
tot a l’estiu.
En anteriors mandats es va 
parlar de la creació d’una fun-
dació per a l’esport local. Pen-
sa recuperar aquest projecte o 
bé en té altres propostes?
En l’actualitat no valorem fer in·
tervencions d’aquest tipus perquè 
això comportaria una despesa ini·
cial, que seria impossible d’assumir 
en aquesta conjuntura.
L’Ajuntament pot continuar 
col·laborant econòmicament 
amb les entitats com ho està 
fent ara?  
Malauradament, tots, entitats i 
ajuntaments, hem sofert retallades 
importants. La nostra aportació 
s’ha vist reduïda en proporció a 

aquestes retallades, però el que 
tractem és de donar una altra 
mena de suport, per exemple, a 
nivell logístic per compensar la pe·
tita pèrdua que han pogut tenir de 
l’any passat a l’actual.

Al 2011 es va recuperar la festa 
de l’esport. Vol que es consoli-
di aquest esdeveniment com 
la manera de reconèixer els 
mèrits de l’esport local? 
Si així ho volen les entitats, ho 
farem. Creiem que és necessari 
homenatjar l’esforç voluntari i al·
truista dels nostres esportistes i de 
les entitats que s’hi dediquen. La 
festa també és una manera que 
tothom pugui conèixer el que fan 
els altres. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

“Malgrat la crisi, 
continuarem donant 
suport a les entitats  
en tot allò que estigui 
al nostre abast”

“És molt possible que  
en aquest mandat fem 
alguna actuació als 
voltants del pavelló”

Marc Rodríguez al seu despatx a l’IME, ubicat a les instal·lacions de Montcada Aqua
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ATENCIÓ SANITÀRIA

Des del 12 de març funciona el 
servei de taxi nocturn que desplaça 
les persones que necessiten visita 
mèdica entre les 0 i les 8h al Cen·
tre d’Urgències i Atenció Primària 
(CUAP) de Cerdanyola·Ripollet. 
“Tot i que l’objectiu del govern és 
que tornin a obrir les urgències 
nocturnes, dins les polítiques de 
la Generalitat no hi ha aquesta 
opció i, per això, donem aquest 
servei”, ha manifestat l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC). El taxi el 
sufraga el consistori i no suposa cap 
cost per a l’usuari. Per utilitzar·lo, 
els veïns han d’anar a l’Ajuntament 
i la Policia Local s’encarrega de tru·
car el servei de Ràdio Taxi Vallès. 
Per a la tornada, és l’equip sanitari 
del CUAP el que avisa de nou el 
taxi que, si s’escau, acosta el pa·
cient a la farmàcia de torn abans de 
tornar a l’Ajuntament. “El servei és 
per a urgències no vitals ni greus, 
com un dolor d’oïda o un mal de 
queixal, i en cas de dubte, s’ha de 
trucar al 061”, ha apuntat la regi·
dora de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU). 

Accions reivindicatives. La Fede·
ració d’Associacions de Veïns de 
Montcada i Reixac (Favmir) s’ha 
adherit a la Iniciativa Penal Popular 
promoguda per l’entitat Dempeus 
per la Salut Pública, que conside·
ra que les retallades en sanitat són 
“violacions dels drets humans 

i socials que estan generant pa-
timents i malalties”, en paraules 
del president de l’entitat, Antonio 
Cera. El col·lectiu va presentar la 
proposta el 8 de març durant la 
manifestació dels dijous, que va 
mobilitzar 200 persones. Al tanca·
ment d’aquesta edició, tenia lloc 
la manifestació del dijous 15. Una 
representació de la Favmir va regis·
trar el 2 de març a l’Ajuntament un 
total de 328 instàncies de ciutadans 
que demanen la dimissió de la re·

gidora de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU). Gon·
zález ha fet una carta de resposta 
on insisteix que l’Ajuntament no 
té competències en matèria de sa·
nitat i recorda que la supressió de 
les urgències “va ser una decisió 
irreversible del CatSalut que ha 
afectat 60 ambulatoris”. L’edil 
també assenyala que ja s’ha instau·
rat el servei de taxi per facilitar el 
desplaçament al CUAP dels usua·
ris que no disposen de vehicle.

Silvia Díaz | Montcada

L’alcaldessa, a l’esquerra, presentant el servei de taxi nocturn, acompanyada de la regidora de Salut
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El servei de taxi nocturn que finança 
el consistori entra en funcionament
La Favmir s’ha adherit a una iniciativa que denuncia les retallades en salut per la via penal

POLÍTICA

La diputada Eva García assegura que el centre és prioritari

ICV-EUiA creu que CiU i el 
PPC no volen fer l’Hospital

Els grups municipals d’ICV·
EUiA de Montcada i Reixac, Ri·
pollet, Cerdanyola, Badia i Bar·
berà han denunciat que el pacte 
que CiU i el PPC han assolit per 
als pressupostos de la Generalitat 
per al 2012 deixa en suspens la 
construcció de l’Hospital Ernest 
Lluch al 2012 i posa en dubte el 
que passarà al 2013. Regidors de 
la coalició –entre ells, el portaveu 
de Montcada i Reixac, Josep M. 
González– van oferir l’1 de març 
una roda de premsa a Cerdanyo·
la, durant la qual van argumentar 
la seva crítica en referència al ca·
tàleg de prioritats del pacte entre 
CiU i el PPC al Parlament de 
Catalunya, que indica que abans 
del 2012 el govern català elabo·
rarà un informe sobre prioritats, 
en el qual apareix l’Hospital. 
“Després de dir que el farien, 
ara no es veu aquesta intenció, 
només es parla d’un estudi”, va 

dir el portaveu de Cerdanyola, 
Santi Cayuela. González, per la 
seva banda, va acusar la regidora 
montcadenca i diputada del PPC, 
Eva García, de votar a favor del 
centre al Ple municipal i en con·
tra a la Cambra catalana: “Era 
la que més cridava perquè no 
es feia l’Hospital –va apuntar– 
i ara vota que no a les accions 
que es duen a terme al Parla-
ment per accelerar-lo”. 

Reacció del PPC. Com a respos·
ta, Eva García ha assegurat que 
l’Hospital és una prioritat per a la 
seva formació: “Seguirem recla-
mant al govern de CiU que el 
faci; tant és així que hem signat 
un acord per comprometre al 
govern a que prioritzi la seva 
construcció”. L’edil acusa ICV·
EUiA d’hipocresia, en considerar 
que, mentre formava part del go·
vern tripartit, la coalició va men·
tir sobre la seva construcció.

Silvia Díaz | Redacció

Els portaveus dels grups municipals d’ICV-EUiA, durant la roda de premsa a Cerdanyola
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Membres de la Favmir van registrar a l’OAC instàncies demanant la dimissió de la regidora de Salut
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Rivera: ‘La construcció de la identitat 
catalana costa molts milions d’euros’

NOVA CAMPANYA

CONTRA LA REFORMA LABORAL

Si es confirma la data, el ple de març es farà el dimecres 28

Els sindicats convoquen 
vaga general per al dia 29

Al tancament d’aquesta edició 
de La Veu, les direccions estatals 
de CCOO i la UGT havien 
anunciat la convocatòria de vaga 
general per al 29 de març, com 
a forma de protesta per la refor·
ma laboral aprovada pel govern 
central, liderat pel PP, al febrer 
passat. A nivell local, encara no 
s’ha decidit si es convocarà algu·
na mobilització a Montcada o bé 
si se centralitzen els actes a Saba·
dell i Barcelona. L’anterior vaga 
general va tenir lloc al setembre 
del 2010, en contra de la reforma 
que estava elaborant l’anterior 
executiu estatal, del PSOE.

El Ple podria avançar-se un dia. 
L’Ajuntament ha informat que, 
en el cas que es confirmi la con·
vocatòria de vaga, el Ple munici·
pal, que s’hauria de celebrar el 
dia 29, com cada últim dijous de 
mes, tindria lloc el dimecres 28, a 
les 19.30h, a la Casa de la Vila. 
Si finalment no hi ha jornada 

de vaga, la sessió es farà el dia 
que correspon. L’alcaldessa, Ma·
ría Elena Pérez (PSC), ha pres 
aquesta decisió en base a la mo·
ció que es va aprovar al Ple de 
febrer. Els grups municipals del 
PSC, ICV·EUiA, Ciutadans i 
ERC van votar a favor d’un text 
promogut per les seccions sindi·
cals a l’Ajuntament en contra de 
la reforma. El PPC hi va votar en 
contra i CiU es va abstenir.

Silvia Díaz | Redacció

 

> Jornada sobre empresa i internacionalització
El departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac, el consistori de Sant Quirze i el departament ACC10, de la Generalitat, 
oferiran el 28 de març una jornada sobre exportació a Barcelona Moda Cen-
tre (Ronda Maiols, 1, Sant Quirze del Vallès). El temari inclou l’exportació, 
l’anàlisi dels diferents productes, les estratègies i la selecció de mercats, els 
canals de distribució i les eines de comunicació i de promoció. La sessió té 
un preu de 50 euros i per reservar plaça es pot trucar al 937 216 800 o bé 
enviar un correu electrònic a sonia.bartres@santquirzevalles.cat  | SD

> Bona resposta de públic a la fira de rebaixes
El bon temps i els importants descomptes van ser els principals atractius de 
la Fira de rebaixes que Montcada Centre Comerç (MCC) va organitzar el 3 de 
març al carrer  Major, amb el lema ‘M’ho treuen de les mans’. Una vintena 
de comerços, la majoria del sector tèxtil i de la zona centre, van posar a la 
venda els estocs de l’hivern a preus de saldo. “Les vendes no han anat gens 
malament”, va explicar el vicepresident de l’entitat, Óliver Pérez, qui conside-
ra un encert haver recuperat la fira, que no es feia es del 2009.  Enguany no 
hi va haver carpes, sinó que els comerciants del carrer Major van posar una 
parada davant del seu establiment i, en el cas de provenir d’altres carrers o 
barris, davant d’un comerç tancat | LG

POLÍTICA

L’executiva socialista té una nova estructura basada en comissions de treball sectorials

María Elena Pérez, reelegida primera 
secretària de l’agrupació local del PSC

María Elena Pérez ha estat reelegi·
da primera secretària de l’agrupa·
ció local del PSC amb un 76% dels 
vots de l’assemblea. La renovació 
de l’executiva es va fer el 29 de 
febrer i va comptar amb la parti·
cipació d’un centenar de militants. 
Pérez ha format un equip paritari, 
de 5 homes i 4 dones, amb el qual 
projecta donar un impuls a l’agru·
pació socialista. Els integrants de la 
nova executiva són José Luis Par·
ra, com a secretari d’Organització; 
Daniel Palomino, responsable de 
Comunicació; Agustín Fuertes, a 
l’apartat de formació; Lourdes Fer·
ré com a secretària de Política Mu·
nicipal, Julia Sevilla, encarregada 

de nous militants i, com a vocals, 
José Antonio García, Andrés Irue·
la i Mireia Álvarez.

Treball en comissions. “És un equip 
plenament preparat i amb la il-
lusió necessària per oferir una 
agrupació oberta i propera a la 
ciutadania i que doni respostes 
factibles i sinceres als seus pro-
blemes”, ha dit Pérez, actual alcal·
dessa del municipi. 
L’executiva també comptarà amb 
una nova estructura basada en 
comissions sectorials en els àmbits 
d’empresa, comerç i ocupació;  po·
lítiques socials i d’igualtat; partici·
pació i cultura; moviment obrer; 
història de l’agrupació, i comunica·

ció, i aposta per mantenir contactes 
personalitzats a través del  ‘Fem un 
cafè i parlem’.
Després de ser reelegida, la prime·
ra secretària va presentar als mili·
tants el seu projecte com a partit 
que passa per tenir més relació 
amb les entitats i associacions i ser 
sensible a les reivindicacions dels 
treballadors i dels barris. A l’as·
samblea també es van escollir els 
nous representants de l’agrupació 
al Consell de Federació del Vallès 
Sud del PSC entre els quals hi ha 
les exregidores Enriqueta Delgado 
i Guadalupe Lorenzana a més de 
Ricardo Bermúdez, Juan Miguel 
Correa, Laura Muñoz, Ricardo 
Pla i Juan Rodríguez.

Pilar Abián | Redacció
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Fotografia de família dels membres de la nova executiva local del PSC amb els representants de l’agrupació al Consell de la Federació Vallès Sud

Manifestació del 19 de febrer contra la reforma
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El president de Ciutadans (C’s), 
Albert Rivera, va afirmar el 13 de 
març a la Casa de la Vila que “la 
lluita contínua per no voler reco-
nèixer que Catalunya pertany a 
l’Estat espanyol ens costa molts 
diners a tots”, durant la presenta·
ció de la campanya ‘Nacionalisme 
és crisi’. L’objectiu de la formació 
és denunciar que el govern català, 
liderat per CiU “amb la compli-
citat del PP”, apunta Rivera, dedi·
ca més de 1.000 milions d’euros al 
que denomina construcció nacio·
nal i, mentrestant, “hi ha retalla-
des en educació, en sanitat, en 
justícia i altres sectors socials”, 
va indicar. 
Rivera va parlar dels 400 milions 
d’euros que la Generalitat dedica 
als mitjans de comunicació pú·

blics, els 560 als consells comarcals, 
els 27 a política exterior, els 75 que 
els governs del Tripartit han donat 
a la companyia aèria Spanair o els 
160 per a política lingüística. Com 
a contrapartida, el president de 
C’s va dir que, per superar la crisi 
i situar Catalunya com un focus 
d’atracció per a les empreses, cal 

“obrir fronteres, no aixecar-ne de 
noves, i posar la catifa vermella 
a qui vulgui instal·lar-se aquí, no 
posar-li traves amb nacionalis-
mes”. Rivera va estar acompanyat 
de la regidora de C’s a Montcada, 
Carmen Romero, el president local 
del partit, Toni Pérez, i el secretari 
general, Matías Alonso.

Silvia Díaz | Montcada

El president de C’s va presentar a Montcada la nova iniciativa ‘Nacionalisme és crisi’

Rivera, segon per l’esquerra, acompanyat de Pérez (esquerra), Romero i Alonso
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‘Es retalla la despesa 
social mentre els diners 
s’aboquen als bancs’
El president de Justícia i pau explica com sortir de la crisi 

L’economista Arcadi Oliveres, 
president de l’organització Justícia 
i Pau, va tornar a denunciar el 12 
de març a Montcada el sistema 
polític i financer com a responsa·
ble directe de la crisi que ha deixat 
milions de persones a l’atur i que 
situa 1 de cada 5 catalans en el 
llindar de la pobresa. Acompan·
yat de la periodista Esther Vives 
i del montcadenc Sebastià Here·
dia, Oliveres va participar en un 
acte organitzat conjuntament pel 
moviment dels Indignats, el Cer·
cle Cultural i la CAL, que va aple·
gar a l’Abi més de 200 persones. 
El reconegut activista en pro dels 
drets humans, el consum respon·
sable i l’economia solidària va ar·
gumentar que el problema no és la 
falta de diners sinó que aquests es 
concentren en un 1% de la pobla·
ció. “Els governs estan retallant 
en sanitat, educació i pensions 
no perquè sigui necessari sinó 

perquè els diners s’estan deri-
vant als bancs i a l’Exèrcit”, va 
dir, assegurant que no caldria re·
duir la despesa pública si hagués 
voluntat política d’actuar contra 
el frau fiscal pel qual l’Estat deixa 
d’ingressar 80.000 milions d’euros 
l’any. Oliveres també va criticar la 
despesa militar: “Segons les da-
des oficials, puja a 52 milions 
anuals tot i que, en realitat, su-
pera el doble d’aquesta xifra”.

Passar a l’acció. Quant a les possi·
bles solucions a l’actual context de 
crisi, l’economista va assenyalar que 
“per acabar amb l’atur, l’única 
sortida passa per repartir el tre-
ball que hi ha reduint les jorna-

des laborals ja que és inviable 
poder crear 5 milions de llocs 
de feina”. Oliveres va recordar 
que França ho va fer fa 12 anys 
i va aconseguir ocupar gairebé el 
total de la població activa. La me·
sura va anar acompanyada d’una 
compensació econòmica per part 
de l’Estat als treballadors perquè 
no perdessin poder adquisitiu. 
Des d’un punt de vista individual, 
el president de Justícia i Pau va ins·
tar els assistents a fer accions com 
ara passar de la banca convencio·
nal a la Banca Ètica; denunciar ju·
dicialment les actuacions il·legals 
d’administracions o empreses i 

fer un consum responsable. “En 
aquest planeta –va dir– hi ha 
1.000 milions de persones que 
consumim de forma desme-
surada enfront 6.000 que s’ho 
miren amb enveja i, al pas que 
anem, els recursos s’acabaran”. 

El 15-M. Esther Vives va centrar 
la seva intervenció en el moviment 
dels Indignats i en l’esperança que 
aquest genera des d’un punt de 
vista social: “Ens ha demostrat 
que l’acció col·lectiva pot fer 
canviar les coses”. La periodista 
va carregar contra el sistema, que 
va qualificar d’antidemocràtic, i 

contra el discurs oficialista que 
justifica la necessitat de les reta·
llades. “Ens volen responsabilit-
zar de la crisi quan és l’Estat el 
que està actuant com un Robin 
Hood reaccionari robant als 
pobres per donar els diners a 
la banca”, va dir tot animant els 
assistents a participar a la vaga ge·
neral del 29 de març. 
També Sebastià Heredia va enco·
ratjar la ciutadania a lluitar con·
tra les injústicies. “Tenim prou 
motius per estar indignats però 
també la força per propiciar el 
canvi, perquè realment un altre 
món és possible”, va concloure.

Pilar Abián | Montcada

XERRADA D’ARCADI OLIVERES
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La xerrada, convocada pels Indignats, el Cercle Cultural i la CAL va reunir més de 200 persones a la sala gran de l’Abi

“A causa del frau fiscal, 
l’Estat deixa d’ingressar 
80.000 milions d’euros 
l’any”, diu Oliveres
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GALLECS

Una representació dels veïns de 
l’Estany, urbanització situada en el 
Parc natural de Gallecs, es va reu·
nir el 8 de març amb el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC), per tal de dema·
nar que el consistori acceleri els trà·
mits per redactar el pla de millora 
urbana de la zona residencial, un 
tràmit pendent des del 1972. L’Ins·
titut Català del Sòl (Incasòl) és el 
propietari majoritari dels terrenys 
de Gallecs i, segons ha avançat 
l’Ajuntament, s’ha compromès a 
elaborar el planejament del sector. 
“En no tenir cap pla, l’Estany no 
s’ha desenvolupant urbanística-
ment”, indica el president de l’AV 
de l’Estany de Gallecs, José Miguel 
Moreno. Parra ha avançat que du·
rant aquest mes de març es reunirà 
amb representants de l’Incasòl per 
continuar desencallant el tema.

Problemes amb l’aigua. Segons 
l’edil, la manca de planejament 
ha impedit l’Ajuntament dotar la 
urbanització dels serveis de què 
gaudeixen altres zones. “No tenim 
xarxa d’aigua potable, fem ser-
vir un pou que paguem tots els 
propietaris, però no es pot per 
beure directament ni tampoc és 
bona per cuinar”, ha explicat José 
Rodríguez, un altre veí del sector. 
Al 2009, l’Agència Catalana de l’Ai·
gua (ACA) va atorgar al consistori 
una subvenció per portar l’aigua 

potable a l’Estany i a Vallençana·
Reixac, però el procés està aturat. 
“Pels problemes econòmics que 
té l’ACA, ens ha demanat que 
renunciem als ajuts, però ens ne-
guem a perdre aquests diners i ja 
li ho hem comunicat oficialment 

a la Generalitat”, ha destacat Par·
ra. Els veïns també es queixen del 
mal estat dels carrers, de la manca 
d’il·luminació pública, del fet que 
no hi ha vigilància policial i de la 
recollida d’escombraries que con·
sideren insuficient.

Silvia Díaz | L’Estany de Gallecs

Els habitatges de l’Estany de Gallecs són cases unifamiliars ubicades en un carrers sense asfaltar
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Els veïns de l’Estany reclamen el 
planejament de la zona residencial
L’Ajuntament ha reiniciat les converses amb l’incasòl per elaborar el pla de millora urbana

 

> Xerrada sobre les emergències globals
El Grup de prevenció d’emergències climàtiques, un nou col·lectiu format per 
voluntaris de diferents poblacions catalanes, oferirà el 17 de març una confe-
rència a la Casa de la Vila (11.15h) sobre prevenció i actuació davant d’una 
emergència global, amb l’objectiu d’assessorar la ciutadania sobre com actuar 
davant d’una catàstrofe. “La població, en general, no sap què ha de fer en 
casos d’emergència o quins materials es poden fer servir”, ha explicat Jordi 
Navarro, un dels organitzadors. La conferència s’adreça a tot tipus de públic i 
per confirmar l’assistència i donar més informació, el Grup de prevenció posa a 
disposició dels interessats el correu electrònic g.t.2012@hotmail.es  | SD

> Nova edició de l’activitat ‘Fem dissabte’
Projecte Rius amb la col-
laboració de l’Ajuntament, 
l’entitat Acer i Protecció Ci-
vil, organitzen el 24 de març 
una jornada de neteja dels 
espais fluvials al riu Ripoll, 
davant del col·legi La Salle, 
a partir de les 10h. Segons 
ha explicat Manuel Gómez, 
de l’organització, la jornada 
pretén “conscienciar la po-
blació que s’han de tenir els rius nets”. ‘Fem Dissabte’ és una neteja coor-
dinada i col·lectiva de diferents trams de rius a Catalunya, per tal d’alliberar 
les lleres i les riberes de brossa i deixalles. A la imatge, recollida de tot tipus 
de material durant la jornada a Montcada del 2011 | SD

CONSUM D’AIGUA

La iniciativa es durà a terme a 50 municipis de tot Catalunya

Montcada participa en una
nova campanya d’estalvi 

Una cinquantena de municipis 
de tot Catalunya, entre els quals 
hi ha Montcada i Reixac, s’ha 
afegit a la campanya d’estalvi 
d’aigua que promouen l’ACA, 
la Diputació de Barcelona i la 
Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a 
la Sostenibilitat. Entre els ajunta·
ments participants es repartiran 
més de 22.000 airejadors d’estal·
vi per a aixetes, estris que per·
meten estalviar fins a un 50% 
de consum i que, segons una en·

questa de l’Idescat del 2010, són 
el dispositiu d’estalvi més utilit·
zat a Catalunya. 
Fonts municipals han indicat que 
a Montcada la campanya s’adre·
çarà especialment als centres es·
colars de primària. El lliurament 
dels kits implicarà un seguiment 
del consum per poder quantifi·
car l’estalvi real. D’altra banda, 
l’organització oferirà als ajunta·
ments les exposicions ‘L’aigua en 
equilibri’ i ‘La nova cultura de 
l’aigua’. 

Pilar Abián | Redacció
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Els airejadors d’estalvi es col·loquen a les aixetes per controlar el consum d’aigua

> El perill de conduir i parlar pel mòbil a la vegada
La Policia Local de Montcada i Reixac clourà el 18 de març una campanya 
de control que va iniciar a mitjan de mes sobre dels perills i les sancions que 
es cometen quan es condueix i, a la vegada, s’està al cas dels aparells elec-
trònics, com els reproductors de música, o bé, es parla pel telèfon mòbil. 
La iniciativa incideix especialment en les mesures de seguretat, però també 
recorda als conductors que aquestes accions poden comportar infraccions, 
amb multa de 200 euros i la retirada de 3 punts del carnet | SD
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L’Estany de Gallecs és una ur-
banització que ocupa bona part 
de les 45 hectàrees del terme 
municipal montcadenc inclòs al 
parc agrícola i forestal de Gallecs. 
Aquest espai pertany a Montcada 
i Reixac des de l’època medieval, 
però, donada la seva llunyania 
amb el nucli urbà, és poc conegut 

entre la població. Hi viuen unes 
200 persones en els habitatges 
construïts en una seixantena de 
parcel·les. Si bé anys enrere es 
tractava majoritàriament d’una 
zona de segones residències, a 
hores d’ara, segons han explicat 
els veïns, la majoria de la gent hi 
viu de forma habitual | SD

La urbanització és de Montcada des de l’Edat Mitjana

En venda. Plaça de pàrquing al costat de 
l’Ajuntament. Tel. 617 923 493.
Venta o alquiler. Con opción a compra. 
Ático en Santa Perpétua con 2 habitaciones 
y terraza. Precio: 100.000 euros. Tel: 615 
958 744. 
Se vende. iPhone 4S 16GB de Apple. Color 
negro. Nuevo. Sin estrenar. Libre (aunque 
incluye tarjeta Movistar). Cargador. Auricula-
res. Cable USB.Precio: 400 euros. 
Se alquila. Furgoneta Renault Traffic en 
muy buen estado, con baca. 300 euros/mes. 
Incluido seguro, revisiones, etc. Posibilidad 
de alquiler diario. Tlf. al 93 278 84 85.
Nou grup d’amics del Vallès. Si tienes de 
40 a 55 años, amplía tu grupo de amigos. 
Ccenas en Montcada. Tel. 637 782 118.
Se venden. 4 sillas de peluquería seminue-
vas por 800 euros (negociables). Tlf. 691 
075 030.
Es venen. Dues places de pàrquing per a 
vehicles petits o motos i remolcs a Mas Ram-
pinyo. Preu econòmic. Tel. 691 077 039.
Se venden. Plazas de aparcamiento en la 
carrer Anselm Clavé, una doble y la otra in-
dividual. Tlf. 670 226 549. 
Se ofrece. Señorita para servicios a la tercera 
edad, en residencias o domicilios. Con expe-
riencia, título de auxiliar de geriatría y conoci-
mientos de enfermería. Tel. 676 80 66 45.
Se ofrece. Caballero de 52 años, padre de 
familia numerosa para trabajo de carretille-
ro, camarero o vigilante de seguridad. Tlf. 
648 194 337.

anuncis gratuïts                                    
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat
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Els serveis tècnics municipals han 
elaborat un projecte per urbanitzar 
els jardins de la Casa de les Aigües 
que es dividirà en tres fases. L’ob·
jectiu global de l’actuació és crear 
un recorregut que, des de l’accés al 
recinte pel barri de Can Sant Joan, 
vagi oferint perspectives visuals 
tant del conjunt arquitectònic 
com de la llera del riu Besòs i de 
la serralada de Marina. “Dona-
des la importància històrica i la 
propera museïtzació del conjunt 
arquitectònic, demanarem una 
subvenció al Ministeri de Cul-
tura per dur a terme l’actuació”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 
(PSC), qui també ha destacat que 
la inclusió del recinte dins les xar·
xes ciclables que creuen Montcada 
dóna rellevància al conjunt dins la 
Regió Metropolitana. L’ajut se sol·
licitarà al programa ‘1% cultural’, a 
través del qual amb fons estatals es 
podria cobrir el 50% de la primera 

fase de l’actuació, pressupostada 
en 150.000 euros. 

Tres etapes. La fase més ambicio·
sa del projecte és la primera, que 
pretén crear una plaça pavimen·
tada entre la Casa del Maquinista 
i les sales dels pous, de la màqui·
na de vapor i de les calderes. Els 
tècnics municipals han dissenyat 
un espai que esdevindrà a partir 
de franges de paviment que se·
nyalaran els accessos als edificis i 
dels elements singulars del recin·
te, com la xemeneia, creant una 
sensació de moviment constant. 
Aquestes franges, segons el pro·
jecte, combinaran el maó massís, 
que evoca l’acabat de les façanes 
dels edificis de la Casa de les Ai·
gües, amb la vegetació arbustiva. 
La segona fase del projecte consis·
tirà a urbanitzar la part del jardí a 
tocar amb la torre·dipòsit i la terce·
ra, a arranjar les zones verdes de 
la franja coneguda com el passeig 
dels Castanyers.

Silvia Díaz | Redacció

CASA DE LES AIGÜES

El consistori demanarà una subvenció al Ministeri de Cultura

Imatge virtual del projecte que han fet els serveis tècnics de l’Ajuntament per arranjar, en tres etapes, els exteriors del recinte

L’Ajuntament elabora un 
projecte per condicionar 
els exteriors del recinte

Un dels objectius del consistori és posar 
en funcionament al llarg d’aquest any el 
pou de la Casa de les Aigües –a la imat-
ge–, dimensionat per regar tot el parc 
de les Aigües i que permetria comptar 
amb més aigua freàtica per al rec d’altres 
parcs i jardins. Al municipi hi ha altres 
dos pous que fan aquesta funció; un està 
situat al parc de la Llacuna, per abastir 
el llac perimetral, i un altre és el de Can 
Tuxans, propietat d’Aigües de Barcelona 
i que l’Ajuntament fa servir per al rec i la 
neteja a través d’un conveni | SD
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> Reforma del pou de 
la Casa de les Aigües
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ADOPCIÓ DE gOSSOS
La majoria dels animals 
recollits a Montcada van 
al CAAD de Terrassa

pàg. 17pàg. 18

ASSOCIACIONS
Les entitats continuen rebent 
subvencions de l’Ajuntament, 
però en menor quantitat

Un dels actes més destacats del 
programa a Montcada amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona 
va ser una xerrada sobre la mo·
dificació del Reial Decret sobre la 
reforma laboral de les persones 
treballadores de la llar, que té com 
a objectiu integrar aquest col·lectiu 
en el sistema laboral perquè tingui 
dret a les prestacions contributives. 
L’Estat pretén que al 2019 aquest 
àmbit estigui totalment regulat. 
Acompanyades de la regidora de 
Dona i Igualtat, Judith Mojeda 
(PSC), les advocades Idania García 
i Mercedes Silvano van explicar el 
7 de març a la Casa de la Vila el 
contingut de la reforma.

La norma introdueix el concep·
te d’empleador/empleadora per 
definir la persona que contracta 
el servei, que ha de ser el titu·
lar d’un habitatge o qui signi el 
contracte de lloguer. “Qualsevol 
persona que tingui una dona 
de fer feines a casa ha de fer-li 
un contracte, tant si la treballa-
dora està a jornada completa o 
per poques hores”, va expressar 

García, qui va dir que les treballa·
dores no poden fer·se autònomes 
com alternativa als contractes i 
que, si treballen per a una empresa, 
aquesta ha de tenir una autoritza·
ció del servei públic de treball. 
Pel que fa a les retribucions, les tre·
balladores hauran de cobrar, com 
a mínim, el salari mínim interpro·
fessional en el cas de fer 40 hores 
setmanals, de 641 euros mensuals, 
que equival a prop de 22 euros 
diaris. Les treballadores de la llar 
tenen dret a 14 pagues, 30 dies de 
vacances i, en el cas de les jornades 
completes, d’un descans de 36 ho·
res consecutives. La nova reforma 
atorga a les treballadores tots els 
drets per cotitzar –baixa laboral, 
jubilació i pensions– a excepció de 
les prestacions de l’atur.

Cobertura legal. A partir d’ara, els 
costos de la cotització a la Seguretat 
Social els ha d’assumir l’empleador, 
i del seu compte bancari es des·
comptarà cada mes un 22% en con·
cepte de Seguretat Social, del qual 
un 3,7% correspon a la part de la 
treballadora. “Si els empleadors 
es donen d’alta abans del 30 de 
juny obtindran un descompte 
del 20% durant tres anys”, va 
indicar Mercedes Silvano, qui 
recomana a tothom a fer el con·
tracte perquè tant la treballadora 
com l’empleador tinguin cober·
tura legal. Per fer la tramitació 
i per a més  informació sobre el 

contracte i les bases de cotització 
es pot anar a les oficines de la 
Tresoreria de la Seguretat Social 
–la més pròxima a Montcada és 
la de Cerdanyola– o bé consultar 
el web www.seg-social.es.
L’aplicació de la norma va ge·
nerar força debat entre el públic 
assistent –la majoria, dones que 
contracten els serveis– ja que, tal 
com van reconèixer les advoca·
des, la reforma té llacunes i com 
que hi ha un termini d’adaptació 
fins al 30 de juny, encara no s’ha 
aplicat de ple ni hi ha jurispru·
dència.  

TREBALL A LA LLAR

Silvia Díaz | Montcada

La reforma laboral del sector obliga a fer un 
contracte encara que sigui per poques hores
Una xerrada sobre la incorporació d’aquest àmbit al règim general va ser un dels actes centrals del Dia de la Dona a Montcada

La norma dóna un 
marge de temps fins 
al 30 de juny perquè 
els empleadors donin 
d’alta les treballadores

L’advocada Mercedes Silvano, en primer terme, explica el contingut de la norma en presència de Mojeda (al centre) i la lletrada Idania García
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Com es faran les inspeccions labo-
rals? Què passa quan una treballa-
dora fa més d’un domicili contracta-
da per una única persona? Com es 
justifiquen les baixes? Aquests són 
alguns dels dubtes que van expres-
sar els assistents a la xerrada. “La 
reforma farà que moltes dones es 
quedin sense feina perquè fer un 
contracte implica tràmits i obliga-
cions que la gent no voldrà assu-
mir”, va expressar Puri Giménez. 
Roser Lluís, amb els seus pares de-
pendents, també opina que la gent 
renunciarà a aquests serveis. La seva 

família fa temps que té regularitzada 
la situació de les treballadores i creu 
que “és injust que els que fem bé 
les coses no tinguem descompte i 
les noves altes, en canvi, rebran un 
20% de bonificació. Rosa González 
considera que la norma és bona per 
a les treballadores internes o les que 
fan jornada completa en un únic do-
micili, però no per a les que van per 
hores. “Crec que importen més les 
ganes de recaptar diners per part 
de l’administració que no pas regu-
laritzar la situació de les treballado-
res”, opina | SD

La llei genera molts dubtes entre els usuaris
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RETALLADES EN EDUCACIÓ

Docents, pares i alumnes debaten 
a l’INS Montserrat Miró sobre la crisi

L’institut Montserrat Miró va aco·
llir el 13 de març una nova acció de 
protesta, convocada pels sindicats 
d’ensenyament, contra les retalla·
des en l’educació pública seguint 
l’exemple iniciat el mes passat a 
l’INS La Ferreria. Des de les 20 
fins a les 21.30h es van fer acti·
vitats esportives i, a continuació, 
dues xerrades adreçades, d’una 
banda, a mestres i pares i, de l’altra, 
a alumnes. 
La primera va ser a càrrec de Jordi 
Roca, del departament de Teoria 
Econòmica de la UB qui, després 
d’exposar les causes de la crisi 
econòmica, va posar en qüestió la 
reforma laboral. “Aquesta norma 
–va dir– atempta contra els drets 
dels treballadors i augmenta les 
desigualtats salarials”. 
Respecte les retallades en despesa 
social, Roca considera que preci·
sament en una situació de crisi “el 
que ha de fer el govern és inversió 
pública i garantir les prestacions 
als més desfavorits”. L’economista 

també va afirmar que els problemes 
que l’Estat hauria d’afrontar són 
l’elevat frau fiscal i que les rendes 
del capital tinguin un rendiment 
diferent a les rendes del treball, 
deixant de beneficiar els més rics.  

Els joves. Mentre els adults deba·
tien, a l’aula del costat exalumnes 

del centre –Roser Alcázar, Lídia 
Molano i Pau Romero– van ser els 
encarregats de parlar als estudiants 
sobre la implicació dels joves en el 
món de l’educació. El missatge que 
es va transmetre a la quarantena de 
participants va ser que la informa·
ció i la mobilització són claus. “No 
us penseu que el que està passant 

ara no us afecta perquè no és així; 
el vostre futur depèn del que es-
tigueu disposats a lluitar”, va dir 
Alcázar,  tot animant els joves a su·
mar·se a les accions reivindicatives 
per la construcció del nou institut 
–les properes es faran els dies 30 i 
31 de març– i a les protestes contra 
les retallades en educació.

Seguint la iniciativa de trobades iniciada a l’iNS La Ferreria, el 13 de març es va fer una nova vetllada reivindicativa

Exalumnes de diferents instituts vinculats a moviments estudiantils van explicar als alumnes del Montserrat Miró els motius de les mobilitzacions
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La psicomotricista i professora 
Montse Castellà, la dinamitza·
dora del taller ‘Anima’t’, oferirà 
el 21 de març l’activitat ‘Juguem 
amb els nostres fills’, en el marc 
de la segona Escola de Mares i 
Pares (Empa) que organitza la 
FAMPA. La sessió s’adreça a fa·
mílies amb fills petits, entre 0 i 3 
anys i pretén mostrar als pares i 
les mares com gaudir d’una re·
lació més creativa amb els seus 
fills, a través de joc. 

Joventut. Els tècnics de la Regi·
doria d’Infància i Joventut ex·
plicaran a famílies amb fills que 
cursen entre sisè de primària i se·
gon d’ESO els objectius i recur·
sos per als joves que s’ofereixen 
a Can Tauler, un equipament 
municipal adreçat a la gent jove. 
L’activitat, que estava previst 
fer·la el 29 de març, s’ha hagut 
d’ajornar fins al 3 de maig, en 
coincidir amb la convocatòria 
de vaga general. En ambdós 
casos, les places són limitades i 
s’ha de reservar plaça a través 
del correu electrònic empamir@
hotmail.com. 

L’Empa presenta 
Can Tauler a 
les famílies

Silvia Díaz | Redacció

Pilar Abián | Montcada Nova

PREINSCRIPCIÓ

Les previsions d’Educació apunten 
que caldrà obrir dos grups de P-3

El curs vinent, un total de 455 in·
fants entraran a per primer cop a 
l’escola i 359 passaran a primer 
d’ESO, segons les dades provisio·
nals de què disposa la Regidoria 
d’Educació. A priorit tot apunta 
que caldria obrir dues aules més 
de P·3 per cobrir la demanda. “Un 
dels grups anirà al Font Freda, 
centre que ja ha consolidat la se-
gona línia, però l’altre l’obrirem 
en funció del resultat de la preins-
cripció ja que, per experiència, la 
demanda real no sempre coinci-
deix amb les previsions”, ha des·
tacat la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC).
La preinscripció escolar a primària 
i secundària obligatòries per al curs 
2012·2013  tindrà lloc del 19 al 30 
de març. Per al curs vinent entrarà 
en vigor la modificació de les zones 
de referència que es va aprovar al 
Consell Escolar al novembre i ha 
estat ratificada pels Serveis Territo·
rials d’Educació, a través de la qual 
les famílies de la Font Pudenta, la 
plaça de l’Església i els carrers de la 
zona alta del centre tindran com a 

referència l’escola Font Freda, una 
mesura que, en opinió de Rivas, 
“contribueix a equilibrar la ma-
trícula i nodrir aquesta escola 
per consolidar la segona línia”.
A secundària, el curs vinent es 
mantenen les mateixes línies de 
primer d’ESO als instituts públics, 
tres a La Ribera i al Montserrat 
Miró i dues, a La Ferreria. Edu·
cació considera que amb aquesta 
oferta i les places dels centres con·

certats La Ginesta i La Salle, n’hi 
haurà prou per cobrir la demanda. 

Visita a les escoles. Les jornades 
de portes obertes als centres edu·
catius cara a la preinscripció van 
finalitzar el 14 de març. Les famí·
lies han pogut conèixer de primera 
mà les instal·lacions i el programa 
docent dels col·legis i els instituts 
del municipi, públics i concertats, 
abans de fer la preinscripció.

A primer d’ESo, l’oferta actual de centres públics i concertats cobrirà la demanda

L’escola Font Freda, que ha consolidat les dues línies educatives, va obrir portes el 6 de març
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Silvia Díaz | Redacció

Jornada per a professors 
sobre l’escola inclusiva

FORMACIÓ

L’activitat va aplegar al voltant d’un centenar de docents

El Centre de Recursos Pedagògics 
(CRP) Vallès Occidental Sud –que 
ofereix servei a Montcada, Ripollet 
i Santa Perpètua– va organitzar el 
7 de març una trobada pedagògica 
sobre l’escola inclusiva. La jornada 
va aplegar prop d’un centenar de 
personal docent de les diferents es·
coles de la demarcació. El progra·
ma va incloure una conferència a 
càrrec de Climent Giné, professor 
de la Facultat de Psicologia, Cièn·
cies de l’Educació i de l’Esports 
de la Universitat Blanquerna·
Ramon Llull, a més d’una 
ponència de Gemma Alsina, del 
servei d’atenció a la diversitat i 
la inclusió de la Direcció General 
d’Educació Infantil i Primària del 
Departament d’Ensenyament. 

Eines. Giné va exposar diversos 
aspectes relacionats amb l’escola 
inclusiva com ara les pràctiques 
que es mostren més favorables 
per promoure·la. “El discurs so-
bre la inclusió s’ubica més en 
l’esfera dels valor que no pas 
en les metodologies de pensar 

i entendre l’educació”, va dir. Al·
sina va parlar del repte de fer un 
escola on tothom pugui aprendre i 
va fer una repassada als elements 
que existeixen en l’actualitat. “Tot i 
els temps difícils, continuem fent 
de l’escola el primer espai social 
on els infants i els joves s’arrelin 
a la cultura i aprenguin a fer-se 
grans”, va afirmar.
D’altra banda, el 24 de març, a 
partir de les 9.15h, el CPR oferirà 
una jornada d’intercanvi sobre ex·
periències d’atenció a la diversitat 
que duen a terme centres de les 
tres poblacions. Es parlarà de les 
estades formatives de l’institut La 
Ferreria i de diversos programes de 
diversificació de La Salle. 

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

Climent Giné durant la seva exposició
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8 DE MARÇ

Una exposició recorda els serveis 
municipals d’atenció a les dones

“El dret a tenir drets”. Amb aques·
ta frase d’Hanna Arend s’inicia 
l’exposició que fins a principi d’abril 
es podrà visitar a la primera planta 
del Kursaal i que es va inaugurar 
el 8 de març, amb motiu del Dia 
Internacional de la Dona que posa 
l’èmfasi en els drets, els serveis i els 
recursos que posa a l’abast de les 
dones l’Ajuntament, especialment 
per a les nouvingudes. 
La salut, la formació, el treball, 
l’assessorament, l’ajuda contra la 
violència de gènere són alguns del 
serveis que el consistori vol donar a 
conèixer entre la població nouvin·
guda, per recordar·li els seus drets 
com a dona i, alhora, difondre el Pla 

municipal d’Igualtat d’Oportunitats 
entre homes i dones que recull els 
programes d’actuacions per afavo·
rir la participació igualitària de to·
tes les dones del municipi. 
La inauguració de ‘Dones, totes 
tenim drets’ va anar a càrrec de  
l’alcadessa, María Elena Pérez 
(PSC), de la regidora de la Dona 
i Igualtat, Judith Mojeda (PSC), i 
la d’Integració, Elisabet González 
(CiU), departaments que coordi·
nen l’exposició.

Peruanes a Barcelona. També al 
Kursaal, a la sala d’exposicions, 
es pot visitar fins al 15 d’abril una 
altra mostra titulada ‘Peruanes 
a Barcelona (1985·2010), ciuta·

danes d’aquí i d’allà’ que reflexa 
el camí iniciat en la dècada dels 
vuitanta per milers de dones del 
Perú amb destinació a Catalunya 
a causa d’una profunda crisi so·
cial, econòmica i política. 
Un recull d’imatges presenta di·
versos perfils i projectes migrato·
ris que qüestionen els rols assig·
nats de gènere i posen de manifest 
el protagonisme de les dones en 
el desenvolupament, tant del país 
d’arribada com el d’origen. La 
responsable de l’Associació Pe·
ruana Q’atary i també tècnica de 
l’Oficina d’Atenció a la Dona de 
Montcada, Úrsula Santa Cruz, 
va ser l’encarregada de presentar 
l’exposició, el passat 6 de març.

Lluís Maldonado | Can Sant Joan

El Kursaal acollirà fins a principi d’abril una mostra sobre els drets del col·lectiu femení

Les autoritats municipals, a la dreta, durant la inauguració de l’exposició sobre els drets de les dones el passat 8 de març
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El professor d’orientació pro·
fessional de la Universitat Au·
tònoma de Barcelona (UAB) 
Màrius Martínez ofereix el 27 
de març a l’Auditori Munici·
pal (18.30h) la xerrada ‘Com 
afrontar la transició escola·tre·
ball en temps de crisi’, convidat 
per la Regidoria d’Educació, en 
el marc del Dispositiu Local de 
Transició Escola Treball (Dil·
tet). El ponent farà una anàlisi 
de la situació econòmica i social 
actual, marcada per la crisi i la 
incertesa en l’àmbit laboral. 
Doctor en Ciències de l’Educació, 
Martínez és també professor de 
Pedagogia i Educació Social i 
Màster de Formació de Persones 
Adultes de la UAB i està especia·
litzat en orientació professional. 

Orientació 
professional 
per a joves en 
temps de crisi
Silvia Díaz | Redacció

‘Va per tu’ podrà fer el 
segon repte ‘Trailwalker’

SOLIDARITAT

El grup ha reunit el mínim de 1.500 euros en donacions
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El grup ‘Va per tu’ podrà parti·
cipar a la segona fase del repte 
‘Trailwalker’ d’Intermón Oxfam, 
que consisteix a recórrer a peu, el 
5 de maig, 100 quilòmetres d’una 
ruta entre Sant Feliu de Guíxols 
i Olot. Per optar a aquesta eta·
pa, el conjunt, que compta amb 
dues montcadenques, Dolors 
Fernández i Magda Salat, havia 
d’obtenir 1.500 euros en dona·
cions, una xifra que ha assolit 
amb escreix, sobretot gràcies al 
sopar solidari que es va organit·
zar el passat 2 de març a l’Abi i al 
qual van assistir un total de 170 
comensals. “Ho hem aconseguit 
gràcies a la solidaritat de mol-
tes persones; estem molt con-
tentes i agraïdes”, va explicar 

Fernández. ‘Va per tu’ ha recollit 
a hores d’ara més de 2.500 euros 
per a aquest desafiament, que 
té com a objectiu final un causa 
solidària, recaptar fons per a la 
construcció de pous d’aigua al 
territori d’Etiòpia. 

Suport local. A més de les apor·
tacions econòmiques rebudes a 
títol individual, Fernández va 
destacar la col·laboració que han 
obtingut de molts comerços del 
municipi i la d’entitats locals com 
l’Abi i el Cim en l’organització 
del sopar i el sorteig de regals. 
La vetllada va estar amenitzada 
amb l’actuació del grup de balls 
de saló de l’AV de Terra Nostra i 
de la cantant Mariona Bosch, qui 
també forma part de l’equip.

Laura Grau | Montcada

Alguns dels assistents al sopar benèfic van lluir samarretes promocionals del repte Trailwalker
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VOLUNTARIAT

Un total de 261 persones de les 290 
que es van acostar el 12 de març a 
la Casa de la Vila van donar sang 
amb motiu de la Marató, 55 més 
que l’any passat i 24 de les quals ho 
feien per primer cop. Els respon·
sables del Banc de Sang i Teixits 
(BST) s’han mostrat molt satisfets 
pels resultats obtinguts al municipi, 
que s’acosten al rècord de la prime·
ra Marató, al 2004. “Hem superat 
amb escreix les nostres previ-
sions i, per a l’any vinent, tenim 
el llistó molt alt”, ha destacat, Car·
me Díaz, del BST.
La proliferació de les xarxes socials 
i la difusió a través de les entitats 
van contribuir a promocionar la 
jornada. “Les maratons són un 
ajut a les nostres visites a po-
blacions catalanes, ja que cada 
dia necessitem unes 1.000 dona-
cions”, va explicar Díaz.

Pràctica habitual. La sala institu·
cional de la Casa de la Vila va 
esdevenir durant el matí i la tarda 
una mena de consulta mèdica on 

s’anaven succeint les donacions. 
“M’agrada ajudar perquè encara 
que mai he necessitat una trans-
fusió, altres membres de la meva 
família sí”, va explicar la veïna Isa·
bel Martínez, donant habitual, com 
també ho és M. Àngels García: 
“Sempre que puc –apunta–, vinc 
a donar sang per ajudar la gent”.  
Un dels objectius del BST amb 
cada Marató és obtenir nous do·
nants habituals. La Naiara García 
hi participava per primer cop. “Era 
l’única de la família que encara 

no havia donat i estic molt con-
tenta d’haver-ho fet”, va dir.
Al migdia, una delegació del go·
vern encapçalada amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i la regi·
dora de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU), va 
anar a donar sang.  A primera 
hora de la tarda, l’AV de la Font 
Pudenta·Muntanyeta va oferir 
una xocolatada i la Creu Roja i el 
restaurant McDonald’s del muni·
cipi també van col·laborar amb la 
iniciativa.

Silvia Díaz | Montcada

Un total de 261 persones donen sang 
durant la novena Marató a Montcada
La xifra supera amb escreix les previsions del BST i s’acosta al rècord, obtingut al 2004

Entre les 11 i les 12h, al matí, i a partir de les 18h, a la tarda, van ser els moments de major afluència a la Marató de donació de sang
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Tercer volum del conte 
sobre els Drets Humans

CULTURA DE LA PAU

El llibre l’han il·lustrat alumnes d’El Turó i l’Elvira Cuyàs
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Els alumnes de tots els cursos de 
l’escola El Turó i els de primer de 
l’Elvira Cuyàs s’han encarregat 
d’il·lustrar el tercer llibre sobre els 
Drets Humans, editat per la Re·
gidoria d’Integració, Cooperació 
i Solidaritat. El col·legi de la zona 
centre hi participa per tercer any 
consecutiu i el de Mas Rampinyo, 
per segon cop. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), la presidenta de 
l’Àrea Social i regidora d’Educació, 

Ana Rivas (PSC), i la regidora de 
Cooperació, Elisabet González 
(CiU), van lliurar als centres par·
ticipants un lot de llibres en dos ac·
tes, celebrats entre final de febrer i 
principi de març. 
“Tot i ser diferents, són moltes 
més les coses que ens uneixen 
que les que ens separen”, va ma·
nifestar l’alcaldessa. Els contes for·
men part del projecte ‘A Montcada 
i Reixac treballem els Drets Hu·
mans i la Cultura de la Pau’.

Silvia Díaz | Redacció

L’alcaldessa i les regidores fent el lliurament del lot de llibres a l’escola Elvira Cuyàs

El Turó participarà a la 
cloenda del Euronet 50

ESCOLA VERDA

Una professora del centre viatjarà a Creta del 21 al 24 de març

La professora d’El Turó Carolina 
González viatjarà a Creta (Grècia) 
del 21 al 24 de març en represen·
tació dels 13 centres educatius de 
Catalunya que han participat en 
el projecte mediambiental Euronet 
50/50. Aquesta iniciativa es va po·
sar en marxa al 2010 i agrupa les 
escoles europees que comparteixen 
els objectius de reduir el seu con·
sum energètic. A l’illa grega es fa 
la trobada final del projecte. A El 
Turó, l’equip docent ha anat in·
corporant al currículum escolar 
els conceptes mediambientals, en 

el marc del seu programa d’Escola 
Verda. El 15 de març, El Turó re·
bia un reconeixement de la Diputa·
ció per haver·hi participat.

Anellament d’ocells. Alumnes de 
quart de l’escola van fer el 2 de 
març un taller d’anellament cientí·
fic d’ocells a la llera del Besòs diri·
gida per professionals del Centre 
d’Interpretació i Recuperació de 
la Conca del Besòs. Els alumnes 
van poder observar diverses clas·
ses d’aus que fan parada al riu 
durant la seva ruta migratòria a la 
recerca d’aliment.

Silvia Díaz/Laura Grau | Montcada

L’AV Font Pudenta-Muntanyeta va col·laborar amb la Marató organitzant una xocolatada
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El falcó xoriguer, que els tècnics van posar en llibertat, va ser l’estrella de la jornada d’anellament
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> El programa IntegrARTE, en una exposició
La comissió de necessitats educatives especials (CNEE) i l’associació de dis-
capacitats Adimir inauguren el 27 de març una exposició a la Casa de la Vila 
sobre el projecte IntegrARTE. L’acte tindrà lloc a les 18.30h i inclourà el lliura-
ment de diplomes per als centres educatius, les entitats i les persones que, a 
títol particular, col·laboren amb l’exposició i amb el programa d’integració. Els 
organitzadors han fet una crida a les escoles i les associacions per tal que, si 
encara no han lliurat cap exemplar dels treballs fets sobre la discapacitat, es 
posin en contacte amb Adimir o la CNEE abans del 23 de març | SD

> Matrícula del darrer trimestre als centres cívics
Del 26 al 30 de març, la Xarxa 
d’Equipaments obrirà la ins-
cripció per als cursos i tallers 
que començaran el 10 d’abril  
als centres cívics i acabaran el 
21 de juny. El tercer trimestre 
és una continuïtat de les acti-
vitats que es fan durant tot el 
curs, tot i que hi ha algunes 
propostes noves al Centre Cívic 
Can Cuiàs (Geranis, sn), com un taller de danses de Bollywood i dos cursos 
del programa informàtic Word, de nivells inicial i mig. El Centre Cívic La Ribera 
(Llevant, 10), l’Alzina de Terra Nostra (Núria, 73) i la Casa de la Vila ofereixen 
els mateixos cursos que als anteriors trimestres. Per a més informació es pot 
consultar el web www.equipamentsmir.cat, l’espai de Facebook,  o bé anar 
directament als centres | SD

> Carpa informativa sobre el càncer de colon
La junta local de l’Associació espanyola contra el càncer (AECC) instal·larà el 
21 de març una carpa davant la Casa de la Vila (10 a 13h) sobre el càncer 
colorectal o de colon, el tumor maligne més comú a l’Estat espanyol –cada 
any es detecten més de 25.000 casos nous, segons l’AECC– però que, si és 
diagnosticat a temps, es pot curar en el 90% dels casos. El dia oficial de la lluita 
contra aquesta patologia és el 31 de març | SD

PROGRAMA DE SUBVENCIONS

L’Ajuntament i l’IME atorguen un total 
de 315.000 euros en ajuts a entitats

Un total de 78 entitats del munici·
pi, inscrites al registre que coordi·
na Participació Ciutadana, rebran 
una subvenció de l’Ajuntament 
per col·laborar amb el desenvo·
lupament de les seves activitats 
durant el 2012. El consistori des·
tinarà un total de 145.273 euros 
per a aquest concepte, un 27% 
menys respecte la quantitat que 
es va atorgar l’any passat. Segons 
ha informat l’Ajuntament, aques·
ta reducció respon a les polítiques 
d’austeritat i estalvi que el consisto·
ri està aplicant des del 2008. 
La Regidoria de Participació Ciuta·
dana, encarregada de coordinar els 
ajuts a les associacions a excepció 
de les esportives, ha primat les ac·
tivitats innovadores, de caire obert 
i popular, que fomentessin la vida 
associativa, la participació de les 
dones, la solidaritat, la sostenibilitat 
ambiental o l’ús de les noves tecno·
logies a l’hora de donar els ajuts. 

Subvenció de l’IME. Per la seva 
banda, l’Institut Municipal de 

l’Esport (IME) també ha aprovat 
les subvencions a les entitats espor·
tives. Els ajuts estan dividits en dos 
blocs: les subvencions per a la feina 
feta en l’àmbit de l’esport escolar, 
on s’han lliurat 18.000 euros a un 
total de 12 entitats, i les adreça·
des a l’esport federatiu, que puja 
a 152.000 euros i de la que s’han 
beneficiat 25 associacions esporti·
ves. En total, l’IME ha atorgat un 

12% menys en subvencions donat 
el context econòmic. Totes les en·
titats que han demanat ajut l’han 
rebut, però en menor quantitat que 
en altres edicions. En les properes 
setmanes l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), signarà els convenis 
amb les associacions beneficiàries, 
les quals hauran d’acreditar i justifi·
car l’ajut concedit en el termini que 
es fixi als convenis corresponents.

Silvia Díaz | Redacció

participació Ciutadana ha reduït el seu pressupost en un 27% i Esports, en un 12%

Activitat infantil de l’edició 2011 de la festa de Mas Rampinyo, organitzada per La Unió
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Dels 67 exemplars localizats a Montcada que va acollir el CAAD durant l’any passat, la majoria gossos, van ser donats en adopció

Salut Pública i Consum promou l’adopció 
d’animals al Centre d’Atenció de Terrassa

Una cuidadora fa les cures a un dels gossos del CAAD, mentre el seu company ens observa 
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Cada vegada són més les persones 
que opten per adoptar animals de 
companyia en centres d’acollida  
en lloc de comprar·ne. L’oferta és 
àmplia i variada perquè, dissorta·
dament, l’abandonament continua 
sent una pràctica molt estesa. Du·
rant l’any 2011, la Regidoria de Sa·
lut Pública i Consum va recollir 63 
gossos i 26 gats a la via pública, la 
majoria dels quals van ser enviats 
al Centre d’Atenció d’Animals Do·
mèstics (CAAD), una entitat ubica·
da a Terrassa que s’ocupa d’acollir 
els exemplars fins que es localitzen 
els seus amos, en cas que portin 
microxip o bé, d’iniciar el procedi·
ment per donar·los en adopció, si 
ningú en reclama la propietat en els 
20 dies següents a la seva arribada. 
L’any passat el centre va donar en 
adopció 37 animals, la majoria gos·
sos, del total de 67 que va atendre.

Manteniment. Actualment, el cen·
tre acull 11 gossos provinents de 
Montcada, cadascun dels quals li 
costen a l’Ajuntament 8,86 euros 

per dia. Dos d’ells porten micro·
xip, però els seus amos no han 
acudit a buscar·los, fet que ha 
motivat l’obertura d’expedients 
sancio nadors. La resta ha entrat 
al programa d’adopció que diri·
geix Juan Carlos San José, direc·
tor del CAAD. 

Entrevista. Gran amant dels ani·
mals i coneixedor de la psicologia 
de les persones, San José intenta 
assignar al sol·licitant l’exemplar 
que s’ajusta més al seu perfil, mit·
jançant una entrevista personal, 
amb preguntes com si el pis és de 
propietat o de lloguer –en aquest 
cas, cal saber si admeten o no mas·
cotes–, o quantes hores al dia està 
fora de casa. “Molta gent prefe-
reix els cadells, sense tenir pre-
sent que no poden estar sols i re-

quereixen més atencions que un 
gos adult”, explica el director del 
CAAD, qui confessa que li fa molt 
il·lusió donar en adopció els ani·
mals d’edat més avançada. “Són 
els casos menys freqüents, però, 
de tant en tant, passa”, assenya·
la. L’avantatge d’adoptar un gos 
o un gat adults és que l’interessat 
disposa d’una completa informa·
ció sobre el caràcter de l’animal i el 
seu comportament,  fruit del treball 
d’observació de cuidadors i veteri·
naris. Tot i que encara hi ha més 
adopcions de gossos, la de gats 
ha augmentat en els últims anys 
perquè, segons Sant José, “el seu 
caràcter més independent pot 
fer que desbanqui el gos com a 
animal de companyia”. Adoptar 
un gos en aquest centre té un cost 
de 63 euros i un gat, 21. L’exem·
plar es lliura desparasitat, vacunat, 
esterilitzat i identificat amb el mi·
croxip. El contracte estableix un 
període de prova per si l’animal i 
el seu nou amo no acaben de con·
geniar. Al bloc adoptam.terrassa.cat es 
pot consultar més informació.

Laura Grau | Terrassa

REPORTATGE

L’avantatge d’adoptar 
un gos adult és que el 
sol·licitant pot conèixer 
el caràcter de l’animal

 Cinc gossos de diferent edat i perfil busquen un nou amo per tenir una segona oportunitat com a animal de companyia

Montes | 7 anys, mascle 
Aquest pastor alemany de talla 
mitjana porta gairebé un any 
a les gàbies del CAAD. És molt 
manso i de tracte fàcil, però una 
mica insociable amb els altres 
gossos. 

Met | 7 anys, femella 
Va arribar al CAAD al juliol del 2010. 
És l’exemplar més veterà del grup 
de Montcada. Creuat de Rottweiler, 
congenia bé amb els humans, però 
no tant amb els seus congèneres. 
Necessita una casa amb espai.

Rock | 4 anys, mascle 
És de raça indefinida i va ser loca-
litzat  a la carretera de la Roca al 
novembre passat. És molt selectiu i 
no tots els humans li agraden. Ara 
bé, si estableix bona connexió, és 
un amic incondicional. 

Pasqual | 10 mesos, mascle 
Aquest pastor alemany és joganer, 
sociable i obedient. Només porta 
44 dies al CAAD i es fa amb tot-
hom. Les cuidadores l’anomenen 
‘Las doce y cuarto’ per la peculiar 
posició de les orelles.

Dolça | 4 anys, femella 
De raça indefinida i amb dos me-
sos d’estada al CAAD, la Dolça és 
tranquil·la, dòcil i joganera. Va ser 
localitzada a la BV-5001 amb mi-
croxip, però el seu amo encara no 
ha anat a recollir-la, tot i ser avisat.
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Fil directe amb l’Ajuntament

El proper número, el 30 de març

el clic

Senyalització confosa

Cada vegada que entro al polígon de la Ferreria pel pont de 
la Font Pudenta seguint el carrer del Vapor i vull anar cap 
a l’Institut, al carrer del Progrés, em trobo amb el mateix 
dilema. Si giro pel carrer de la Química, que és d’únic sentit, 
en arribar al carrer de la Ferreria hi ha la possibilitat de girar 
a l’esquerra o bé a la dreta, però no pots continuar recte o, 
com a mínim, jo ho entenc així. Algú em podria confirmar si 
es pot seguir recte, direcció a l’institut? La veritat és que, tal 
i com està actualment senyalitzat, ho trobo molt confós. I el 
rètol “Excepte guals i bicicletes” encara l’entenc menys.

R. B.  
Montcada 

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
David i goliat
Un grup de veïns de Montcada 
i Reixac amb participacions pre-
ferents –un producte financer 
considerat d’alt risc– ha decidit 
sumar-se a la plataforma d’àm-
bit estatal Estafa Banca amb 
l’objectiu de pressionar les enti-
tats bancàries i les institucions 
públiques per tal de recuperar 
els seus estalvis. Els afectats 
denuncien que els bancs i les 
caixes no els van informar de 
la lletra petita i ara, quan molts 
d’ells necessiten els diners do-
nada l’actual conjuntura econò-
mica, s’han trobat que no els 
poden recuperar perquè el con-
tracte signat no té venciment. 
Segons Estafa Banca, a Espanya 
hi ha més d’un milió d’afectats, 
la majoria gent gran que ha con-
fiat en els consells del personal 
bancari per tenir en lloc segur 
els estalvis de la seva vellesa i, 
precisament, el que sorprén més 
en tota aquesta història és que 
hi hagi tantes persones que no 
es van assabentar bé del fet que 
les participacions preferents són 
perpètues i no es poden recupe-
rar quan un vol. 
Les entitats bancàries surten al 
pas de les denúncies dels seus 
clients argumentant que els pro-
blemes han vingut quan la Unió 
Europea ha exigit un canvi de 
normativa en aquests produc-
tes, prohibint que es poguessin 
vendre en els mercats interns 
de cada banc o caixa i obligant 
a crear un mercat secundari glo-
bal que avui dia no té sortida a 
causa de la crisi.
Els afectats insten els governs 
a demanar responsabilitats per-
què consideren que en el seu dia 
els organismes oficials van mirar 
cap a una altra banda. En de-
finitiva, se senten desprotegits 
davant del gran Goliat del segle 
XXI, el capital financer. 

No represento a nadie
Tengo una larga trayectoria en el mundo 
asociativo, si bien hace algunos  años 
que no participo activamente en los 
carnavales de Montcada por desmoti-
vación personal; pero el recuerdo que 
tengo es que yo no participaba por ha-
cer a Montcada referente en todo Cata-
luña, yo participaba por divertirme y por 
disfrutar de la buena compañía de mis 
amigos hasta el día de la Rúa, hacien-
do los disfraces, montando la carroza, 
o tomándonos un café, con compañe-
ros que han significado mucho para las 
asociaciones en las que he colaborado 
y que desgraciadamente ya nos han 
dejado. Hemos creado mundos imagi-
narios y divertidos o hemos satirizado 
momentos de la historia y también nos 
hemos llevado nuestros premios. Tanto 
en uno o en otro sentido, considero que 
desprestigiar el trabajo de cada una de 
las comparsas que se ha “currado” a 
su manera un año más sus disfraces sí 
que es una falta de respeto. 
Los que llevan años participando en 
la Rúa sabrán que siempre hay inci-
dentes que hacen que vaya más len-
ta. Se pueden parar el coche o el ge-
nerador o tener fallos con luces o con 
la música y eso hace que, en muchas 
ocasiones, tengas que pararte irreme-
diablemente y que las comparsas que 
están detrás se paren allí donde estén. 
Recuerdo que la frase más repetida 
era: ¡Que entramos en la calle Mayor! Y 
nos veníamos arriba por muy cansados 
que estuviéramos, para darlo todo en 
la calle Mayor, una tontería porque ha-
bía que darlo todo a lo largo de la Rúa, 
pero esas palabras te recargaban. 
También se hacían paradas querien-
do o coreografías delante de la Casa 
de la Vila o en la plaza de la Iglesia, 
aunque ya no hubiese jurado estático. 
Eso se convirtió en una costumbre, por 
mucho que los responsables de Cultu-
ra corriesen para darnos un “toque” de 
atención. Yo, como actual miembro de 

entidades vecinales, no trabajo para 
representar a nadie, trabajo para 
hacer una Montcada mejor y salgo 
a la calle para reivindicar “mis” de-
rechos y el de todos aquellos que 
tengo a mi lado haciendo lo mismo 
y no pretendo representar a alguien 
que se queda en casa cómodamente. 
Para representar al pueblo ya teneis 
al gobierno que habeis votado. Yo 
sigo sin creer en la política y seguiré 
representándome a mí mismo.

Jaime Imbernón Sánchez
La Ribera

Reforma laboral
Tinc un amic que no va assistir a la 
manifestació en contra de la reforma 
laboral del 19 de febrer perquè sabia 
que hi participarien governants del 
municipi on viu –de partits que es 
denominen d’esquerres– que al seu 
Ajuntament estan aplicant una políti-
ca de retallades i de pèrdua de drets 
socials comparables, segons ell, a les 
que vol dur a terme el govern del PP 
a l’Estat. Entenc la seva reflexió, però 
també li he dit que no deixi d’anar a 
les protestes que es convoquin per 
aquest motiu, que els polítics van a 
fer política i que la ciutadania té al-
tres objectius. Les mobilitzacions són 
el que ens queda al col·lectiu de tre-
balladors i treballadores per defensar 
els nostres drets, cada cop més mal-
mesos, i en aquesta ocasió, la manera 
de dir no a una reforma laboral injusta 
i inútil, que només posa facilitats per 
acomiadar, que no promou la genera-
ció d’ocupació i, en definitiva, dóna 
via lliure als empresaris perquè facin i 
desfacin, ja que ni tan sols hauran de 
justificar els expedients de regulació 
d’ocupació. 
És cert que ara governa el PP, però 
també li he recordat a aquest amic 
que vam sortir al carrer quan el fini-
quitat govern de Zapatero va començar 
amb el seu pla de reformes i retalla-

des. Crec que el que ha de fer és anar 
a la manifestació, posar-se al costat 
dels governats del seu poble i fer-los 
la “innocent” pregunta de: “I vosaltres, 
què feu aquí?”. Potser algú es posa 
vermell. 

E. G.
Montcada

Urgències enlloc de taxi
Posar a disposició dels veïns un taxi 
per desplaçar-se al CUAP de Ripollet 
en cas d’una urgència a la nit és in-
suficient. L’Ajuntament, amb compe-
tències, ha de contractar dos metges 
i una infermera per reobrir les Urgèn-
cies nocturnes a Montcada fins que 
ho pagui la Generalitat. L’actual CAP, 
que cap línia de tren enderrocarà, 
està mig buit i necessitat d’una inver-
sió en personal sanitari i en mitjans 
tècnics com el de Ripollet. El que cal 
és restituir d’immediat les urgències 
de nit i el servei d’ambulàncies re-
tallat. 
L’hospital Vall d’Hebron, de màxima 
qualitat a tot Catalunya, en lloc d’es-
tar tancant serveis i retallant personal, 
cal potenciar-lo amb la deguda in-
versió, que ens beneficia a nosaltres 
els montcadencs, que el tenim amb 
orgull com a centre de referència. Els 
milions d’euros per a les noves cons-
truccions promeses s’han d’utilitzar en 
millorar la dotació de mitjans tècnics 
i personal sanitari en els actuals edi-
ficis. A més, les noves construccions 
amb diners públics poden ser una es-
tratagema per regalar-les mig buides a 
la privada. L’Ajuntament ha d’aportar 
els recursos econòmics necessaris per 
salvar els serveis més bàsics en sani-
tat, fins que ho faci la Generalitat.

Grup de Medi Ambient
Montcada i Reixac 

No a la falconeria 
Lliçà de Vall va aprovar un decret al 
2010 on prohibia la falconeria al seu 

terme municipal. Mollet del Vallès va 
aprovar per unanimitat de tots els par-
tits polítics una ordenança al 2011 
on es prohibia la falconeria, malgrat 
que no ha entrat en vigor per unes al-
legacions de la Federació Catalana 
de Caça. Les forces polítiques de Pa-
rets del Vallès també estan estudiant 
prohibir la falconeria al terme muni-
cipal. Santa Perpètua de Mogoda va 
prohibir per decret la falconeria en-
tre els mesos d’agost a l’octubre per 
protegir el corriol pit-roig, una espè-
cie en perill d’extinció a Catalunya i 
que té a Gallecs una zona d’aturada 
migratòria regular, precisament al 
lloc on es practica falconeria, una 
decisió contra la qual la Federació 
Catalana de Caça ja ha interposat 
un recurs contenciós administratiu. 
Tots aquests municipis han mostrat 
un compromís més ferm en la con-
servació dels valors naturals de Ga-
llecs que no pas la Generalitat que 
permet la pràctica de la falconeria al 
petit Espai d’Interès Natural de Ga-
llecs i també han mostrat més res-
pecte per la Directiva Europea Aus, 
una norma que els països membres 
han de respectar. 
Gallecs és dels pocs espais protegits 
que tenim a la plana del Vallès, un 
territori densament poblat amb mul-
titud de polígons industrials i d’in-
fraestructures. No solament és vital 
per a les persones, és d’importàn-
cia cabdal per multitud d’espècies 
durant la reproducció, hivernada i 
migracions, i de fet, s’han detectat 
gairebé 190 espècies d’ocells en les 
darreres dècades. Els ocells formen 
part del patrimoni de tots i, per tant, 
no és ètic ni legítim permetre que 
per al benefici d’un grup molt reduït 
de persones, es malmetin. No volem 
falconeria a cap espai protegit euro-
peu i, per tant, tampoc a Gallecs.

Pol Ansó Ros
President de l’AV de Gallecs

Últimamente me he habituado a salir a pasear por Reixac y Vallen-
çana y tengo entendido que hay algún coto de caza. ¿Cómo están 
reguladas estas zonas? ¿Están bien señalizadas? ¿Podemos pasar si 
riesgo a sufrir un accidente? germán Cuenca Montcada

Les temporades de caça comencen a l’octubre i acaben la segona set-
mana de febrer. En aquests moments no és possible caçar i, per tant, la 
possibilitat de patir un accident és mínima. Els propietaris de les àrees 
de caça han de vetllar per tenir-les senyalitzades amb un sistema de 
doble cartell, per tal que la població estigui ben informada. El control de 
les zones de caça depèn de la Generalitat i des del cos d’agents rurals 
fem inspeccions abans que comenci cada temporada i informem els 
propietaris en el cas que detectem irregularitats | Carles Hernández, 
cap de l’Àrea Bàsica dels Agents Rurals del Vallès Occidental
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Transició escola-treball
Xerrada a càrrec de Màrius Martínez, professor 
d’orientació professional de la UAB

27 dE maRç, 18.30h
aUditoRi mUNicipal

24 dE maRç, 10h 
RiU Ripoll, davaNt dEl col·lEGi la sallE

16 l divendres
Col·loqui. Amb la coacher Roser Selles 
sobre el tema ‘Què ens frena davant la 
presa de decisions’. Hora: 15h. Lloc: 
Sercotel Montcada (Verdi, 12). Organit-
za: Asdem.

17 l dissabte
Concert. Benèfic de cant coral a favor 
de l’ong Apropar. Hora: 18h: Lloc: Audi-
tori Municipal. Preu: 5 euros. 

Taller. Classe gratuïta de country amb Su-
sana Arévalo i ball de nit. Hora: 22h. Lloc: 
La Unió.

18 l diumenge
Visita. A la Rambla de Barcelona. Lloc: 
Font de Canaletes. Hora: 10.45h. Organit-
za: Fundació Cultural Montcada. 

Jornada. De portes obertes a la Casa de 
les Aigües i visita guiada. Hora: 12h. Or-
ganitza: Museu Municipal.

Teatre familiar. ‘Menuda’, de la Cia. 
L’Estenedor. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 4 euros.

Monòleg. ‘Inmortal de la risa’, de Dani 
Rovira. Hora: 18 i 20h. Lloc: Kursaal.

19 l dilluns
Inscripcions. S’obre el termini per inscriu-
re els alumnes de primària i secundària 
(veure pàgina 14).

21 l dimecres
Xerrada. ‘Juguem amb els nostres fills’, a 
càrrec de Montse Castellà, psicomotricista 
i mestra. Hora: 18h. Lloc: Escola Reixac. 
Organitza: EMPA.

24 l dissabte
Jornada. De neteja d’espais fluvials 
‘Fem dissabte’, del Projecte Rius. Hora: 
10h. Lloc: riu Ripoll (davant del col·legi 
La Salle).

Taller. D’arqueologia i exposició del Mu-
seu Municipal. Hora: 11h-14h. Lloc: c. 
Llevant (davant del Centre Cívic).

26 l dilluns
Presentació. Del llibre ‘52 passejades 
per Barcelona’ i xerrada sobre curiosi-
tats de la ciutat, a càrrec de Josep Maria 
Vilarrúbia. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda de Montcada.

Inscripcions. S’obre el termini per apun-
tar-se a les activitats dels centres cívics 
(veure pàgina 17).

27 l dimarts
Xerrada. ‘Com afrontar la transició es-
cola-treball en temps de crisi’, a càrrec 
de Màrius Martínez, professor titular 
d’orientació professional de la UAB. 
Hora: 18.30h. Lloc: Auditori Municipal.

Inauguració. De l’exposició ‘IntegrArte’, 
d’Adimir. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de 
la Vila.

30 l divendres
Jornada reivindicativa. Cercavila i gim-
cana, amb la col·laboració de Diables, 
SESA, El Brot, AE El Turó. Hora: 17h. 
Lloc: Institut Montserrat Miró.

Visita. Una basílica del Pi inèdita. Hora: 
17.30h. Lloc: Plaça del Pi de Barcelona. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Hora del conte. ‘Contes per fer-se un tip 
de riure’, amb Clara Gavaldà. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. 

Processó. De divendres de Dolores. 
Hora: 18.30h. Lloc: Parròquia de Sant 
Joan Baptista de Can Sant Joan (c. 
Drac). Organitza: Cofradía Virgen de los 
Dolores.

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

16 17 18

23 24 2520 21 2219

26

pardo Guix Guix

J.Vila pardo pardoJ.Relat Rivas DuranV.Nieto

DuranV.Nieto J.Relat RivasRecasens

28 3029
J.Vila J.Vila

31 1

març

‘Fem dissabte’
Jornada de neteja dels entorns fluvials 
promoguda pel Projecte Rius

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

Fins al 24 de març

Exposició

ARTMIX
Ceràmica i teixit en harmonia
Fins al 8 d’abril

sala 
principal

TEATRE FAMILIAR
MENuDa, 
cia. l’Estenedor
18 de març, 12h
Sala Joan Dalmau

MONÒLEG
iNMORtal DE la RiSa, de Dani Rovira
18 de març, 18h i 20h
Sala Joan Dalmau

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

Concert

CANT CORAL
En benefici d’Apropar
17 de març, 18h
preu: 5 euros

27
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pàg. 23

EXPOSICIÓ ‘ARTMIX’
Tres artistes uneixen els seus talents 
per harmonitzar ceràmiques i teixits

pàg. 22

‘INMORTAL DE LA RISA’
Exhaurides les entrades per al 
monòleg de Dani Rovira al Kursaal

FUNDACIÓ JOAN CAPELLA

‘París a l’horitzó’, del pintor montcadenc, 
s’exposa a la capital francesa fins a l’abril

El Centre d’Estudis Catalans de 
París (CECP), a la Universitat 
de La Sorbona, acollirà fins al 
21 d’abril l’exposició ‘París, a 
l’horitzó’, del pintor montcadenc 
Joan Capella. La mostra està 
formada per una selecció de les 
obres que es van exposar a les 
sales locals durant el primer tri·
mestre de l’any en el marc de la 
mostra ‘Joan Capella, la moder·
nitat propera’, promoguda per la 
Fundació que porta el nom de 
l’artista.  L’acte inaugural es va 
fer el 9 de març amb la presèn·
cia d’una d’un petita representa·
ció montcadenca de familiars i 
amics, a més del regidor de Cul·
tura, Daniel Moly (CiU), com 
a representant de l’Ajuntament, 
el director de la Fundació, Jor·
ge Gómez, i el comissari de la 
mostra, el crític i professor d’art 
Àlex Mitrani. La presentació de 
l’acte va anar a càrrec de Mò·
nica Güell, directora del CECP 
i també catedràtica de Filologia 
Catalana de la Universitat de 
La Sorbona. 

Difusió. Güell va mostrar la seva 
satisfacció “per poder contri-
buir a difondre l’obra de Joan 
Capella a la capital francesa”, 
representada a la mostra per una 
tela que retrata el Sena –propie·
tat d’un particular– i uns dibui·
xos a llapis que el pintor va fer 

en els seus dos viatges a París, 
ja en la maduresa. Mitrani va 
repassar la biografia de l’artista 
i va reivindicar el valor de la 
seva obra, “que no pot arribar 
a les grans catedrals de l’art, 
però sí està molt per sobre 
dels pintors acadèmics”. Moly 
va agrair la presència d’un bon 
nombre de parisencs originaris 
de Catalunya i el seu interès per 
l’obra de Capella. París és el tret 
de sortida del programa d’iti·
nerància que durà l’exposició  
per diferents ciutats de Catalu·
nya i d’arreu de l’Estat a partir 
del maig. A Montcada, més de 
1.500 escolars van passar per la 
mostra de l’Auditori en les visi·
tes guiades que va fer l’artista 
Maese Pérez.

Laura Grau | Redacció

La mostra es va inaugurar el 9 de març al Centre d’Estudis Catalans de La Sorbona amb la presència d’una petita delegació local

   Un artista enamorat de la Ciutat de la Llum
Joan Capella (Montcada, 1927-2005) va 
viatjar en dues ocasions a París, ciutat que 
el fascinava no només per ser la font d’ins-
piració de grans pintors, sinó també per 
la presència majestuosa del riu Sena i els 
successius ponts que el travessen, alguns 
dels quals va retratar. Carregat amb un bloc 
de dibuix i llàpissos, l’artista se separava del 
grup amb què acostumava a viatjar –format 
per la seva dona, Pilar Quintana,  i un colla 
d’amics– i es perdia pels carrerons estrets 
a la recerca de racons suggerents. Així ho 
recorda Quintana, que reconeix sentir-se 
molt feliç d’haver pogut tornar a París i ser 
present en la inauguració de la mostra (a 
la foto apareix envoltada del seu fill, Marc 

Capella, el regidor de Cultura, Daniel Moly, 
l’escriptora Elisa Riera, Mònica Güell i el crí-
tic Àlex Mitrani). “Si Joan ho pogués veure 
estaria molt content, tot i que ell el que 
valorava més era poder pintar el que volia, 
sense pensar en l’aspecte comercial”,  re-
marca la seva vídua. En més d’una ocasió 
la Sala Dalmau de Barcelona, on l’autor ex-
posava regularment, li havia plantejat estar-
se una temporada a París, però Capella hi 
va renunciar per tal de no estar allunyat de 
la seva família. Ara la capital de la llum ret 
el seu petit homenatge a l’artista des d’una 
cèntrica sala d’exposicions amb grans fi-
nestrals per davant dels quals passen cada 
dia milers de parisencs | LG

La inauguració de la mostra ‘París a l’horitzó’, de Joan Capella, va reunir una vuitantena de persones al Centre d’Estudis Catalans de La Sorbona
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NOVA PROPOSTA

Després de donar suport a la 
iniciativa del bar restaurant Ba·
viera de fer monòlegs d’humor 
al Kursaal durant el primer 
trimestre d’aquest any, la Re·
gidoria de Cultura i Patrimoni 
fa un nou pas endavant en la 
promoció d’aquest gènere con·
vocant el I Concurs de Monò·
legs de Montcada i Reixac, el 
guanyador del qual obtindrà 
300 euros i la possibilitat d’ac·
tuar a la Festa Major 2012 –del 
25 al 28 de maig– al costat d’un 
monologuista de renom. El cer·
tamen s’adreça a majors de 16 
anys que han d’enviar les seves 
propostes –amb una durada 
mínima de 10 minuts i màxi·
ma de 20– al departament de 
Cultura, ubicat a la Casa de la 
Vila (Major, 32), personalment 
o per correu postal. 

Reglament. En aquests casos 
s’ha de lliurar una gravació ín·
tegra en DVD (o link del web 

on es pugui veure tot el monò·
leg) o una còpia per escrit del 
guió i una gravació mínima de 
5 minuts (o link de la pàgina 
on es pugui veure). Les propos·
tes també es poden fer arribar 
per correu electrònic a cultura@
montcada.org, adjuntant el text 
i un link de la interpretació, 
amb una durada mínima de 5 
minuts. El termini de presenta·
ció de les propostes acaba el 21 
d’abril. De tots els monòlegs re·
buts, l’organització n’escollirà 
un màxim de 5, avaluant l’ori·
ginalitat, la qualitat, la redacció 
i la interpretació. La preselecció 
es comunicarà als inscrits abans 
del 28 d’abril. La final se cele·
brarà el 13 de maig al Kursa·
al (19h). L’actuació davant del 
jurat serà oberta al públic i el 
preu d’entrada serà de 3 euros. 
El regidor de Cultura i Patri·
moni, Daniel Moly (CiU), con·
fia que la proposta “engresqui 
gent que té gràcia i enginy a 
l’hora d’explicar històries”.

Laura Grau | Redacció

LA PEGATINA

En marxa la gira ‘Adrenalina 2012’
La banda va recollir el 12 de març el premi Enderrock al Millor directe per la gira ‘Xapömelon’

La Pegatina ha començat la gira 
‘Adrenalina 2012’ exhaurint les 
entrades per a la majoria dels 12 
concerts fets a ciutats del País 
Basc, Galícia, Castella i Lleó  
i Madrid. El tour continua rà 
per tot l’Estat espanyol fins al 
mes d’abril i, a partir del maig, 
per diversos països d’Europa, 
amb la possibilitat de tornar a 

la Xina i estrenar·se al conti·
nent sudamericà. La banda va 
recollir el 12 de març el Premi 
Enderrock al Millor directe per 
votació popular per la gira an·
terior Xapomelön Tour 2011, 
que va constar de més de 100 
concerts. El líder del grup, Ru·
bén Sierra, ha destacat l’especial  
il·lusió que comporta aquest 
guardó “perquè és fruit d’una 

votació popular i perquè re-
coneix un dels temes que més 
treballem, el directe”. Preci·
sament la banda va comptar 
amb l’assessorament del músic 
Gambeat per preparar el seu 
anterior directe. El seu treball 
més recent ha estat la banda so·
nora de la pel·lícula ‘César’, de 
Chus López, el tràiler de la qual 
es pot veure al web del grup.

Laura Grau | Redacció

Es convoca el primer 
concurs de monòlegs 
d’humor de Montcada 
La final tindrà lloc a l’Espai Cultural Kursaal el 13 de maig
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Nova edició 
del concurs de 
cartells infantils 
i juvenils
El 19 de març s’obre el termini 
per presentar treballs al 24è Con·
curs de Cartells de Festa Major 
infantils i juvenils. El certamen 
s’adreça a nens i joves nascuts 
entre 1997 i 2005. Els treballs 
s’han de presentar a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana del 19 de 
març al 20 d’abril. El jurat ator·
garà 4 premis per a cadascuna 
de les categories d’edat, consis·
tents en lots de dibuix i pintu·
ra. Tots els cartells participants 
s’exposaran a la Casa de la Vila 
del 10 al 28 de maig | lR

El còmic malagueny Dani Rovira ha esgotat les entrades per a les dues 
representacions que el bar Baviera –amb el suport de l’Ajuntament– ha 
programat el 18 de març al Kursaal de Can Sant Joan (18h i 20h). Ro-
vira presenta l’espectacle ‘Inmortal de la risa’, amb històries properes 
mig veritat mig mentida, caracteritzades per un humor àcid i surrealista. 
L’actor va ser cap de cartell de la Gira Nacional de Paramount Comedy 
‘10 cómicos 10’ i col·labora habitualment amb programes de televisió. 
Sergi De Mesas, del bar Baviera, ha anunciat que, “davant de la bona 
acollida que estan tenint els monòlegs, estem en converses per portar 
al Kursaal còmics punters del panorama actual” | LG

> Entrades exhaurides per veure Rovira
El SLC ofereix cursos de nivell 
bàsic 3, els dimarts i els dijous de 
9.30 a 11.30h, i d’inicial, els dijous 
de 15 a 17h, amb la col·laboració 
de la Regidoria d’Integració i So·
lidaritat. També s’ofereix un curs 
de nivell elemental 2 els dilluns i 
els dimecres, de 9.30 a 11.30h. 
Les inscripcions es poden forma·
litzar el 22 de març a la seu del 
SLC de 10 a 13h (4a planta de la 
Casa de la Vila) | lR

Nous cursos de 
català al SLC

La Pegatina i alguns col·laboradors posen amb l’actriu Sílvia Bel, que els hi va lliurar el guardó 
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AUDITORI MUNICIPAL

Teixits i ceràmiques estableixen 
un diàleg a l’exposició ‘Artmix’

Fins al 8 d’abril l’Auditori Mu·
nicipal acollirà l’exposició Art·
mix, una proposta creativa de 
tres artistes del municipi –la 
ceramista Carme Vilà, la dis·
senyadora de moda Rosa Ban·
dres i l’estudiant d’art, Laura 
Guisado–, que combina vestits 
i teixits pintats a mà amb pe·
ces de ceràmica, establint un 
diàleg mitjançant els colors, els 
temes i les formes pictòriques. 
L’exposició es va inaugurar el 
13 de març amb la presència 
de l’alcaldessa, M. Elena Pérez 
(PSC), i el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
que van destacar l’originalitat 
de la proposta. 
Bandres, que va parlar en nom 
de les autores, va agrair l’Ajun·
tament l’oportunitat d’exposar 
a l’equipament i va destacar el 
caràcter col·lectiu de la mostra, 
“on cadascuna de nosaltres ha 
fet la seva aportació per acon-
seguir un resultat harmoniós 
i atractiu per al públic”.

Rosa Bandres, Carme Vilà i Laura Guisado uneixen els seus talents en una original proposta

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Bandres, Pérez, Moly, Guisado i Vilà, al costat d’un dels vestits de la mostra 

El Museu Municipal organitza 
una nova jornada de portes ober·
tes a la Casa de les Aigües el 18 
de març, coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Aigua –que se cele·
bra el 21.  També es farà una vi·
sita guiada pel conjunt a les 12h 
–inscripció prèvia al telèfon 935 
651 121.  L’acte s’inclou en el pro·
grama d’activitats al Parc de les 
Aigües que impulsen per prime·
ra vegada l’Ajuntament i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
aquest espai i el seu patrimoni. 
El programa va començar l’11 
de març amb un taller de sembra 
a càrrec de l’Associació d’Amics 
del Jardí Botànic de Barcelona 
(AAJBB) en la qual van prendre 
part una trentena de persones.

Continguts. Les propostes s’allar·
garan fins al novembre i no no·
més estaran relacionades amb el 
món de l’aigua, sinó que també 
inclouran un recital de cant líric 
a la Casa del Maquinista –el 15 

d’abril dintre del programa de 
Sant Jordi–, una visita teatralitza·
da amb motiu de la Festa Major 
el 27 de maig, i un concert de jazz 
a la fresca la nit de Sant Pere, en·
tre d’altres. A més, a partir d’ara 
el jardí de la Casa de les Aigües 
romandrà obert els diumenges al 
matí (de 10h a 14h). D’altra ban·
da, dintre de la ronda de visites 
als barris, el Museu instal·larà 
la seva carpa itinerant el 24 de 
març a la Ribera (11h).

PARC DE LES AIGÜES

Un nou programa promou 
la divulgació del recinte
El jardí de la Casa de les Aigües obrirà els matins de diumenge

Participants al taller de sembra fet l’11 de març

Laura Grau | Redacció
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Xavier Colomé no és historia dor 
ni passa les hores en cap arxiu 
–és enginyer informàtic i treballa 
en una oficina bancària–, però 
des de fa dos anys s’ha aficio nat 
a descobrir el passat de Montca·
da. La seva curio sitat per la his·
tòria local va sorgir arran  d’una 
conversa  amb el seu avi, Pere de 
Cal Filaina –a Mas Rampinyo–, 
sobre una antiga aquarel·la on 
apareixia la  seva rebesàvia Rosa 
Riera, en una casa situada al cos·
tat de la masia de Can Fontanet. 
Colomé va esbrinar que la tela 
l’havia pintada un estiuejant de 

Barcelona que residia prop de Ca 
la Roseta i amb qui la seva avant·
passada mantenia una amistat. 
A partir d’aquesta troballa, ja 
no va poder parar d’investigar. 
El resultat de les seves recerques 
el publica de forma setmanal en 
el bloc montcadaireixac.blogspot.com, 
cosí ger  mà del de Ricard Ramos 
i Josep Bacardit. “Mantenim 
con tacte regularment i com-
partim informació. Admiro la 
tasca que fan”, diu Colomé. 

Continguts. Amb prop de 28.000 
visites, el seu bloc inclou més d’un 
centenar d’articles i un interes·

sant fons fotogràfic sobre el patri·
moni arquitectònic i natural del 
municipi. També hi ha un apar·
tat que pretén recuperar, amb la 
col·laboració dels internautes, les 
sèries de postals montcadenques 
que va editar el barceloní Àngel 
Toldrà fa 100 anys. Una de les 
sorpreses més agradables que li 
ha deparat el bloc és contactar 
amb l’historiador John C. Shide·
ler, autor d’un important estudi 
sobre la dinastia dels Montcada. 
“Em va fer il·lusió comprovar 
com Internet apropa les perso-
nes amb els mateixos interes-
sos”, explica. 

Laura Grau | Redacció

Xavier Colomé rescata fragments 
i personatges de la història local
‘montcadaireixac’ publica articles de recerca i material fotogràfic de forma setmanal
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Un centenar de persones van gaudir de l’actuació de La Banda de l’Agru-
pació Musical de Cerdanyola del Vallès (AMCV) al teatre de La Unió el 
10 de març. El concert, titulat ‘Rapsody in blue’, va retre homenatge a 
George Gershwin amb motiu del 75è aniversari de la seva mort. “Un nou 
encert de l’espai en l’elecció dels grups que ens visiten”, va comentar 
el president de La Unió, Jordi Escrigas. En acabar l’espectacle, els Dia-
bles de Can Sant Joan, amb la col·laboració de La Unió i de l’Abi, van 
organitzar un ‘Quinto solidari’ amb l’objectiu de recaptar fons per a l’acte 
central del 25è aniversari de la colla, que tindrà lloc el 21 d’abril | LR

> El jazz de l’AMCV omple el teatre de La Unió

Les entitats, comerços, escoles, partits polítics i escriptors que vulguin 
participar en la Fira del Llibre i de Sant Jordi 2012, que se celebrarà el 23 
d’abril al carrer Major, han de presentar la seva sol·licitud a la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, en mà o per correu electrònic (cultura@montcada.
org) fins al 30 de març. L’imprès d’inscripció es pot aconseguir a la Casa 
de la Vila o bé descarregar al web montcada.cat | LG

> Inscripció a la Fira del Llibre i de Sant Jordi 

> Concert de corals en benefici de l’ong Apropar

> El 22 d’abril, nova data per als Tres Tombs
La festa d’homenatge als animals amb motiu de Sant Antoni Abad, els Tres 
Tombs, se celebrarà aquest any el 22 d’abril, un mes més tard del que 
acostuma a ser habitual. La data prevista inicialment, el 25 de març, s’ha 
hagut de canviar  a causa de la coincidència de la festa amb la Volta Ciclis-
ta a Catalunya, que passarà per diferents punts de Montcada. La placa de 
reconeixement al darrer carreter 2011 que atorguen els organitzadors serà 
per a Arturo Font, de Can Graula i Can Reganyando | LG

Les corals de joves i d’adults de l’escola Giravolt participaran en un concert 
benèfic que tindrà lloc el 17 de març a l’Auditori Municipal (18h) amb 
l’objectiu de recaptar diners per a l’ong Apropar, que impulsa projectes de 
cooperació amb l’Uruguai. El concert també comptarà amb la participació 
de les corals Picarol, Esclat i Atàlia, de Teià. L’entrada costa 5 euros, per 
als adults, i la voluntat, per als menors de 12 anys | LG

Xavier Colomé, de 33 anys, posa davant de la Torre Bombita, una de les joies del patrimoni local, tema central del bloc que va crear fa dos anys

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
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el retro-visor Josep Bacardit
Fundació Cultural

L’escriptora Aurora Bertrana es va instal·lar al municipi als anys trenta en tornar de Tahití

Entre els catalans il·lustres que van 
passar per Montcada, en aquesta 
ocasió recuperem l’escriptora Au-
rora Bertrana (Girona 1892-Berga 
1974), que va viure a Can Sant 
Joan entre el 1930 i el 1934. Ber-
trana, filla de l’escriptor Prudenci 
Bertrana, es va instal·lar a la Tor-
re dels Puputs, situada al Turó de 
Montcada, amb el seu marit, l’en-
ginyer suís Dennis Chauffat, que va 
ser contractat per la fàbrica Asland 
després de tornar de la Polinèsia. 
El matrimoni va viure durant tres 
anys a Papeete, la capital de Tahití, 
on Chauffat va ser enviat per a la 
construcció d’una central elèctrica.   

Moderna i provocadora. El paisatge 
i els costums de les illes polinèsies 
van captivar l’autora, que va con-
densar les seves impressions en el 
llibre ‘Paradisos oceànics’. L’obra va 
ser un èxit literari i comercial i la va 

convertir en un personatge famós 
a la Catalunya dels anys trenta, so-
bretot per les seves reflexions allu-
nyades de la moral imperant, que 
van escandalitzar la societat. A la 
seva casa de Montcada, Bertrana 
va ser entrevistada pel periodista 
Josep M. de Sagarra. Va aparèixer 
vestida com una dona polinèsia, 
amb corona de flors al cap, brusa 
de colors vius i un ‘pareo’. L’en-
trevista es va publicar a la revista 
‘Imatges’, sota el títol ‘Una catalana 
a les Illes de Polinèsia’. De tant en 
tant l’escriptora es desplaçava al 
centre de Montcada per comprar o 
per assistir als actes que organitza-
ven els republicans a l’Abi. La seva 
presència aixecava una gran ex-
pectació ja que no era habitual que 
una dona defensés públicament 
les seves idees polítiques ni tampoc 
que dugués pantalons o fumés. Se-
parada del seu marit, al 1938 es va 
exiliar a Suïssa on s’hi va estar deu 
anys. No va deixar d’escriure fins al 
final de la seva vida, que  va culmi-
nar amb la publicació de les seves 
memòries, un retrat profund d’una 
intel·lectual compromesa amb els 
valors de la República i l’allibera-
ment de la dona.

De les illes polinèsies a Montcada

Bertrana, en dos moments de la seva vida

Les seves reflexions, 
allunyades de la 
moral imperant, van 
causar escàndol
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Gran coneixedor de la història i 
l’urbanisme de la capital catalana, 
l’historiador Josep Maria Vila r rú·
bia (Barcelona, 1957) impartirà 
una xerrada titulada ‘Curiositats 
de Barcelona’ el 26 de març a la 
Biblioteca Elisenda de Montcada 
i presentarà el llibre ‘52 passeja·
des per Barcelona’, un recull de 
diferents itineraris per fer a peu 
i descobrir racons, botigues his·
tòriques i monuments de la ciu·
tat comtal. L’acte començarà a 
les 19h i serà presentat per An·
toni Orihuela, de la Fundació 
Cultural Montcada, entitat que 
manté des de fa anys un vincle 
estret amb Vilarrúbia, guia de la 
majoria de sortides culturals per 
Barcelona que programa men·
sualment per als seus socis.

Reglament. Segons la presidenta 
de la Fundació, Núria Cerve·
ra, “Vilarrúbia és una de les 
persones que millor coneix la 
ciutat i, sobretot, l’origen de la 
toponímia dels seus carrers”. 

Mestre, pèrit mercantil i diplo·
mat en Ciències Socials, fa clas·
ses d’història de Catalunya i de 
costums i tradicions catalanes a 
diferents escoles i institucions. 
També ha publicat diversos lli·
bres sobre història de Catalunya 
i dels seus municipis. ‘52 passeja·
des per Barcelona’. Vilarrúbia ha 
fet el llibre proposant un itinerari 
per a cada setmana de l’any, amb 
especial protagonisme del distric·
te de Ciutat Vella.

FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

Passejant per Barcelona 
amb Josep M. Vilarrúbia
L’historiador presenta nou llibre a la Biblioteca Elisenda el 26

Portada del llibre que presenta a Montcada
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Laura Grau | Montcada
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El CD Montcada respira més 
tranquil després d’haver sumat 7 
punts en les últimes tres jornades, 
que l’han permès allunyar·se de 
la zona perillosa al Grup Primer 
de Primera Catalana, situant·se 
a l’onzena posició amb 30 punts. 
Després de donar la sorpresa da·
vant del Mollet –el líder– a domi·
cili, els verds van vèncer el San 
Lorenzo, un rival directe, per 1·0 
a l’estadi de la Ferreria, i van em·
patar a 3 gols en la seva visita al 
camp del Júnior, el cuer. D’altra 
banda, la directiva verda convoca 
el 16 de març una assemblea infor·

mativa per als socis a l’estadi de la 
Ferreria a partir de les 20.30h. Per 

assistir·hi, és imprescindible tenir 
el carnet de la temporada actual.

L’EF Montcada, tercera amb 48 
punts al Grup Segon de Prime·
ra Divisió, es va retrobar amb 
la victòria contra el San Cristó·
bal (6·4), tot i que el seu joc no 
va convèncer el tècnic, Antonio 
Moya, qui va lamentar les erra·
des en defensa. A la jornada an·
terior, l’Escola va perdre amb el 
Llerona, quart amb 46, per 7·0, 
amb sis tants d’Anna Monet | SA

Esports
laveu.cat/esports

BALL ESPORTIU
El pavelló Miquel Poblet va 
acollir l’11 de març el Segon 
Trofeu Vila de Montcada

NATACIÓ INFANTIL 
La nedadora local Marina Castro, 
del CN Sant Andreu, es queda a un 
pas del podi al Campionat estatal 

pàg. 28 pàg. 30  

La UE Sant Joan ha posat la 
directa cap a l’ascens a Segona 
Catalana. Els homes de José 
Manuel Martín ‘Pinti’ són més 
líders al Grup Sisè de Tercera, 
amb 7 punts d’avantatge res·
pecte el segon classificat, l’EF 
Barberà. Els montcadencs han 
guanyat els dos últims partits 
disputats, contra el Cerdanyola 
per 5·1 i davant del Santa Ma·

ría, l’altre conjunt montcadenc 
de la categoria, per 0·3. Els de 
Can Sant Joan van imposar la 
seva superioritat contra el con·
junt de Terra Nostra, que és 
el cuer. El matx, jugat el 3 de 
març, va aplegar molts aficio·
nats d’ambdós equips a l’estadi 
de la Ferreria.
El balanç dels dos entrenadors 
és molt diferent. El tècnic del 
Sant Joan està molt satisfet 

amb el rendiment de la plan·
tilla i els resultats: “Anem pel 
bon camí”. 
Per la seva banda, l’entrenador 
del Santa María, José Luis Sán·
chez, lamenta que l’equip “tin-
gui tan poca sort de cara a 
porteria i cometi greus erra-
des en defensa”. Al darrer par·
tit, el Santa María va empatar 
a 4 al camp del Can Rull de 
Sabadell. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. TERCERA CATALANA

La Unió amplia l’avantatge 
respecte el segon classificat
La Unió va vèncer el Santa María per 0-3 en el derbi local jugat el 3 de març

El CD Montcada va aconseguir tres punts molt valuosos en vèncer el San Lorenzo per 1-0 a casa

FUTBOL FEMENÍ

L’EF Montcada 
supera el San 
Cristóbal per 6-4

  El futbol solidari

El CD Montcada i els comer-
ciants de la campanya Xuta i 
Guanya van organitzar el 4 de 
març una jornada solidària per 
recaptar fons per a la família 
que se li va cremar el pis el 
passat 8 de febrer a La Ribera 
coincidint amb el partit entre 
els verds i el San Lorenzo. La 
iniciativa va tenir força èxit | SA
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El Sant Joan es va imposar amb claredat per 0-3 al Santa María en el derbi local jugat a l’estadi

Els verds han guanyat el Mollet (4-3) i el San Lorenzo (1-0) i han empatat amb el Júnior a 3 gols

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

El CD Montcada s’allunya del descens 
en sumar 7 punts en tres jornades

Sílvia Alquézar  | Redacció
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El femení de l’EF ha guanyat l’últim partit
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Una de les guardioles per recollir diners
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L’FS Montcada es va imposar al Bosco (3-0) en un matx sense complicacions per als locals

L’FS Montcada segueix impa·
rable aquesta temporada. Els 
homes de Jordi Rozas van vèn·
cer el Bosco Rocafort per 3·0 
al pavelló Miquel Poblet en el 
matx disputat el 3 de març. Els 
locals van dominar el partit des 
del principi, disposant de nom·
broses ocasions de gol que no 

es van materialitzar “per certa 
lentitud i alguns errors d’es-
tratègia”, va dir l’entrenador, 
qui es mostra optimista cara el 
possible ascens a la Segona Di·
visió Nacional.  “Crec que el 
grup està conjuntat i que hi 
ha una sintonia prou bona per 
aconseguir-ho”, ha manifestat 
Rozas. L’FS Montcada encapça·

la la classificació al Grup Primer 
de la Tercera Divisió Nacional, 
amb 52 punts i un partit ajor·
nat, el que havia de jugar l’11 de 
març a la pista del Palau Solità 
i Plegamans, que es va suspen·
dre perquè el rival no disposava 
de pista. Segons fonts del club 
montcadenc, el matx es podria 
jugar possiblement el dia 19. 

FUTBOL SALA. TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 

Un altre pas cap a l’ascens

Sílvia Alquézar  | Redacció

El Valentine s’ha retrobat amb 
els resultats positius, després 
de sumar tres victòries conse·
cutives que l’han portat de nou 
entre el grup d’equips capda·
vanters al Grup C de la Lliga 
EBA. Els montcadencs, sota la 
direcció de Mateo Rubio, són 
a la cinquena posició amb 13 
triomfs i 9 derrotes, empatats 
amb la Seu d’Urgell.
El conjunt local va guanyar a 
la pista del Bàsquet Sabadell 
(57·62), a casa davant del Giro·
na per 80·72, a la pròrroga, i a 
Sitges, per 80·83. El tècnic s’ha 
mostrat content perquè l’equip 
ha recuperat la línia positiva, 
però no vol mirar més enllà que 
del pròxim partit davant del Co·
llblanc·Torrassa a casa, el 18 de 
març. “La lliga està molt igua-
lada i hem d’anar pas a pas”, 
ha dit l’entrenador.

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. LLIGA EBA

El Valentine torna a la ratxa positiva 
de resultats amb tres noves victòries 
El conjunt de Mateo Rubio ha superat el Bàsquet Sabadell (57-62), el Girona (80-72) i el Sitges (80-83) 

El Valentine va guanyar el Girona al pavelló Miquel Poblet per 80 a 72 a la pròrroga davant un rival que arribava com segon del Grup C
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Alguns jugadors del Montcada i el Bosco escolten unes indicacions de l’àrbitre al matx del dia 3

ESCACS

La UE Montcada 
baixa fins a la 
cinquena posició

El primer equip de la UE Montca·
da va perdre per 6’5 a 3’5 contra el 
Barcelona Uga, un dels colíders de 
la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya. Els locals van tenir 
opcions d’empatar el matx al final, 
però es va fallar en dues partides 
en la segona meitat de la ronda. La 
derrota ha fet baixar posicions als 
montcadencs a la taula, que ara 
són al cinquè lloc. Per la seva ban·
da, l’equip B va guanyar l’Espiga 
per 5’5 a 2’5 i es manté setè.

Sílvia Alquézar | Redacció

La UE Montcada B va perdre contra l’Espiga

La Salle va aconseguir un punt 
valuós el 10 de març al pavelló 
Miquel Poblet després d’empatar 
a 28 gols contra el Granollers, un 
dels equips punters del Grup C 
de la Primera Estatal. A banda 
de donar un altre pas en l’objectiu 
d’aconseguir la permanència, el 
tècnic montcadenc, Pablo Ca·
marero, va destacar la lluita de 

l’equip. “Hem tornat a treure el 
caràcter i s’ha millorat la dinà-
mica de partits anteriors”, va 
dir l’entrenador, qui confia que, 
si la plantilla segueix amb aquest 
esperit, La Salle podrà mantenir·
se a Primera en la seva primera 
temporada a la categoria. A la 
jornada anterior, els locals van 
perdre contra el Sant Martí 
Adrianenc per 36 a 31.

Els lasal·lians són els desens del Grup C amb 17 punts

Sílvia Alquézar | Redacció

hANDBOL MASCULÍ. PRIMERA ESTATAL

La Salle empata amb el 
granollers a 28 gols

La Salle va empatar a 28 gols davant del Granollers, un dels rivals complicats a Primera Estatal

hANDBOL FEMENÍ

La Salle Iste 
s’imposa al cuer

El que havia de ser un partit fàcil 
davant del cuer es va complicar 
una mica per un excés de con·
fiança de les jugadores i falta de 
concentració. Així ho va valorar 
l’entrenadora de La Salle Iste, Es·
peranza Hoyos, després de la vic·
tòria contra el Santpedor, per 21 a 
16. “Vam anar per davant en el 
marcador, però podríem haver 
guanyat de més cinc gols”, va 
destacar Hoyos, qui també va sen·
yalar l’absència de jugadores claus 
com Simona, Sheila i Anna.

Laura Grau | Redacció
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La segona edició del Trofeu Vila 
de Montcada de balls esportiu, 
organitzat per l’Escola de dansa 
Eva Nieto, va ser tot un èxit de 
participació i de públic. El campio·
nat, que es va fer l’11 de març al 
pavelló Miquel Poblet, va comptar 
amb la inscripció de 310 parelles 
d’arreu de l’estat espanyol, que 
van demostrar les seves habilitats 
en les modalitats de ball estàndar 
i llatí.  Els participants locals van 
exhibir un gran nivell, destacant 
les primeres posicions de les pare·
lles formades per Rubén López i 

Mar Ferrer en juvenil llatí F i per 
Ester Marro i Wenceslao en sè·
nior I llatí B. 
El torneig també va tenir una gran 
acollida de públic, amb l’assistència 
d’unes 750 persones. 
D’altra banda, l’Escola Eva Nieto 
va organitzar coincidint amb el 
trofeu local la primera edició del 
Memorial Jordi Solà, professor de 
ball de l’entitat montcadenca que 
va morir ara fa un any en un ac·
cident aeri. Aquest certamen va 
comptar amb la participació de 
diverses parelles de gran quali·
tat a nivell internacional, estatal 

i català. “Estem molt contents 
perquè  tot va sortir molt bé, so-
bretot gràcies a la col·laboració 
de la gent de l’Escola”, ha dit la 
directora, Eva Nieto, qui ha asse·

gurat que l’any vinent es farà la 
tercera edició perquè “el Trofeu 
s’està convertint en un dels més 
importants, segons l’Associació 
Espanyola de Ball Esportiu”.

El torneig va aplegar més de 750 persones al pavelló  

Sílvia Alquézar | Redacció

BALL ESPORTIU

gran èxit del Trofeu 
Vila de Montcada 
amb 310 parelles
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Una parella de les més de 300 que van participar al Segon Trofeu Vila de Montcada, al pavelló

CICLISME

La Volta passarà 
per Montcada 
el 25 de març

L’última etapa de la Volta a 
Catalunya, que es disputarà el 
pròxim 25 de març, passarà per 
Montcada i Reixac. La cursa, de 
120 quilòmetres, sortirà de Ba·
dalona a les 12h i, segons fonts 
de l’organització, l’arribada a la 
ciutat tindrà lloc entre les 12.30h 
i les 12.45h per la carretera de la 
Roca i el pont que uneix aquest 
vial amb l’avinguda de la Ribera, 
per on enfilaran els ciclistes per 
travessar el pont dels Germans 
i anar cap la plaça d’Espanya. 
Des d’allà, el pilot passarà pel 
carrer Beat Oriol per dirigir·se 
cap a la carretera de Ripollet. 
L’última etapa acabarà a Barce·
lona, després d’haver culminat 
l’alt del Tibidabo.

Sílvia Alquézar | Redacció
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> El Real Madrid guanya l’Espanyol al partit de 
veterans de futbol indoor al pavelló M. Poblet
L’equip de veterans del Real Madrid es va imposar a l’Espanyol per 5-8 al 
matx de futbol indoor disputat el 2 de març al pavelló Miquel Poblet. Els 
blancs es van endur la victòria gràcies a la seva major eficàcia en atac. Al 
descans, es va arribar amb un empat a tres gols després d’una primera 
meitat amb moltes alternatives al marcador. El partit va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Maria Elena Pérez, i el regidor d’Esports, Marc 
Rodríguez, tots dos del PSC, que van lliurar una placa commemorativa 
a tots dos equips abans de l’inici del matx. Com a prèvia, es va jugar un 
matx entre equips de l’EF Montcada i l’FS Montcada. A la foto, les autori-
tats municipals amb els capitans i representants dels dos clubs | RJ   

El tàndem de ciclistes montcadencs s’ha proclamat campió de l’Andalucía Bike Race

CICLISME. BTT

Anna Villar i Pau Egeda obtenen 
el primer triomf de la temporada

Els ciclistes montcadencs de BTT 
Pablo Egeda i Anna Villar, de 
l’equip Tomàs Bellès·Cannondale, 
s’han proclamat campions a la 
cursa Andalucía Bike Race, dispu·
tada del 26 de febrer al 2 de març 
a Còrdova i Jaén. La prova cons·
tava d’una etapa pròleg de distàn·
cia curta i cinc etapes més de pur 
marató. 
El tàndem local va guanyar el 
pròleg i la primera etapa, a Còrdo·
va. A la segona, van quedar segons 
perquè van punxar una roda. A la 
tercera, també van ser els segons 
perquè van pagar l’esforç del dia 
anterior. “Ens estem preparant 

per arribar en forma a la prime-
ra prova del Cros Country, que 

comença l’11 de març a Banyo-
les”, han dit Egeda i Villar.

Sílvia Alquézar  | Redacció

Anna Villar i Pablo Egeda durant un moment de la cursa a Andalusia
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L’equip va plantar cara però va perdre contra el Ramon Llull C per 57 a 62

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

El líder atura la projecció 
ascendent del B. Montseny

El B. Montseny CEB Can 
Sant Joan va plantar cara 
al líder, el Ramon Llull 
C, però va acabar per·
dent per 57 a 62. Aquesta 
derrota atura la projecció 
ascendent de l’equip a la 
segona volta de la lliga. 
Una setmana abans, els 
montcadencs van obtenir 
una important victòria a la 

pista del Jesús Maria Sant 
Andreu per 39 a 50, en un 
matx de gran intensitat 
defensiva i molt treball 
en equip en què sempre 
va manar en l’electrònic. 
El sènior A del club de 
Can Sant Joan es troba a 
la desena posició al Grup 
Segon del Campionat de 
Catalunya territorial, amb 
8 triomfs i 12 derrotes.

Sènior femení. El conjunt 
local va perdre contra el 
Caldes per 40 a 47 en un 
matx molt igualat fins als 
darrers instants. Fins i tot, 
en alguns moments del 
partit, el Can Sant Joan va 
anar per davant en el mar·
cador. L’equip és penúltim 
al Grup Primer a Tercera 
Catalana, amb una vic·
tòria i 17 derrotes.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sènior masculí A de 
l’Elvira·La Salle es troba 
situat a la setena posició 
al Grup Cinquè del Cam·
pionat de Catalunya terri·
torial, amb 8 victòries i 9 
derrotes. Al darrer partit, 
jugat a casa, els montca·
dencs van superar el Santa 
Susanna, el desè classificat, 
per 71 a 66. Una setmana 
abans, l’Elvira A no va tenir 

cap opció davant del Sant 
Vicenç de Montalt, el líder 
destacat amb 17 triomfs i 
cap derrota. Els locals van 
perdre per un clar 95 a 53.

Sènior B. L’Elvira·La Salle B 
també ocupa el setè lloc a la 
taula, però al Grup Segon 
del Campionat de Catalun·
ya. Els locals van vèncer el 
Safa Sant Andreu per 39 a 
74 i el Canyelles per 73 a 63.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

FUTBOL SALA. PRIMERA DIVISIÓ

L’AE Can Cuiàs s’ha con·
solidat entre els equips cap·
davanters al Grup Primer 
de la Primera Divisió Cata·
lana. En el moment de tan·
car aquesta edició era quart 
amb 29 punts, tot i que el 
dia 15 era previst que es fes 
públic el recurs que va pre·
sentar contra el Pineda per 
alineació indeguda que, se·
gons fonts del club, fallaran 
a favor del Can Cuiàs i sig·

nificarà la suma dels 3 punts 
en joc. A banda, el conjunt 
de Matías Ruiz té un matx 
ajornat, el del 10 de març a 
casa, a petició del club mont·
cadenc perquè no disposava 
de jugadors suficients a cau·
sa de les baixes de Rafa, Pe·
dro, Ramón i Carlos. “Tots 
tenen problemes al genoll 
i al turmell provocats pel 
tipus de superfície de la 
pista, que és molt dura i 
s’enganxa”, ha dit el tècnic.

El Can Cuiàs es fa lloc 
entre el grup de dalt

El Can Cuiàs podria situar-se al grup capdavanter amb clares opcions d’ascens

Sílvia Alquézar  | Redacció

Al partit de la primera volta, La Salle va perdre contra el Gavà al pavelló per 22-23
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hANDBOL. LA SALLE

Les veteranes es juguen 
el primer lloc a gavà

Els locals es troben a un pas de ser els segons

L’equip de veteranes de La 
Salle té un matx important 
el 18 de març a Gavà, el lí·
der del Grup A de la Lliga 
Màsters empatat amb el 
conjunt montcadenc a 14 
punts. Al darrer enfronta·
ment que l’equip de Anto·
nio Muñoz va disputar es 
va imposar a La Roca per 
22 a 15. Pel que fa al con·
junt de veterans, La Salle 
no va tenir cap problema 
per desfer·se de l’OAR, el 

cuer amb cap punt, per 27 
a 19. El Màster masculí és 
segon del Grup B amb 13 
punts.

Sènior B. L’equip d’Óscar 
Sanfelipe va empatar 
a 23 gols a casa contra 
l’Agramunt. Els locals 
mantenen la línia ascen·
dent i els bons resultats, 
ja que es troben a la sisena 
posició amb 16 punts al 
Grup A de Tercera Cata·
lana. 

El sènior A supera el 
Santa Susanna (71-66) 
El conjunt B s’imposa al Safa Sant Andreu per 39-74

Els sènior A es troba a la zona mitja de la taula

Sílvia Alquézar  | Redacció 

El sènior B masculí va empatar a 23 a Agramunt

El B. Montseny no va poder superar el líder, el Ramon Llull C, amb qui va acabar perdent per 57 a 62
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kORFBAL 

La nedadora local Mari·
na Castro, del CN Sant 
Andreu, ha obtingut uns 
excel·lents resultats al Cam·
pionat d’Espanya d’hivern 
infantil, disputat entre el 9 i 
l’11 de març a Palma de Ma·
llorca.  La montcadenca va 
quedar en cinquena posició 
a la prova dels 200 metres 
lliures, a tan sols 11 centèsi·
mes del podi. Als 800 metres 
lliures, Castro va ser la no·
vena –baixant la mínima de 
la federació en 46 segons–, 
mentre que als 400 lliures 
i als 400 estils va finalitzar 
la vuitena. En els relleus, 
el seu club va ser el quart. 

“Estic molt motivada per 
continuar treballant així i 
aconseguir algun podi a la 
Copa Catalana o campio-
nats d’estiu”, ha dit Castro, 
qui afirma que ha afrontat 

aquest últim torneig amb 
molta il·lusió. A l’estatal, la 
nedadora ha estat una de 
les millors de Catalunya, 
quedant en algunes proves 
entre les tres primeres.

El Viver té aquest curs prop de 
200 infants a les extraescolars

ESPORT ESCOLAR

El centre ofereix enguany com a novetat classes de gimnàstica esportiva, que han tingut una gran acollida

L’escola El Viver de Can 
Sant Joan ha experimentat 
aquest curs un increment 
important del nombre 
d’inscrits a les activitats ex·
traescolars, un fet que tam·
bé s’ha produït a d’altres 
centres de la ciutat. Juan 
José Rodán, que s’estrena 
enguany en el càrrec de 
coordinador de la progra·
mació, creu que l’augment 
està relacionat amb l’actual 
conjuntura econòmica. 
“Les nostres propostes són 
més barates i la qualitat 
també és bona perquè 
tenim monitors i entrena-
dors preparats”, ha indicat 
Rodán, qui ha recordat que 
l’objectiu més important 
de les extraescolars és que 
“els infants aprenguin el 
màxim i es diverteixin”.

Les activitats. El Viver té 
aquest curs dos equips de 
bàsquet i dos de futbol 
sala entre les categories 
benjamí i aleví. També 
es fa karate, multiesport, 
iniciació esportiva, psico·

motricitat, dansa, piscina 
i gimnàstica esportiva, la 
gran novetat d’enguany 
que ha tingut una gran 
acollida amb tres grups de 
10 alumnes. “Aprenen a 
fer la vertical, el colom, 

salten aparells i fan figu-
res als matalassos”, expli·
ca el coordinador, qui s’ha 
mostrat content perquè a 
les extraescolars hi ha molt 
bon ambient i tot està fun·
cionant correctament.

Sílvia Alquézar | Redacció

Marina Castro, a un pas del podi a l’estatal 
NATACIÓ

La nedadora infantil va quedar en cinquè lloc a la prova dels 200 metres lliures a 11 centèsimes del bronze

La nedadora Marina Castro ha fet un gran paper al Campionat d’Espanya
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L’EN Montcada ha obtingut 
uns grans resultats a la ter-
cera jornada del Campio-
nat Comarcal, disputada 
a Cerdanyola. El club local 
va aconseguir 14 classifi-
cacions entre els tres pri-
mers arribats. Cal destacar 
les primeres posicions del 
prebenjamí Martín Toldos 
als 25 metres papallona i 
lliures, de l’aleví Claudia Ga-
rrote als 50 papallona i de 
les cadets Eva Coy i Mireia 
Prats a la prova dels 100 
metres papallona i lliures, 
respectivament. La quarta 
jornada serà el 24 de març 
a Barberà  | SA   

Els comarcals

L’escola El Viver de Can Sant Joan té aquest curs un equip de bàsquet benjamí i un altre aleví

kORFBAL 

Bona resposta al torneig 
del Miró jugat a l’Elvira
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L’AE Montserrat Miró va 
organitzar el 3 de març 
una jornada de korfbal a 
l’escola Elvira Cuyàs, que 
va comptar amb la partici·
pació de més d’un centenar 
de jugadors de diferents 
ciutats com Badia, Terras·
sa, Badalona i Vilanova, 
entre d’altres. La trobada 
va aplegar una trentena de 
jugadors d’entre 6 i 16 anys 
de l’entitat local. La jornada es va fer a l’Elvira Cuyàs

A la trobada, el dia 3, va participar un centenar de jugadors

Sílvia Alquézar | Redacció

aR
Xi

u
/S

aN
ti

 R
O

M
ER

O

Sílvia Alquézar | Redacció
 

> El Lee Young fa 3 podis a l’Universitari
El Club Lee Young Mont-
cada ha aconseguit 
bons resultats al Campi-
onat de Catalunya Uni-
versitari de taekwondo, 
disputat a la Universitat 
Politècnica de Catalu-
nya. En femení, Vanesa 
León va guanyar la me-
dalla d’or i Jénnifer Álva-
rez, la plata. En masculí, 
Miguel Ángel Luján també va pujar al més alt del podi. A la foto, 
els medallistes amb el director del club, José Santiago | SA 
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> Plata del Shi-kan a l’Universitari
David Bermejo, del 
Club Shi-Kan Montca-
da, va guanyar la me-
dalla de plata al Cam-
pionat de Catalunya 
Universitari de karate, 
disputat el 25 de fe-
brer a la Universitat de 
Barcelona. El montca-
denc, que va competir 
a la categoria de més 
de 84 quilos, va empatar a la final amb el seu rival, que final-
ment es va endur el triomf per decisió dels jutges. A la foto, 
Bermejo durant un dels combats | SA 

SH
i-

Ka
N

BÀSQUET. CEB CAN SANT JOAN

L’infantil és quart en 
vèncer el Sant gervasi
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L’equip infantil femení del 
Club Escola de Bàsquet 
Can Sant Joan s’ha col·locat 
a la quarta posició al Grup 
Primer del Nivell B·2, des·
prés de guanyar el Sant 
Gervasi per 40 a 32. A la 
jornada anterior, el conjunt 
local va perdre en la seva 
visita a la pista de l’Arenys 
Bàsquet per 43 a 41. L’equip infantil és el quart classificat

Les montcadenques es van imposar per 40 a 32

Sílvia Alquézar | Redacció
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FUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

L’aleví B està a la zona còmoda

L’aleví B està fent un bon 
paper aquesta temporada, 
ja que es troba al sisè lloc 
al Grup Quart de Segona 
Divisió, amb 20 punts. 
Malgrat això, l’equip va 
perdre el darrer partit con·
tra el Montornès, el vuitè 
amb 15 punts, per 4·6.
D’altra banda, tres juga·
dors locals –el porter ale·
ví David Villanueva i els 
benjamins Álex Andrés 
i Javier Cuenca– partici·

paran amb Catalunya al 
Campionat d’Espanya que 

tindrà lloc a Ceuta entre el 
31 de març i el 4 d’abril.

FUTBOL SALA. FS MONTCADA

Tres jugadors del club, seleccionats amb Catalunya per al Campionat d’Espanya

Un dels jugadors de l’aleví B controla una pilota davant un rival del Montornès
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L’equip juvenil del CD 
Montcada va aconseguir 
un triomf molt important 
el passat 3 de març en 
guanyar el Badalona, un 
rival directe en la lluita per 
la permanència, per 1·0 
amb gol d’Antonio. Els lo·
cals van fer un partit molt 
seriós conscients que era 
vital sumar els tres punts 

en joc per mantenir viva 
l’esperança de la salvació. 
A la jornada següent, el 
Montcada es va desplaçar 
al camp de l’Europa, on 
va caure derrotat per 4·2 
davant el quart classificat, 
amb 33 punts. Els verds 
són a l’onzè lloc amb 23, 
empatats amb el Bisbalenc 
i el Parets  | SA 

Un triomf important
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Sílvia Alquézar | Redacció

El benjamí D és a l’onzena posició

L’equip benjamí D de l’EF 
Montcada va empatar a 
zero gols a casa davant del 
Bonaire D, l’antepenúltim 
del Grup 32 de la Tercera 
Divisió amb 11 punts, en 
el matx disputat el passat 
11 de març al camp mu·
nicipal de Can Sant Joan. 
Els montcadencs es troben 
a l’onzena posició amb 17 
punts. Una jornada abans, 
el benjamí D va aconse·
guir un triomf molt im·
protant en vèncer al camp 
del Castellar, el desè de la 
classificació amb 19 punts, 
per 2 gols a 6. 

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. EF MONTCADA

El conjunt local va aconseguir una meritòria victòria al camp del Castellar, el desè classificat, per un clar 2-6
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La Salle, a la III diada femenina

La Salle participarà a la 
tercera edició de la Diada 
de l’Handbol femení, que 
es farà a Sant Quirze el dia 
18. El club hi prendrà part 
amb un equip aleví i un al·
tre benjamí. D’altra banda, 
dues jugadores de l’infantil 
–Neus Ureña i Sharon Acos·
ta– han estat convocades a 
l’entrenament del Centre de 
Tecnificació. Un dels tècnics 
és Pere Arbona, director es·
portiu de La Salle.

Sílvia Alquézar | Redacció

hANDBOL. LA SALLE

Els equips femenins del planter són els protagonistes a la Diada del dia 18
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Els verds vencen el Badalona, un rival directe, per 1-0

BÀSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El júnior es consolida al 
segon lloc al Nivell C

El conjunt júnior de 
l’Elvira·La Salle es man·
té ferm en la seva lluita 
per quedar entre els pri·
mers classificats al Grup 
Segon al Nivell C. Els 
montcadencs van apallis·
sar el Lliçà de Vall per 
un contundent 111 a 55 i, 
a la jornada anterior, van 
superar el Mollet C per 
42 a 49. L’equip es troba 
situat a la segona posició 
amb 15 victòries i 5 de·
rrotes | SA El júnior està fent una gran temporada

L’equip infantil del Valen·
tine va perdre contra el 
Vilatorta per 47 a 54, però 
va millorar molt el seu joc i 
va reduir les diferències res·
pecte la primera fase de la 
temporada, en què va cau·
re derrotat per 85 a 58. Al 
darrer partit fora de casa, 
l’infantil va ensopegar a Ar·
gentona per només 2 punts 
(52·50). El conjunt es troba 
a la vuitena posició al Grup 
Tercer del Nivell B·2 amb 2 
triomfs i 5 derrotes.

L’infantil, millor a la segona fase

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET. VALENTINE

Els locals van perdre amb el Vilatorta per 47 a 54, però la diferència s’ha reduït

Els jugadors de l’infantil del Valentine escolten el seu tècnic en un temps mort
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El conjunt de Mas Rampinyo va superar el Lliçà per 111-55
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El juvenil del CD Montcada va obtenir un triomf important contra el Badalona

El benjamí D de l’EF Montcada va empatar a zero contra el Bonaire D al matx disputat al camp de Can Sant Joan

Dues jugadores infantils són convocades a l’entrenament del Centre de Tecnificació

Paula Molina, 
quarta al català

ATLETISME

La infantil Paula Molina, de 
la Joventut Atlètica Montca·
da, va acabar en quarta posi·
ció a la prova dels 2.000 me·
tres llisos al Campionat de 
Catalunya en pista coberta. 
La també infantil Edith Sal·
vador va ser la sisena als 60 
metres tanques. Pel que fa a 
la categoria cadet, Yeli Sag·
na va entrar el cinquè a la 
cursa del 600 metres llisos. 
El seu company Joan Riera, 
millor esportista local 2011, 
va ser setè a les semifinals a 
la mateixa prova.

Sílvia Alquézar | Redacció



Albert Oltra
Tradició i innovació. Des que va néixer, Albert Oltra ha viscut entre fogons, ja que la seva família és 
la propietària de Can Piqué, un dels restaurants històrics de Montcada i Reixac, amb més de 60 anys de 
trajectòria i ubicat en un entorn privilegiat, la Serralada de Marina. De ben jove, va prendre la decisió de 
dedicar-se a l’hostaleria i després de fer els estudis pertinents, va passar a treballar a l’establiment fami-
liar, del qual ara és el responsable, junt amb els seus pares, Isabel i Rafa. Albert aporta la seva joventut i 
la seva formació al negoci, que s’està adaptant als nous temps. “L’època en què vivíem dels casaments 
i altres celebracions s’ha acabat”, explica. Concep la cuina com artesania, fa plats “sobretot, saborosos” 
i elabora les receptes que voldria degustar a la seva taula. Creu que el boom mediàtic sobre el món de 
la cuina posa locals de moda, però no incrementa la cultura gastronòmica. Des de fa un any, Can Piqué 
forma part de Cuina Vallès, un col·lectiu dedicat a promocionar els productes típics de la comarca.

“Faig els plats que voldria 
que em cuinessin a mi”

Fill i nét de restauradors, estava 
cantada la seva professió.
No necessàriament, perquè els meus 
dos germans no s’hi dediquen, però 
jo, en canvi, des dels 8 anys tenia 
clar que volia ser cuiner. En acabar la 
primària, vaig continuar els meus es-
tudis de formació professional sobre 
cuina a l’escola Joviat de Manresa i 
tinc un màster del Bulli. Laboralment, 
sempre he estat a Can Piqué.
Com ha de ser un bon cuiner?
És fonamental que li agradi menjar. 
Jo intento elaborar els plats tal com a 
mi m’agradaria que me’ls cuinessin i 
me’ls servissin i crec que cada vega-
da em surten millor.
Descrigui la seva cuina.
M’agrada que sigui saborosa, tant si 
és tradicional o moderna. Tinc mol-
ta cura de la presentació i faig servir  
pocs greixos i pocs sucres, per fer 
una cuina el més saludable possible.
El seu restaurant ha aparegut en 
alguna crítica gastronòmica?

He sortit en alguna i m’han posat bé, 
però jo no sóc mediàtic. El que em 
sembla curiós d’aquest món és que 
tothom s’atreveix a opinar, suposo 
que és perquè menjar ho fem tots. 
Hi ha multitud de pàgines web, blocs 
i revistes amb valoracions de restau-
rants de gent de tota mena i algunes 
de les crítiques poden fer molt de 
mal a un establiment. En altres pro-
fessions, la informació especialitzada 
és de caire tècnic. Jo no he vist mai 
un bloc per opinar i fer crítiques so-
bre els dentistes, per exemple.
Però voldria ser més mediàtic?
Home, el glamour dels cuiners de 
prestigi està molt bé i tant de bo tin-
gués algun dia una estrella Michelin, 
però no treballo només per aconse-
guir-la. Hi ha restaurants que obren 
exclusivament per obtenir aquest re-
coneixement i, un cop tenen el pres-
tigi, deixen d’esforçar-se. Jo conce-
bo l’estrella com un premi a tota una 
trajectòria.

Tenim cultura gastronòmica?
Crec que no, que la gent es mou més 
per les modes que per la bona cui-
na. Tot el ressò que es fa als mitjans 
de comunicació no es tradueix en un 
major increment de la clientela.

Potser, per una qüestió de preus?
No nego que hi ha restauradors que 
s’han aprofitat del boom i han pujat 
els preus de la seva carta, que no 
ha estat el meu cas, però també em 
costa entendre que la gent no vulgui 
pagar 15 euros, per exemple, per 
un bon plat, elaborat i ben preparat 
i, en canvi, no tingui cap problema a 
gastar-se aquesta mateixa quantitat 

en una beguda quan surt de copes. 
Ho respecto, però prefereixo gaudir 
d’una bona taula.
Un restaurant com el seu, amb més 
de 60 anys d’història, haurà passat 
per moltes etapes.
Ens hem anat reinventant amb el pas 
del temps i segons el context que 
ens ha tocat. Anys enrere, vivíem 
més de les celebracions, hi havia 
batejos, casaments, comunions... 
Ara, tot això ha canviat i funcionem 
com qualsevol altre restaurant, amb 
un horari d’obertura i una carta. El 
que no tenim encara és menú diari, 
ens ho estem plantejant també però 
encara no hem pres una decisió.
La crisi ha fet canviar tot això?
Pel que fa a les celebracions, crec que 
respón més a un canvi social, aquests 
actes ja no són tan multitudinaris.  
Però evidentment que la crisi afecta 
el sector, tothom ve amb pressupos-
tos ajustats i nosaltres intentem fer el 
màxim amb els diners disponibles. 

Des de fa un any, és membre de 
Cuina Vallès. A què es dedica 
aquest grup?
Som un col·lectiu format per una 
dotzena de restauradors del Vallès 
Occidental que a través de la nostra 
carta i altres accions promocionem 
la cuina típica de la comarca. A Can 
Piqué, de sempre hem ofert monge-
tes del ganxet però ara hem conegut 
altres productes de la zona com la 
botifarra terregada o el cigró menut.
Quines accions conjuntes fan?
A l’octubre passat vam celebrar a 
Can Piqué el cinquè aniversari de 
Cuina Vallès i d’aquest acte van sortir 
molt bones crítiques. A final de fe-
brer vam anar al Fòrum Gastronòmic 
de Santiago de Compostel·la, el 4 de 
març vam fer un acte popular per 
promocionar la mongeta del ganxet 
i per Sant Jordi publiquem un llibre 
de cuina. Tot el que fem plegats ens 
dóna publicitat i genera una relació 
de cooperació entre nosaltres.

“L’hostaleria és un 
món on tothom opina 
i hi ha crítiques que 
poden fer molt de mal 
a un restaurant”

Cuiner

A títol personal
SILVIA DÍAZ
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