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NO HI HA DINERS
El govern de l’Estat ajorna un cop més 
el soterrament de la línia de tren de 
Portbou al seu pas per Montcada i Reixac

Representants de Foment explicaran a Montcada perquè el projecte no s’ha inclòs en aquest exercici, segons ha avançat el PPC local

Els diputats presenten esmenes com a últim 
recurs per incloure el soterrament al 2012

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

A petició dels grups locals, els di-
putats al Congrés, a excepció dels 
del PP, estan elaborant esmenes 
per presentar-les als pressupostos 
de l’Estat del 2012 per tal que 
s’inclogui en aquest exercici una 
partida per al soterrament de la 
línia de tren de Portbou, ja que 
a la proposta inicial –presentada 
als parlamentaris el 3 d’abril– no 
se n’ha inclòs cap. La notícia va 
caure com un gerro d’aigua freda 
tant a l’Ajuntament com a la Pla-
taforma Tracte Just. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va expressar que la deci-
sió del govern central era injusta: 
“No ha tingut en compte la im-
portància d’aquest projecte per 
al municipi”. L’edil va convocar 
una reunió d’urgència amb els 
grups municipals i la Plataforma 
feta l’11 d’abril a la Casa de la 
Vila. A la trobada –a la que van 
anar tots els portaveus menys la 
del PPC, Eva García, que es va 
excusar– es va acordar demanar 
la presentació d’esmenes per part 
del grups representats a Madrid. 

“Si aquesta via no prospera, 
demanarem al govern central 
un compromís per escrit per 
tal que el soterrament tingui 
una partida per al 2013”, va ex-
plicar l’alcaldessa. Pérez podria 
formular abans aquesta petició, 
ja que, segons ha avançat el PPC 
local, hi ha prevista una visita a 
Montcada del president de Renfe 
Espanya, Julio Gómez Pomar, i 

del director general de Ferroca-
rrils, Manuel Niño. A la reunió 
també van sortir propostes de 
caire ciutadà que s’han d’acabar 
de concretar.  

Tots els grups van mostrar la seva 
satisfacció pel consens assolit a la 
reunió. En nom d’ICV-EUiA, Jo-
sep M. González, va indicar tam-
bé que “encara hi ha pendent 
la construcció d’un pou per a 
l’alta velocitat a la zona centre, 
aquí tenim una eina més de 
pressió”. Carmen Romero (C’s) 
es va mostrar satisfeta perquè 
“el soterrament continua sent 
un tema de ciutat”. La portaveu 
d’ERC, Marta Aguilar, va dema-
nar al PPC i a CiU que interce-
deixin amb l’Estat perquè “te-
nen força suficient per fer que 
Montcada sigui una prioritat 
en la negociació sobre infraes-
tructures”, va dir. Contràriament,  
Joan Maresma (CiU) no veu tan 
clara la incidència que pugui te-
nir el seu partit a Madrid, però a 
nivell local va expressar que “és 
molt positiu el consens assolit”.  
Des de la Plataforma, Jaume Relat 
va dir que el col·lectiu “no baixa 
la guàrdia” tot i que esperarà a 
emprendre accions reivindicatives 
a la resolució de les esmenes.

El PPC es defensa. Malgrat la sa-
tisfacció pels acord presos de for-
ma unànime entre els partits i el 
col·lectiu veïnal, tots lamenten i 
mostren la seva decepció perquè  
l’Estat no ha inclòs cap partida 

per al soterrament i han qüestio-
nat l’efectivitat de les accions de 
la portaveu popular a Montcada 
per defensar-lo, especialment de 
la reunió que va mantenir a Ma-
drid poc abans de la presentació 
dels pressupostos. 
Davant de les crítiques, Eva Gar-
cía, en una roda premsa feta el 10 
d’abril, va dir a l’alcaldessa que 
“si hagués estat tan vehement 
amb l’anterior govern, liderat 
pel PSOE, com ho és ara amb 
el del PP, el soterrament ja se-
ria una realitat”. L’edil assegura 
que la prioritat de la ciutadania 
de Montcada a hores d’ara no 
és el soterrament sinó superar la 
crisi i que els comptes de l’Estat 
s’han fet amb criteris d’austeritat. 
Sobre la presentació d’esmenes, 
García ha dit a La Veu que els 
diputats a Madrid  haurien de re-
conèixer que el marge d’una pos-
sible negociació pressupostària és 
mínim i els emplaça “a no seguir 
despistant la ciutadania”.  

Silvia Díaz | Montcada

Si no prosperen les 
esmenes, es demanarà 
per escrit a Madrid una 
partida per al 2013

La reunió de l’11 d’abril a la Casa de la Vila va reunir els membres del govern local, els portaveus i representants de la Plataforma Tracte Just
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Els grups locals i la 
Plataforma també 
plantegen fer de nou 
accions reivindicatives

 Recollida simbòlica de diners per al projecte
Una de les propostes de caire 
ciutadà que es va formular a la 
reunió dels grups municipals de 
l’11 d’abril, a instàncies de la 
Plataforma, i que s’ha d’acabar 
de madurar, és organitzar una 
col·lecta de diners simbòlica com 
un avanç de la partida pressu-
postària que l’Estat ha d’atorgar 
al soterrament. Recollint el guant 
del col·lectiu ciutadà, l’agrupació 

local de C’s ha llençat la proposta 
per tal que tots els regidors de la 
corporació i els càrrecs eventuals 
donin el 25% de la seva assig-
nació del mes vinent a aquesta 
col·lecta. “Aquest acte, plena-
ment simbòlic, mostraria que els 
càrrecs públics som els primers 
a donar exemple”, ha manifestat 
la regidora de C’s, Carmen Rome-
ro, en un comunicat | SD

La portaveu del PPC, Eva García (centre), acompanyada dels altres dos regidors populars a Montcada 
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Notícies ENTORN FLUVIAL
ATLL inicia el dia 23 els treballs 
per replantar prat a la llera
del riu Ripoll

pàg. 6

laveu.cat/noticies

ENTREVISTA 
ICV-EUiA reclama al govern
més participació ciutadana
en els afers públics

pàg. 10

PLE DE MARÇ

L’Ajuntament no s’acollirà al pla d’Ajust de 
l’Estat per pagar les factures als proveïdors

L’Ajuntament no s’acollirà al Pla 
d’Ajust i tampoc a la concertació 
d’una operació de crèdit que ofe-
reix l’Estat espanyol per pagar les 
factures pendents als proveïdors 
fins al 30 d’abril d’aquest any. Així 
ho va fer saber l’equip de govern 
–PSC i CiU– durant el Ple de 
març, avançat al dia 28 a causa de 
la vaga general. “Amb els núme-
ros que tenim a dia d’avui, no cal 
fer el pla d’ajust al consistori”, 
va dir el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Joan Maresma (CiU), qui 
va explicar que l’Ajuntament  deu 
uns 5 milions d’euros en factures 
anteriors a l’1 de gener del 2012. 
D’aquest import, gairebé 2 milions 
d’euros es troba en via de confirming 
–el banc avança els diners als pro-
veïdors–, per tant, la resta s’hauria 
de pagar abans del 30 d’abril, la 
data límit que estableix Madrid per 
liquidar les factures. 

Segons el govern, el deute es podrà 
abonar gràcies a les aportacions 
d’altres administracions. La Gene-
ralitat deu al consistori 3.690.000 
euros, dels quals a l’abril hi ha 
prevista una primera aportació de 

830.000 gràcies a un conveni amb 
la Diputació de Barcelona, que 
avança els diners als municipis. 
D’altra banda, l’Estat també ha 
liquidat la participació dels ajun-
taments en els seus ingressos tri-
butaris del 2010 que, en el cas de 
Montcada, puja a 769.000 euros, 
el 50% dels quals és previst que es 
rebin durant l’abril. 

Posicionaments. L’oposició va valo-
rar de manera dispar la decisió del 
govern municipal. ICV-EUiA va 
donar el seu vistiplau al fet de no 
acollir-se al pla d’ajustament “si re-
alment s’han fet bé els números, 
perquè el que realment busca el 
govern del PP amb aquesta me-
sura és fiscalitzar i controlar els 
ajuntaments”, va dir el portaveu 
ecosocialista, Josep M. González, 
qui va coincidir a remarcar jun-
tament amb la regidora d’ERC, 
Marta Aguilar, la necessitat de 
fer una llei de finançament local: 
“Amb aquesta mesura l’Estat 
se’ns presenta com el salvador 
dels ajuntaments, el que cal és 
una llei adequada a la realitat 
i acabar amb l’espoli de la Ge-
neralitat”. Per la seva banda, la 
portaveu del PPC, Eva García, 
va voler puntualitzar l’edil republi-
cana respecte el paper del govern 
central. “Éstic encantada de tenir 
un govern responsable que es 
preocupa dels ajuntaments”, va 
dir. Ciutadans va ser l’única for-

mació que es va mostrar totalment 
contrària a rebutjar el pla d’ajusta-
ment. “Creiem que la mesura és 
necessària per fer la previsió del 
que es gastarà i s’ingressarà”, va 
manifestar Carmen Romero.
L’Ajuntament haurà d’emetre un 
informe tècnic al Ministeri d’Hisen-
da indicant les factures no abona-
des fins al 30 d’abril. En el cas que  
n’hi hagi, l’Estat es farà càrrec del 
pagament i, per recuperar l’import, 
practicarà retencions a determinar 
amb càrrec a la liquidació mensual 
de la participació municipal en els 
tributs de l’Estat que percep l’Ajun-
tament, una mesura que es comen-
çaria a aplicar a partir del mes de 
gener del 2013.

Sílvia Alquézar | Montcada
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El president de l’Àrea Econòmi-
ca, Joan Maresma (CiU), va dir 
durant el Ple de març en el punt 
que feia referència a la liquidació 
del pressupost municipal de l’any 
passat que Montcada es troba 
en el setè lloc dels ajuntaments 
menys endeutats, segons dades 
del Ministeri d’Hisenda: “En un 
any de crisi, hem reduït el deute 
a llarg termini en 341.000 euros 
respecte al 2010”. 
L’oposició, però, no interpreta 
aquesta informació de la mateixa 
manera. Per a Josep M. González, 
d’ICV-EUiA, és més important 
“comparar l’exercici inicial i final 
del 2011 i veure que la inversió 

en l’Àrea Social ha disminuït”. 
Per la seva banda, la portaveu 
del PPC, Eva García, també va 
remarcar que “la situació real de 
l’Ajuntament és que deu 5 mi-
lions d’euros als proveïdors”. La 
regidora de Ciutadans, Carmen 
Romero, va demanar al govern 
local “més transparència perquè 
creiem que aquest informe és 
el joc del trilero”. D’altra banda, 
l’edil d’ERC, Marta Aguilar, va in-
dicar que “l’any passat es va re-
duir una part del deute perquè es 
van baixar els sous dels treballa-
dors”. La liquiditat del pressupost 
del 2011 es tancarà el pròxim mes 
de juny  | SA

Maresma: ‘Som un dels municipis menys endeutats’

La sessió plenària del mes de març es va allargar més de quatre hores; va començar a les 19.30h i va acabar a prop de la mitjanit

Segons l’equip de govern, la situació financera del consistori és, a dia d’avui, òptima per fer front els pagaments fins al 30 d’abril

PSC i CiU afirmen que 
el deute es pot abonar 
amb les aportacions 
d’altres administracions
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L’oposició vol saber els motius reals 
del cessament del coordinador general
L’alcadessa insisteix en què només hi ha hagut pèrdua de confiança en el tècnic que ocupava el càrrec, Albert Barenys

El cessament del coordinador 
general de l’Ajuntament, Albert 
Barenys, per part de l’equip de 
govern va ser un dels temes més 
debatuts al Ple de març, fet el dia 
28. L’oposició va coincidir a de-
manar al PSC i a CiU els motius 
de la seva decisió i quines eren les 
qüestions que havien comportat 
“despeses extres i actuacions des-
encertades de gran envergadura 
econòmica”, tal com s’exposava 
en el comunicat de premsa on es va 
fer pública la notícia. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va re-
conèixer que el comunicat no va 
ser un encert. “Rectifiquem per 
si hem donat a entendre coses 
que no eren, demano disculpes a 
Barenys si s’ha sentit ofès, l’únic 
motiu del cessament ha estat 
la pèrdua de confiança, li vam 
encomanar unes tasques que no 
s’han fet i ja no podíem esperar 
més”, va indicar l’edil.

Crítiques. L’oposició va pregun-
tar a l’equip de govern si el ces-
sament  de Barenys està relacio-
nat amb els diversos processos 
d’expropiacions forçoses que té 
sobre la taula l’Ajuntament i amb 
els planejaments urbanístics rela-
cionats amb l’època de l’anterior 
director de l’Àrea Territorial, Anto-
ni Jiménez. “Estem d’acord amb 

la decisió, però volem saber les 
respostes al que es deixa entre-
veure en el comunicat”, va dir el 
portaveu d’ICV-EUiA, Josep M. 
González, qui va demanar respon-
sabilitats polítiques a l’alcaldessa 
pel nomenament de Barenys ara 
fa nou mesos. Per la seva banda, 
la portaveu del PPC, Eva García, 
va qualificar la nota de premsa 
de “totalment desafortunada” i, 
respecte les explicacions de Pérez, 

l’edil popular va insistir a conèixer 
els projectes que van motivar el 
cessament: “Vostè creu que amb 
els seus arguments ha convençut 
algú? Què ha passat perquè ja 
no podien esperar més?”. 
La regidora de Ciutadans, Carmen 
Romero, es va oferir a l’alcaldessa 
a “acompanyar-la a la fiscalia 
a denunciar si hi ha hagut irre-
gularitats”. La portaveu d’ERC, 
Marta Aguilar, va dir que “les 

explicacions del govern no acla-
reixen la realitat, això diu molt 
de la seva manera d’actuar”.
Relacionada amb aquesta qüestió, 
el Ple va aprovar la creació d’una 
plaça de director de l’Àrea Terri-
torial, que va comptar amb el su-
port del govern i el vot contrari de 
l’oposició a excepció d’ICV-EUiA, 
que es va mostrar a favor d’eliminar 
el càrrec eventual de confiança que 
ocupava Albert Barenys.

Sílvia Alquézar | Montcada

PLE DE MARÇ

Silvia Díaz | Redacció

Tots els grups municipals (PSC, 
CiU, ICV-EUiA, C’s i ERC), a 
excepció del PPC, que es va abs-
tenir,  van donar llum verda a la 
moció promoguda per ERC –a 
instàncies de la Plataforma Estafa 
Banca–, en defensa dels afectats 
per la contractació de participa-
cions preferents, un milió a tot 
l’Estat espanyol. El text insta els 
grups polítics a “manifestar i 
denunciar l’abús en què han in-
corregut les entitats financeres 
en la comercialització d’aquests 
productes”.

Contingut. Altres acords de la mo-
ció són comunicar al Banc d’Es-
panya i a la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors la necessitat 
d’impulsar una campanya de co-
municació per part de les pròpies 
entitats financeres per tal de garan-
tir la correcta informació als afec-
tats sobre els seus drets i deures, 
manifestar la necessitat que els or-
ganismes reguladors intervinguin 
per assolir la restitució dels drets 
dels usuaris afectats, donar suport 
a les accions que emprenguin en-
titats d’afectats i a totes les inici-
atives legislatives i parlamentàries 
adreçades a denunciar i divulgar 
aquestes pràctiques. La portaveu 
del PPC, Eva García, va dir que 
està d’acord amb el fons del text 
però va argumentar l’abstenció 
dient que el govern central, lide-
rat pel PP, ja ha iniciat accions per 
evitar les males pràctiques.

Els grups, amb 
els afectats per 
les participacions 
preferents 
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Al Ple de març es va aprovar una moció d’ERC en su-
port a la vaga general del 29 de març amb els vots 
favorables dels republicans, PSC, ICV-EUiA, en con-
tra del PPC i C’s i l’abstenció de CiU. La protesta va 
ser secundada per gairebé la totalitat de la plantilla 
de l’Ajuntament, que ha pactat amb l’equip de govern 
destinar el salari de la jornada –uns 15.000 euros– a 
la compra d’aliments per a Càritas. L’alcaldessa, els al-
tres sis regidors del PSC i els dos càrrecs de confiança 

també van acordar fer el mateix. D’altra banda, un mi-
ler de persones va participar a la manifestació que va 
convocar el comitè local de vaga. La marxa va iniciar 
el seu recorregut a la rambla dels Països Catalans i va 
acabar a la plaça Lluís Companys. L’activitat als polí-
gons industrials durant la jornada va ser escassa i, a 
nivell comercial, moltes botigues no van obrir al matí, 
però sí ho van fer a la tarda. Els centres educatius tam-
bé van registrar pocs alumnes | PA

> Aprovada una moció en suport a la vaga general
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ENTREVISTA A JOSEP M. GONzáLEz (ICV-EUIA)

“Amb un no rotund del govern sumat al suport 
veïnal encara tindríem urgències a la nit”
El portaveu del grup majoritari en l’oposició, amb quatre regidors, opina que falta transparència en la gestió i més participació de la ciutadania
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Josep M. González és, per segon 
mandat consecutiu, el portaveu 
del grup municipal d’ICV-EUiA 
que, des de l’oposició es mostra 
crític amb la gestió del govern en 
considerar que és poc transparent 
i participativa. Per a la coalició, 
les principals prioritats que hauria 
d’afrontar l’Ajuntament són, entre 
d’altres: treballar per la cohesió 
social; aplicar la tarifació social als 
serveis de manera que cadascú 
pagui en funció dels seus recursos; 
potenciar un municipi sostenible 
ambientalment i facilitar la creació 
d’ocupació col·laborant amb les as-
sociacions empresarials i atenent les 
necessitats formatives dels aturats.

Quina valoració fa de la gestió 
del govern a punt de complir-se 
el primer any de mandat? 
Estem més aviat decebuts. Van dir 
que la seva prioritat serien les per-
sones i, en especial, els més necessi-
tats i ens hem trobat amb retallades 
de l’estat social, copagaments en 
serveis com la teleassistència i un 
estrany concepte de participació 
ciutadana en què no es respecta ni 
tan sols el que diu el Reglament de 
Participació com, per exemple, que 
els pressupostos s’han de presentar 
en audiència pública. Aquest go-
vern no vol una ciutadania activa i 
compromesa amb els afers públics 

perquè això conforma una societat 
més crítica,  responsable, autòno-
ma o lliure, vol una ciutadania de-
penent i complaent.
En cas d’haver entrat al govern, 
què hauria aportat o fet ICV-
EUiA de manera diferent?
Hauríem aportat transparència, 
participació ciutadana, informació 
i, en general, millora de la qualitat 
democràtica. No hauríem accep-
tat el tancament de les urgències, 
hauríem estat més incisius amb 
el soterrament, hauríem obert els 
pressupostos a la participació im-
pulsant la tarifació social i hauríem 
dit clarament no a l’Eurovegas.

Els preocupa la situació econò-
mica del consistori?
Ens preocupa no saber què està 
passant a l’Ajuntament, què ha mo-
tivat el cessament del coordinador 
general, la figura més significativa 
del govern PSC-CiU, amb el re-
refons d’unes expropiacions que 
poden representar greus problemes 
econòmics. I també que, en temps 
de crisi, tenim massa coses per pa-

gar: proveïdors, camp de futbol, 
Montcada Aqua...
Què passarà amb el soterrament 
de la línia de Portbou?
És un projecte de ciutat que, entre 
tots, no hem estat capaços de fer-lo 
avançar prou com perquè les obres 
ja estiguin en marxa. Els partits que 
han tingut o tenen influència a Ma-
drid segueixen dient-nos sí, però 
no. Malgrat tot, hem de seguir llui-
tant perquè es faci.
En sanitat, ICV-EUiA ha estat 
molt crítica amb el govern pel 
tancament de les urgències. Per 
què?
Perquè s’ha fet amb la connivència 
del PSC i de CiU, que van acor-

dar amb el CatSalut l’estratègia 
d’anunciar el tancament de 20 a 
8h i després vendre com un èxit 
que l’horari s’allargués fins a la 
mitjanit. Amb un no rotund per 

part del govern sumat al suport del 
moviment veïnal avui encara tin-
dríem urgències a la nit. Nosaltres 
donem suport a les protestes però 
aquest govern actua amb parcialitat 

envers les entitats que organitzen 
mobilitzacions. Els temes de ciutat 
s’han de defensar plegats i, si s’ha 
de sortir al carrer, se surt.  
Està d’acord amb el projecte de 
fer un nou CAP?
No es tracta de l’edifici, sinó dels 
recursos que necessitem. Des 
d’ICV-EUiA ja vam presentar una 
proposta de resolució al Parlament 
en aquest sentit que el govern no 
ha tingut en compte. Si ens fan un 
nou CAP però els recursos són els 
mateixos, no servirà de res. 
I respecte el nou institut...
És lamentable l’estat del centre i  que 
no hagin començat les obres, tot i es-
tar adjudicades. És inacceptable!

Pilar Abián | Redacció

“Ens preocupa no 
saber què passa a 
l’Ajuntament i les 
factures i deutes que 
queden per pagar”

“Els temes de ciutat 
els hem de defensar 
plegats i, si s’ha de 
sortir al carrer, se surt ”

González, a l’esquerra, acompanyat per la resta de membres del grup, Laura Campos, Alba de Lamo i Óscar Gil, que també repeteixen al càrrec
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Silvia Díaz | Redacció

La Generalitat ha comunicat a l’AV 
de Can Sant Joan que no pot ser 
acusació particular en contra de la 
crema de residus sòlids urbans a la 
cimentera Lafarge –l’entitat consi-
dera que aquesta pràctica suposarà 
una nova agressió al medi ambient 
i a la salut– perquè la seva finalitat 
com a associació no és la protecció 
del medi ambient. Així ho ha ex-
plicat l’entitat veïnal, que davant 
d’aquesta comunicació, ha fet un 
recurs d’alçada. “L’article 2 dels 
nostres estatuts diu que una de 
les nostres finalitats és millorar 
el medi ambient, per tant, els 
arguments de la Generalitat no 
serveixen per res”, ha dit el presi-
dent de l’AV, José Luis Conejero.
L’entitat veïnal també s’ha mostrat 
crítica amb l’actuació de la Genera-
litat: “Estem farts –diu Conejero– 
que a la cimentera se li facin les 
comunicacions de forma imme-
diata i en canvi, per conèixer les 
nostres hàgim de recórrer a un 
advocat i arribin amb mesos de 
retard”.

L’AV de Can 
Sant Joan no 
pot ser acusació 
particular en 
el cas Lafarge

DECISIÓ POLÈMICA

Al Ple del mes d’abril (dijous 26, a 
les 19.30h) es debatran dues mo-
cions referides a l’Eurovegas, una a 
càrrec del grup municipal del PPC, 
partidari del macrocomplex, i l’altra 
d’ERC que planteja justament el 
contrari. Els populars defensen la 
proposta argumentant que el pro-
jecte implicaria una inversió de 
més de 27.000 milions d’euros i la 
creació de més de 150.000 llocs de 
treball. El PPC també incideix en 
el fet que el complex compta amb 
el suport del govern de la Gene-
ralitat i el de l’Estat i proposa que 
l’Ajuntament es mostri favorable a 
iniciar una fase de diàleg i negocia-
ció amb les parts implicades “a fi 
de poder estudiar el macropro-
jecte en bones condicions i plenes 
garanties,  respectant el marc 
normatiu vigent i la seva adapta-
ció al territori”, assenyala l’escrit. 

Oposició. Contràriament al PPC, 
el grup municipal d’ERC dema-

narà al Ple el seu rebuig al projec-
te entenet que “no encaixa amb 
el model de desenvolupament 
econòmic i social que pensem 
que li correspon a una societat 
avançada com és Catalunya”.  
Així mateix, Esquerra reclama un 
posicionament clar per part del go-
vern local. 
ICV-EUiA també s’ha pronun-
ciat en contra de l’Eurovegas, a 
l’igual que el Grup de Medi Am-
bient. Els ecologistes asseguren 
que els macrocasinos d’aquesta 
empresa a Singapur o Macao, 
“han comportat un increment 
de la corrupció, les màfies, les 
drogues, la prostitució i les lu-
dopaties”, a la vegada que aler-
ten de l’impacte mediambiental 
de construir un complex així en 
una zona com Mas Duran. 
Mentrestant, fonts del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat han explicat a 
La Veu que el magnat Sheldon 
Adelson continua apostant per la 

zona del Baix Llobregat, tot i que 
no han confirmat que els terrenys 
de Montcada i Reixac estiguin 
descartats del tot com a possible 
ubicació. Davant d’aquestes infor-
macions, l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC) resta a l’espera que la 
Generalitat l’informi oficialment 
sobre la possibilitat que el muni-

cipi aculli l’Eurovegas: “Volem 
sentir les explicacions pertinents 
–ha apuntat l’edil– per tal de 
posicionar-nos; a favor hi ha la 
generació d’activitat econòmica 
i de llocs de feina, però tenim 
molts dubtes sobre l’àmbit que 
ocuparia el complex i quines ac-
tivitats s’hi desenvoluparien”.

Silvia Díaz/ Pilar Abián | Redacció

El ple haurà de debatre dues mocions 
a favor i en contra de l’Eurovegas
El PPC considera que el projecte seria beneficiós mentre que ERC opina que no respon al model de ciutat

A Montcada i Reixac, la Generalitat disposa de terrenys a la zona de Mas Duran, al Pla de Reixac
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Fins ara, l’Ajuntament de Montcada i Reixac havia aplicat 
bonificacions en aquest impost per tal que el ciutadà no ha-
gués de fer front a la totalitat de l’import real. L’Ajuntament 
ja no pot continuar aplicant les bonificacions existents a 
l’Impost de Béns Immobles (IBI), ja que  l’Estat i la Gene-
ralitat fiscalitzen molt més els comptes municipals i la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals obliga al consistori a 
actualitzar-lo a l’adequació al valor cadastral real resultant 
de la revisió que l’Estat va fer l’any 2006.

Els valos cadastrals els fixa l’Estat
 
Els valors cadastrals els fixa la Direcció General del Cadastre 
Immobiliari, un organisme de l’Estat, i no depenen de l’Ajun-
tament. En el cas de Montcada i Reixac, el municipi es regeix 
per una Ponència de Valors Cadastrals aprovada l’any 2005 
i que va entrar en vigència l’1 de gener de 2006. Aquesta re-
visió, que s’acostuma a fer cada 10 anys per llei, va coincidir 
amb uns valors del sòl i de les construccions molt elevats. 
L’Ajuntament, veient aquesta pujada de valors en ple boom 
immobiliari que va incrementar el valor dels immobles, va 
aplicar una bonificació als habitatges i als comerços locals 
de manera que aquests immobles pagaven només un incre-
ment sobre la quota del 2006 (abans de la revisió) i no els 
nous valors que en realitat s’haurien d’haver aplicat. 
En alguns casos, en eliminar-se per llei la bonificació, les 
quotes han pujat. Per aquest motiu l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac ha baixat el tipus —el tant per cent que es 
paga respecte el valor— del 0,68% al 0,43%. Això ens 
posiciona entre els ajuntaments que apliquen els tipus im-
positius més baixos.

L’Ajuntament no pot continuar, per llei, 
amb les bonificacions destinades a l’IBI 
i utilitza les eines legals perquè l’impacte 
sigui el mínim possible

En aplicar-se les quotes reals del 2006, que ara obliga 
l’Estat, això suposa que el increment de l’impost augmen-
ti més per als habitatges més antics que per a les noves 
construccions posteriors a 2006. El govern municipal vol 
deixar molt clar que aquest increment produït per l’actua-
lització del valor cadastral s’aplica en funció de tots els ha-
bitatges del municipi i de la seva antiguitat i no per la zona 
o barris per on estan ubicats. El motiu pel qual la nova 
obra, construïda posteriorment al 2006, incrementa menys 
és perquè a aquesta ja se li aplica correctament el valor 
cadastral. Així, els habitatges amb protecció oficial tenen 
una bonificació del 50% durant els quatre primers anys; 
del 40% el cinquè; del 25% el sisè; i d’un 10% el setè.
D’aquesta manera, un total de 8.759 unitats fiscals paga-
ran menys i 13.652 unitats fiscals pagaran més IBI du-
rant el 2012. D’aquests últims, 12.526 estaven pagant fins 

ara menys de 200 euros anuals per unitat fiscal, que són 
els que més han pujat perquè tenien el valor per sota de 
l’immoble. L’equip de govern ha posat totes les eines le-
gals que té al seu abast perquè l’impacte sigui el més baix 
possible.
L’Ajuntament ha aprovat, en la darrera Junta de Govern, 
demanar a la Direcció General del Cadastre la revisió 
dels valors cadastrals vigents a Montcada i Reixac. Una 
altra iniciativa municipal per pal·liar aquest increment 
en el pagament de l’impost d’immobles ha estat la posa-
da en marxa, el passat mes de febrer, d’una bonificació 
del 5% per a aquelles persones que tinguessin o hagin 
domiciliat de nou tots els impostos municipals. Mont-
cada és l’únic ajuntament de l’Àrea Metropolitana que 
arriba fins al 5% i s’aplica a tots els impostos (vehicles 
i escombraries), que per tant baixen. Fins ara la bonifi-
cació era del 2%.

L’Ajuntament aplica un descompte
del 5% a les persones que han domiciliat 
tots els seus impostos

L’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Montcada i Reixac 
ha habilitat un servei especial d’informació per tal d’atendre 
aquells possibles dubtes que els ciutadans tinguin sobre 
el contingut de l’impost de l’IBI. També podeu trucar al te-
lèfon 935 726 488. En aquest número, els tècnics munici-
pals els informaran també d’altres possibles bonificacions 
en funció d’aspectes com: famílies nombroses, pensionis-
tes, instal·lacions especials als habitatges... i dels quals es 
poden beneficiar a l’exercici de l’any vinent.

>monogràfic

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

ÀREA ECONÒMICA
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
Més informació a www.montcada.cat

ACORD JUNTA DE GOVERN
L’equip de govern ha demanat
a la Direcció General del Cadastre
la revisió dels valors cadastrals 
vigents a Montcada i Reixac

IBI AL 0,43%
El Consistori ha fixat el tipus
impositiu de l’IBI en un 0,43%,
un dels més baixos aplicats
pels ajuntaments

Tipus impositius IBI urbana 2012
Municipis que van fer la Revisió de Valors Cadastrals el 2005

La llei permet als ajuntaments
fixar un tipus impositiu
d’un 1,10% de màxim
i un 0,40% de mínim.

M
AT

AR
Ó

0,400%

M
ON

TC
AD

A 
I R

EI
XA

C

0,430%

M
OL

IN
S 

DE
 R

EI

0,466%

CO
RN

EL
LÀ

 D
E 

LL
OB

RE
GA

T

0,481%

M
ON

TG
AT

0,490%

SA
NT

 C
UG

AT
 D

EL
 V

AL
LÈ

S

0,505%

CA
ST

EL
LD

EF
EL

S

0,510%

SA
NT

 V
IC

EN
Ç 

DE
LS

 H
OR

TS

0,520%

SA
NT

 F
EL

IU
 D

E 
LL

OB
RE

GA
T

0,522%

SA
NT

 B
OI

 D
E 

LL
OB

RE
GA

T

0,525%

TI
AN

A

0,530%

CE
RD

AN
YO

LA
 D

EL
 V

AL
LÈ

S

0,536%

VI
LA

DE
CA

NS

0,551%

PA
LL

EJ
À

0,560%

EL
 P

AP
IO

L

0,580%

SA
NT

A 
CO

LO
M

A 
DE

 C
ER

VE
LL

Ó

0,615%

SA
NT

 C
LI

M
EN

T 
DE

 L
LO

BR
EG

AT

0,694%

VI
LA

NO
VA

 I 
LA

 G
EL

TR
Ú

0,850%

*

L’Ajuntament ha baixat el tipus impositiu
de l’IBI als mínims legals permesos
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Responsables del SEM informaran 
la ciutadania sobre l’ús del 061
El director de l’empresa pública recomana trucar-hi sempre abans d’anar a cap centre mèdic

SANITAT PÚBLICA
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Responsables del SEM vindran a 
la ciutat per informar la ciutada-
nia sobre com funciona el servei 
d’emergències mèdiques. Aquest 
és el compromís que el director de 
l’empresa pública, Francesc Bonet, 
va adoptar durant la trobada que 
va mantenir el 30 de març amb 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), la regidora de Salut Pública 
i Consum, M. Carmen González 
(CiU) i la presidenta de l’Àrea So-
cial, Ana Rivas (PSC).
Tot i la negativa del SEM a despla-
çar una ambulància en horari noc-
turn al CAP del centre, l’alcaldessa 
va insistir a reclamar-la i va sol-
licitar que s’informés àmpliament 
la població sobre com funcionen 
les emergències. Bonet va respon-
dre que, encara que no hi hagi la 
presència física d’ambulàncies, la 
mitjana del temps d’arribada, en la 
majoria dels casos, no excedeix els 
10 minuts. El responsable del SEM 
també considera necessari explicar 
bé als usuaris com funciona el ser-
vei que presta l’empresa. 

Pilar Abián | Barcelona

Les representants municipals, amb els responsables del SEM durant la visita a les instal·lacions

La Favmir denuncia que 
falten metges al CAp
La Federació, molesta per la retirada de la subvenció de l’Ajuntament

La Favmir va reprendre les mobilitzacions el 12 d’abril, després de la Setmana Santa
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La Favmir ha denunciat pública-
ment que s’ha retallat la plantilla 
de metges de capçalera del CAP 
Montcada en un professional. Se-
gonts fonts del CatSalut, la raó és 
que la ràtio de metges per habitant 
superava la que marca la norma-
tiva vigent a Catalunya, que de-
termina un metge per cada 1.600 
habitants i que al municipi era d’1 
per cada 1.300. Ara, la plantilla as-
signada a la població és de 19 pro-
fessionals. La Favmir considera, 
però, que la decisió s’emmarca “en 
el procés general de retallades 
del govern català en el sistema 

de sanitat públic”. Precisament, la 
Coordinadora per la Sanitat Públi-
ca i de Qualitat de Ripollet, Cerda-
nyola, Montcada i Barberà, farà el 
20 d’abril a l’Ateneu de Cerdanyo-
la (19h) un acte per presentar la 
Inicia tiva Penal Popular (IPP) con-
tra el deteriorament de la sanitat.
D’altra banda, la Favmir ha protes-
tat per la retirada de la subvenció 
anual que rebia per part de l’Ajun-
tament i ha demanat una reunió 
urgent amb Participació Ciutada-
na. L’Ajuntament argumenta que 
s’han retirat els ajuts a federacions 
d’associacions perquè cada entitat 
ja rep la seva pròpia subvenció. 

Laura Grau | Montcada

La recomanació del SEM en cas 
d’una consulta sobre la salut és 
trucar sempre al 061. El pacient 
serà atés per personal especialitzat 
i, en funció de cada cas, rebrà les 
instruccions a seguir. Si el malalt 
presenta un quadre que no es 
considera greu, pot rebre les indi-
cacions de com actuar per via te-
lèfon sense haver-se de desplaçar 
enlloc. Si la patologia és més com-
plicada, es recomanarà el trasllat 

a un centre sanitari o bé s’enviarà 
al domicili un metge o una am-
bulància –en casos extrems, fins 
i tot un helicòpter. Aquest protocol 
és el que s’explicarà als veïns amb 
detall el dia en què es faci l’acte 
informatiu amb representants del 
SEM que es programarà prope-
rament al municipi. L’Ajuntament 
també s’ha compromès a fer una 
campanya informativa a nivell lo-
cal | PA

> Què fer en cas d’una emergència?
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Silvia Díaz | Redacció

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac s’ha adherit a un projecte des-
tinat a potenciar la recuperació 
del riu Besòs, compartit per altres 
municipis riberencs. Així, el con-
sistori s’afegeix a la iniciativa que 
a mitjan de març van presentar els 
grups municipals del PSC de les 
diferents ciutats implicades. El do-
cument contempla, entre d’altres 
actuacions, el soterrament de la 
línia de tren de Portbou a Mont-
cada per tal d’aconseguir una mi-
llor relació del nucli urbà amb el 
Besòs. “La nostra aposta per im-
pulsar l’entorn fluvial és ferma i 
hi ha voluntat de treballar con-
juntament sobre la transforma-
ció urbanística i econòmica del 
territori metropolità”, ha indicat 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). Amb aquest objectiu de 
col·laboració es va presentar l’any 
passat el Pla Besòs, un full de ruta 
de les futures intervencions. 

L’Ajuntament se 
suma a un pla 
de recuperació 
del Besòs 

Tram del riu Besòs al seu pas per Montcada
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La llera del riu Ripoll recuperarà 
en els propers dies la seva verdor
L’actuació afectarà 24.000 m2 de superfície sobre la qual es plantarà una barreja de llavors per obtenir prat fluvial

El 23 d’abril començaran els tre-
balls d’hidrosembra per recuperar 
els marges de la llera del Ripoll 
des del pont de la Font Pudenta, 
en la confluència amb la riera de 
Sant Cugat, fins a la seva desem-
bocadura al Besòs, una mica més 
enllà de la Salle. La superfície 
afectada és de 24.000 m2  sobre 
la qual es plantarà una barreja de 
llavors de diferents espècies vege-
tals de creixement ràpid –gramí-
nies i lleguminoses–, adaptades a 
les condicions d’humitat i inso-
lació característiques de la zona 
d’intervenció. 

Els tècnics preveuen que, en pocs 
dies, es començarà a veure vege-
tació en un espai sobre el qual ara 
només es hi ha terra després de les 
obres de soterrament de canona-
des fetes per la companyia Aigües 
Ter Llobregat (ATLL), que sufra-
ga la intervenció. 
El 17 d’abril membres de la com-
panyia van explicar a l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), al pre-

sident de l’Àrea de Política Te-
rritorial i regidor d’Urbanisme, 
Juan Parra (PSC), i a una repre-
sentació de l’AV Font Pudenta-
Muntanyeta en què consistiran 
els treballs, que duraran una 
setmana i que han estat autorit-
zats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). “Amb aquesta 
actuació, la llera millorarà des 
d’un punt de vista mediam-
biental i paisatgístic”, ha assen-
yalat l’alcaldessa, qui també ha 

recordat que un dels objectius 
del govern per a aquest mandat 
és potenciar l’entorn fluvial de la 
localitat: “Tenim el compromís 
de seguir treballant per recu-
perar les lleres dels rius com 
espais d’oci i de gaudi per a la 
ciutadania”. 

Agraïment. Tot i que l’ATLL farà 
la hidrosembra en compensa-
ció pels desperfectes ocasionats 
pel pas de camions durant les 

obres de substitució de la xarxa 
d’abastiment d’aigua de Mont-
cada, Ripollet, Cerdanyola, Bar-
berà i Sant Cugat, la companyia, 
a petició de l’Ajuntament, ha 
accedit a ampliar la superfície 
a restaurar, gest que ha estat 
agraït  pels representants muni-
cipals. “Volem fer constar la 
bona predisposició per part de 
l’empresa per tal d’aconseguir 
el condicionament i la recupe-
ració de la llera”, va dir Parra. 

Pilar Abián | Font Pudenta

INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA
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El regidor d’Urbanisme, en primer terme, observant els plànols de la intervenció juntament amb l’alcaldessa, representants veïnals i de l’ATLL

La intervenció la paga 
la companyia d’Aïgues 
Ter Llobregat que ha fet 
obres a la llera

El Pla Estratègic de la Bicicleta 
analitza la situació del municipi i 
estableix prioritats i un pla de mi-
llora de la xarxa ciclable, a la vega-
da que contempla la configuració 
territorial de Montcada i Reixac, 
la ubicació dels equipaments, on 
hi ha més i menys mobilitat i quin 
és l’actual ús de la bicicleta al mu-
nicipi, entre d’altres aspectes.
El projecte es va aprovar durant 
el Ple de març, celebrat el dia 28, 
amb els vots a favor de l’equip de 
govern (PSC i CiU) i Ciutadans 
(C’s), en contra del PPC i ERC 
i l’abstenció d’ICV-EUiA. La re-
gidora de Medi Ambient, Judith 

Mojeda (PSC), va defensar que 
l’ús de la bicicleta comporta bene-
ficis ambientals i fer-la servir “és 
molt adequat per a una ciutat 
Montcada, amb força barreres 
arquitectòniques”. 
L’edil va manifestar que les reco-
manacions del projecte –elabo-
rat i finançat íntegrament per la 
Diputació, amb 13.000 euros– 
s’aplicaran en futurs planejaments 
de zones residencials. La localitat 
ja consta amb una xarxa de carrils 
bici, part del qual es va pagar amb 
fons provinents de l’Estat.

Debat. Independentment del seu 
vot, tots els grups en l’oposició 

van dir que el Pla Estratè-
gic s’havia d’haver fet abans 
d’implementar la xarxa ciclable. 
Per a la portaveu d’ERC, Marta 
Aguilar, s’ha fet “tard i mala-
ment”, mentre que la del PPC, 
Eva García, va qualificar el pro-
jecte com a “agosarat, atrevit i 
poc rigorós”. Carmen Romero 
(C’s) es va mostrar favorable per 
les millores sobre sostenibilitat, 
però va dir que la xarxa ciclable 
“té trams on és perillosa i ha 
tret llocs d’aparcament”. 
En nom d’ICV-EUiA, Josep M. 
González es va abstenir argu-
mentant que no va donar ple 
suport als projectes del Fons Es-
tatal. “Creiem que la xarxa no 
s’hauria d’haver fet d’aquesta 
manera”, va dir l’edil tot lamen-
tant haver tingut poc temps per 
estudiar el Pla Estratègic. 
En resposta a l’oposició, Mojeda va 
explicar que les mesures que propo-
sa el document “s’implementaran 
en la mesura de les nostres possi-
bilitats”, va dir. 

Silvia Díaz | Redacció

MOBILITAT

El pla Estratègic de la 
Bicicleta vol potenciar 
el seu ús a la ciutat
El Ple corresponent al mes de març va donar llum verda al projecte
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Millorar la qualitat de vida dels 
joves d’esquerra i independentistes 
i lluitar per uns Països Catalans 
“justos i lliures” són els principals 

reptes que s’ha fixat la refundada 
Joventut d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (JERC) a Montcada 
i Reixac, tal com va explicar el seu 
portaveu, Gerard Garrido, durant 

l’acte de presentació de la nova sec-
ció, el 3 d’abril a la Casa de la Vila. 
Garrido va avançar que la primera 
acció de la JERC al municipi serà 
una campanya participativa deno-
minada ‘Jove, digues la teva”.

Acte amb Anna Simó. La madrina 
de la nova JERC local va ser la por-
taveu d’ERC al Parlament, Anna 
Simó, qui va recomanar als seus 
integrants “treballar en equip i 
no abaixar el cap perquè tenir 
més o menys vots no fa tenir 
més raó”. Simó va lloar als joves 
per engegar aquesta nova etapa i 
va destacar que “iniciatives com 
aquesta trenquen amb l’estereo-
tip que la joventut no fa res”.
En nom d’ERC al municipi, el seu 
president, Jordi Sánchez, va cele-
brar que “gent jove s’adhereixi 
al projecte independentista” i 
Dani Parra, fundador de l’anterior 
JERC, va recomanar al grup culti-
var l’amistat. 

JOVES EN POLÍTICA

La diputada Anna Simó va apadrinar la presentació de la secció

La JERC inicia una nova 
etapa a Montcada i Reixac

Gerard Garrido, a la dreta, amb altres membres de la refundada Joventut d’Esquerra Republicana

Silvia Díaz | Montcada

SERRALADA DE MARINA

L’AV de la urbanització del Bosc 
d’en Vilaró, situada a la serralada 
de Marina, ha denunciat públi-
cament que, en els últims mesos, 
“l’Ajuntament ha abandonat el 
sector i està intensificant l’envia-
ment d’ordres d’enderroc de 
finques i les multes per fer obres 
als habitatges”, ha explicat el pre-
sident de l’entitat, Juan Manuel 
Santos, qui creu que hi ha hagut 
un canvi d’actitud per part del 
consistori respecte aquest veïnat 
en els últims anys: “Portem molt 
de temps lluitant per legalitzar 
el sector –apunta– i l’adminis-
tració ara ens dona l’esquena, 
només ens volen per pagar els 
tributs; ens diuen que som il-
legals i ens obren expedients, 
però, alhora, ens han ajudat a 
aconseguir serveis, com l’aigua 
i la llum”. 
El Bosc d’en Vilaró és una urba-
nització ubicada en sòl que el Pla 

General Metropolità (PGM) del 
1976 va deixar fora de planeja-
ment i està situada en terrenys fo-
restals. Les primeres cases es van 
començar a fer a la dècada dels 
60, sense directrius urbanístiques. 
A hores d’ara hi ha més de 300 
habitatges construïts, on viuen 
460 veïns. Les reclamacions dels 
propietaris van permetre la crea-
ció de vials, l’arribada de la llum 
i de l’aigua potable i del transport 
públic. 
A través d’un advocat, l’AV ha 
presentat una proposta de mo-
dificació puntual del PGM, per 
requalificar el sòl i legalitzar la 
zona residencial, però encara no 
ha obtingut resposta. El lletrat 
argumenta que el Bosc d’en Vila-
ró ja estava habitat abans que el 
PGM declarés els terrenys com a 
sòl rústic o no urbanitzable i que, 
malgrat no poder legalitzar-les, 
tampoc no poden enderrocar 300 
cases. El representat de l’AV acusa 

l’Ajuntament de no voler reconèi-
xer els drets assolits pels veïns. 
“Cada cop que ens veuen fent 
alguna reparació, ens multen; 
si el sector fos legal, això no pas-
saria”, explica Santos.

Resposta. El president de l’Àrea 
de Política Territorial,  Juan Parra 
(PSC), ha negat que el consistori 
assetgi el sector i assegura que s’es-
tan cercant totes les vies polítiques 
i urbanístiques per evitar l’execu-
ció de les ordres  d’enderroc, a la 
vegada que ha reconegut que els 

veïns reben de forma regular re-
solucions, que són conseqüència 
de viure en una zona que no està 
legalitzada. “Hem de fer les coses 
en base a la llei, però el nostre 
objectiu és avançar en la regula-
rització d’aquest sector i de tots 
els del municipi que encara no 
estan dins de planejament”, ha 
manifestat l’edil, qui ha explicat 
que ha mantingut reunions amb 
representants de la Generalitat 
–entre ells, el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Lluís Recoder– 
per donar una empenta a la lega-

lització d’aquestes urbanitzacions. 
Segons Parra, Recoder va avançar 
al consistori que la Generalitat ha 
encarregat a l’Àrea Metropolita-
na el pla director per abordar la 
problemàtica d’aquests sectors en 
un context metropolità i que “a 
Montcada s’habilitarà una co-
missió específica”. El regidor ha 
reconegut que el consistori cau en 
contradicció dotant de serveis una 
urbanització no regularitzada: 
“Això és cert, els veïns paguen 
els impostos i han de viure en 
condicions dignes”, apunta.

Silvia Díaz | Bosc d’en Vilaró

Les edificacions de la urbanització del Bosc d’en Vilaró estan construïdes al bell mig de la zona forestal de la serralada de Marina
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L’AV del Bosc d’en Vilaró 
denuncia l’estat d’abandó
de la urbanització
El consistori assegura que està treballant per legalitzar el sector

 

> Nova fase de les obres de la rotonda de la C-17
Les obres de la rotonda entre la C-17 i la N-150 a Can Sant Joan entren en una 
nova fase amb motiu del muntatge del viaducte sobre la futura infraestructura. 
El trànsit es veurà afectat de forma intermitent des d’ara i fins a final de juny. 
Les afectacions es produiran durant diverses nits a la setmana i, per donar pas 
al trànsit rodat, es passarà de dos a un carril per sentit i hi haurà pas alterna-
tiu. Segons ha explicat l’Ajuntament, la circulació de vianants en aquesta zona 
quedarà permanentment garantida, amb diversos itineraris. Mentre es realitza 
l’obra, la circulació d’autobusos no es veurà afectada, tot i que hauran d’adaptar 
els itineraris a l’espai de circulació dels vehicles, mantenint les parades i l’accés 
dels passatgers. Actualment, els operaris estan treballant al tronc central, on 
s’està creant la rampa que facilitarà el pas elevat de vehicles per sobre de la 
futura rotonda i on s’instal·len els pilars que suportaran el viaducte | SD

> Conveni per al foment de l’ocupació
L’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’associació Andròmines, que forma part 
del programa ‘Incorpora’ de l’Obra Social de la Caixa, han signat un conveni per 
promoure accions per inserir laboralment les persones en situació de risc social 
o col·lectius amb problemes per trobar feina, com joves amb dificultats per 
accedir al món laboral, aturats de llarga durada, dones víctimes de la violència 
domèstica o discapacitats. A través d’aquest acord, el consistori es compromet 
a fer arribar a les entitats que formen part del pla ‘Incorpora’ perfils de persones 
que busquen feina i que podrien encaixar amb les seves demandes | SD
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> El gamarús tria la serralada de Marina per niar
El gamarús (imatge), una au rapinyai-
re nocturna protegida, ha triat la ser-
ralada de Marina per niar, segons ha 
constatat l’associació local Acer, que 
hi va instal·lar caixes niu per afavorir-
ne la seva reproducció. La regidora de 
Medi Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
ha afirmat que “els espais naturals 
del municipi són més rics del que 
semblen i, per això, des del consistori promovem estudis sobre la diversitat 
de la fauna animal, col·laborant amb les entitats” | SD
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NOU INSTITUT MIRÓ
La comunitat educativa 
del centre continua el 
programa reivindicatiu

pàg. 15pàg. 14

pROJECTE INTEgRARTE
L’associació Adimir demana 
al Parlament la continuïtat del 
programa d’integració

L’oferta de 400 places de la xarxa 
pública i concertada d’educació 
infantil i primària a Montcada 
i Reixac cobrirà la demanda de 
P-3 per al pròxim curs escolar, 
segons les dades resultants del 
termini de preinscripció, que es 
va tancar el 30 de març. Les pre-
visions de què disposava la Re-
gidoria d’Educació deien que hi 
havia 455 infants per escolaritzar 
per primer cop al municipi, però 
com ve sent habitual, les xifres 
reals acostumen a ser inferiors, 
amb un total de 396 demandes. 
“Hi ha famílies que opten per 
matricular els seus fills a es-
coles d’altres municipis i, en 
vista als números actuals, amb 
la segona línia que preteníem 
consolidar al Font Freda n’hi 
haurà prou, no caldrà obrir-ne 
una altra”, ha destacat la presi-
denta de l’Àrea Social i regidoria 
d’Educació, Ana Rivas (PSC). 

Nova línia de P-3. El col·legi Font 
Freda, que consolida les dues lí-
nies, donarà cabuda a aquells in-
fants les famílies dels quals l’han 

sol·licitat com a primera opció i 
també als nens i nenes que que-
din fora de les escoles on hi ha 
excés de demanda, que en aquest 
cas són el Sagrat Cor, La Salle 
–centres concertats que són zona 
única– i el Reixac. 
“El Font Freda és una escola  
que no quedarà gaire lluny per 
a aquelles famílies que no pu-
gui matricular els seus fills en 
els centres amb més demanda”, 
ha indicat Rivas, qui també ha 
destacat que les previsions eren 
que al Mitja Costa hi hagués un 
excés de demanda considerable i 
finalment, només hi ha dues sol-

licituds de més per a les 25 pla-
ces que ofertava l’escola de Terra 
Nostra. A Can Cuiàs, la deman-
da a P-3 ha quadrat les places de 
què disposa l’escola concertada 
La Ginesta, d’una sola línia.

Secundària. Montcada i Reixac  
ofereix 343 places i s’han regis-
trat 308 sol·licituds per a primer 
d’ESO. En aquesta ocasió, ha 
quadrat gairebé l’oferta amb la 
demanda. L’institut Montserrat 
Miró té 2 demandes de més, La 
Salle, 6 i el centre concertat La 
Ginesta, 2. A La Ferreria i a La 
Ribera hi ha places vacants.

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2012-2013

Silvia Díaz | Montcada

L’oferta cobreix la demanda i només 
s’obrirà una línia de p-3 al Font Freda 
Un total de 393 infants entraran per primer cop a l’escola i 343 faran primer d’ESo el curs vinent

Alumnes de l’escola Reixac fent cua per entrar a l’escola el primer dia del curs 2011-2012, el 12 de setembre passat

Les escoles que han 
registrat més demanda 
de primària són les 
situades a la zona 
centre del municipi
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Les beques de 
menjador i les 
escolars s’han 
de sol·licitar 
enguany a l’OAC
Silvia Díaz | Redacció

 
A final d’abril finalitzarà el ca-
lendari de portes obertes a les 
escoles bressol de Montcada i 
Reixac. La llar d’infants pública 
Font Freda organitza la jornada 
el dia 25 i la del Camí del Bosc, 
també de titularitat municipal, el 
dia 26 –ambdues, a les 17.30h. 
Els centres concertats Les Tres 
Bessones (17.30h) i Xics La Sa-
lle (18h) obriran portes els dies 
24 i  25, respectivament. Les fa-
mílies ja han pogut conèixer les 
instal·lacions dels centres munici-
pals Mitja Costa i Can Casamada i 
de l’escola privada Disney  | SD

Escoles bressol

Les famílies hauran de presentar 
enguany a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC) de l’Ajuntament 
(avinguda de la Unitat, 6, planta 
baixa) les sol·licituds per acollir-se 
a les beques per al curs vinent tant 
de menjador –que atorga el Con-
sell Comarcal– com les de material 
escolar i sortides, que lliura directa-
ment l’Ajuntament, a través de Ser-
veis Socials. Les peticions s’hauran 
de registrar entre el 23 d’abril i el 
23 de maig, en l’horari habitual 
d’obertura del servei –el 30 d’abril, 
en ser pont, l’atenció serà de 8 a 
14h. Des de Serveis Socials indi-
quen que el canvi a l’OAC pretén 
normalitzar el procediment de la 
demanda i que les famílies tinguin 
més temps per formular la petició.

Procés. Els ajuts per al menjador 
s’atorguen a alumnes d’educació 
infantil i primària empadronats al 
municipi i que estudiïn a un cen-
tre públic de Montcada o d’altres 
poblacions del Vallès Occidental. 
Pel que fa a les beques de material 
i excursions, el consistori les dóna 
a estudiants d’educació infantil, 
primària i secundària dels centres 
públics i concertats, que resideixin 
a Montcada. Serveis Socials farà 
arribar a cada centre educatiu la 
informació pertinent i els impre-
sos es poden recollir a l’OAC i 
als centres educatius. Aquest ma-
teix document i tota la informa-
ció pertinent es poden consultar 
també al web www.montcada.cat.
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INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ

La plataforma pel nou institut segueix 
amb el seu programa reivindicatiu

La plataforma per la construcció 
del nou institut Montserrat Miró al 
2013, promoguda per l’AMPA del 
centre, té previst organitzar més ac-
tes fins a final de curs per reclamar 
l’equipament. Les darreres accions 
van tenir lloc els dos darrers dies 
de març. Al voltant de 300 perso-
nes van participar el dia 30 a una 
cercavila que va arrencar al carrer 
Major i va acabar al centre, activi-
tat que va rebre el suport de l’AE El 
Turó, l’Assemblea de Joves, el Ca-
sal Popular El Brot i els Diables de 
Can Sant Joan. Aquests últims van 
encendre una traca a la part final 
del recorregut, al pati de l’institut, 
lloc on després l’Esplai Sesa va ofe-
rir una gimcana nocturna.

Concert. L’endemà, el grup lo-
cal d’havaneres l’Espingari va 
col·laborar amb la campanya amb 
un recital davant del pavelló Miquel 
Poblet. La vetllada va arrencar amb 
la lectura d’un manifest, a càrrec del 
president de l’AMPA, Àlex Capde-
vila, que apuntava la necessitat de 

construir el nou edifici perquè els 
alumnes puguin fer classe “en con-
dicions dignes” i recordava que 
el projecte del nou centre ja està 
redactat i estan fets tots els tràmits 
per a la cessió dels terrenys, “però 
encara no hi ha un compromís 
en ferm per dur-lo a terme”. La 
plataforma també va aprofitar per 
recollir signatures ciutadanes que 
reclamen la construcció de l’institut, 

que s’enviaran al president de la 
Generalitat, Artur Mas;  a la conse-
llera d’Ensenyament, Irene Rigau, i 
a Serveis Territorials. 
Durant els dos dies, una repre-
sentació de l’Ajuntament, amb 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i la regidora d’Educació, 
Ana Rivas (PSC), al capdavant, 
va assistir als actes, donant suport 
als organitzadors.

Les activitats realitzades durant els dies 30 i 31 de març van ser força participatives

La capçalera de la cercavila lluïa una pancarta reivindicant la construcció de l’institut
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Silvia Díaz | Montcada Nova

Continua la campanya 
de recollida de firmes

ILP PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

La FAPAC va al Constitucional contra la decisió de la Generalitat

La Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’alumnes de 
Catalunya (FAPAC) i a la qual 
pertanyen totes les AMPA de les 
escoles públiques del municipi 
continuarà recollint signatures re-
clamant la igualtat d’oportunitats 
en l’educació i la sisena hora a 
primària malgrat que el govern de 
la Generalitat ha decidit anul·lar 
la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) que la mateixa administra-
ció va autoritzar a final de nov-
embre. En resposta a la resolució 
de la Mesa del Parlament, que ha 
justificat la decisió argumentant 
motius econòmics, la FAPAC ha 
anunciat en un comunicat públic 
que interposarà un recurs al Tri-
bunal Constitucional entenent 
que “trenca amb el sentit de 
les ILP que precisament faci-
liten que els ciutadans puguin 
participar en els afers públics i 
demostra un escaig, per no dir 
nul, esperit democràtic per part 
dels representants polítics”.
La recollida de signatures, que 
també estan fent les AMPA de les 

escoles locals, es va iniciar al fe-
brer i fins al març se n’han comp-
tabilitzat més de 15.000 a tot 
Catalunya,  que ara es portaran 
a un notari mentre es continua 
recollint la resta amb l’objectiu 
que també siguin reconegudes 
oficialment si el recurs davant del 
Tribunal Constitucional tira en-
davant.La FAMPA de Montcada 
i Reixac seguirà recollint signatu-
res per exigir que totes les escoles 
públiques facin 6 hores lectives i 
no hi hagi discriminacions entre 
centres.

Silvia Díaz | Redacció

MOSTRA D’ENSENYAMENT

El saló es tancarà amb una xerrada 
sobre formació després de l’ESO

Els tècnics de la Regidoria 
d’Infància i Joventut organitzen 
el 25 d’abril una xerrada sobre 
itineraris formatius després de 
l’educació obligatòria, que es farà 
a la Casa de la Vila (18.30h) i 
s’adreça especialment a famílies 
amb fills a tercer i quart d’ESO, 
al programa de qualificació pro-
fessional inicial (PQPI), batxi-
llerat i cicles formatius. Aquest 
acte servirà per tancar la Mostra 
d’Ensenyament 2012 i la regido-
ra responsable del departament, 
Ana Rivas (PSC), aprofitarà per 
fer balanç de com ha funcionat el 
saló, que va arrencar l’11 d’abril.
Durant el matí, l’activitat se cen-
tra en els alumnes de secundària 
obligatòria, amb visites i sessions 
informatives programades per als 
instituts, tallers i tastets d’oficis. 
A la tarda funciona el servei 
d’assessoria de l’estudiant i el 
servei d’autoconsulta, de dilluns 
a divendres, de 17.30 a 20.30h. 
La inauguració oficial, prevista 
per al dia 13, es va suspendre per 
l’amenaça de pluja.

L’Espai Jove Can Tauler ofereix informació sobre estudis postobligatoris, fins al dia 25

Una de les activitats de la Mostra és un taller sobre el riure. A la imatge, alumnes de La Ferreria
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Silvia Díaz | Redacció

 
L’acte de cloenda de la Mostra 
d’Ensenyament i la xerrada sobre 
les alternatives docents més enllà de 
l’ESO, que es farà el dia 25 a la Casa 
de la Vila (18.30h), també s’inclou 
en la segona edició de l’Escola de 
Mares i Pares (Empa), que ha pro-
mogut la Federació d’AMPA durant 
el segon trimestre del curs escolar. 
La darrera cita del programa serà el 

3 de maig, amb la visita i la xerrada 
sobre els serveis que ofereix l’Espai 
Jove Can Tauler (18h) que estava 
prevista per al 29 de març però es 
va ajornar perquè aquell dia va tenir 
lloc la vaga general. El 12 d’abril, la 
formadora Roser Sellés va oferir una 
conferència a la Casa de la Vila so-
bre com la intel·ligència emocional 
pot ajudar a educar els fills | SD

Darreres activitats de l’Escola de Mares i Pares

 
La comunitat educativa ha convo-
cat el 21 d’abril una mobilització 
unitària en defensa de l’escola 
pública, a la plaça d’Urquinaona 
(17h). Des de Montcada, la secció 
local d’ICV ha demanat la partici-
pació de la ciutadania en els actes. 
Segons els ecosocialistes, el muni-
cipi està molt afectat per les reta-
llades en educació, posant com a 
exemple la paralització de la cons-
trucció del nou institut Montserrat 
Miró, entre d’altres temes | SD

Manifestació a BCN
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Adimir i l’Ajuntament presenten al 
parlament el programa IntegrARTE

L’entitat Adimir i els represen-
tants municipals que van assistir 
el 17 d’abril a una reunió de la 
Comissió de Benestar i Família 
del Parlament de Catalunya han 
valorat positivament el resultat 
de la trobada, durant la qual van 
demanar als parlamentaris que la 
Generalitat continuï subvencio-
nant el programa IntegrARTE, 
que consisteix a integrar infants 
amb necessitats educatives espe-
cials a través de diverses formes 
artístiques com la pintura, el ball 
i el circ, que rep el suport del 
consistori i de diferents entitats i 
escoles de Montcada.

Suport del municipi. “Hem sor-
tit amb bones sensacions de la 
reunió”, ha explicat la portaveu 
d’Adimir, Ana Ballesta, qui con-
juntament amb un altre integrant 
de l’associació, Andrés Jiménez, 
es van encarregar de presentar 
la iniciativa als parlamentaris. 

L’explicació es va completar amb 
la projecció d’un resum de cinc 
minuts del documental sobre el 
projecte que Montcada Comuni-
cació va elaborar a final de l’any 
2011. Els integrants d’Adimir van 
anar al Parlament acompanyats 
d’una àmplia representació de 
l’Ajuntament –amb l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), al ca-
pdavant– i del teixit social de 
Montcada i Reixac. Pérez va 
comparèixer també davant la co-
missió i en la seva intervenció va 
destacar els valors de l’associació 
de discapacitats, a la qual va defi-
nir com “lluitadora, apassiona-
da i amb una gran capacitat de 
superació, el que l’ha convertit 
en un referent a nivell català”. 
En aquest sentit, l’edil va apuntar 
que recentment, Adimir ha estat 
acreditada per la Generalitat de 
Catalunya com a entitat de su-
port als serveis socials especialit-
zats i de prevenció en situacions 
de dependència.

Silvia Díaz | Redacció

L’entitat i el consistori s’han mostrat optimistes sobre la continuïtat del programa, amb subvenció de la Generalitat

Foto de família dels membres d’Adimir amb diputats, regidors i altres representants de Montcada

ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS

Les regidories d’Educació i de 
Participació Ciutadana han po-
sat en marxa una campanya per 
buscar voluntaris que vulguin 
participar al pròxim programa 
‘Calaix de records’, que els dos 
departaments iniciaran al maig. 
L’activitat consisteix a que perso-
nes grans del municipi expliquin 
i juguin amb la canalla de la ma-
nera que ho feien quan eren peti-
tes. Els interessats a col·laborar-
hi es poden posar en contacte 
amb qualsevol dels dos casals o 
bé, amb l’Ajuntament  | SD

Voluntaris per al 
pròxim ‘Calaix 
de records’

Cáritas i el Cafè 
Colon recullen 
aliments a l’Abi
Cáritas Montcada i el Nou Cafè 
Colon organitzen una campanya 
de recollida d’aliments per a les fa-
mílies amb pocs recursos. Les per-
sones que hi vulguin col·laborar 
han de portar les donacions a l’Abi 
(Colon, 5), que poden ser sucre, 
oli, llegums i llaunes de tonyina, 
en envasos que no siguin de vidre 
i preferiblement d’un quilo o d’un 
litre de capacitat  | SD
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La justícia equipara les barreres 
químiques amb la mobilitat reduïda

El Jutjat Social 33 de Barcelona ha 
reconegut que els problemes de 
barreres ambientals que pateixen 
les persones afectades per la Sín-
drome Química Múltiple (SQM) 
són comparables amb els de la 
gent amb mobilitat reduïda, arran 
la denúncia que va interposar la 
montcadenca Judith Marqués fa 
dos anys, que sol·licitava poder 
fer servir les places d’aparcament 
de minusvàlids o que li concedissin  
una d’especial davant casa seva o 
del centre de recuperació de Terras-
sa, on fa rehabilitació, donat que els 
agents químics presents a l’ambient 
l’impossibiliten usar el transport 
públic. “La sentència és molt 
important perquè reconeix les 
barreres químiques, la llàstima 
és que les administracions, a la 
pràctica, no l’entenen i encara 
no m’han concedit la targeta 
blava, que permet fer servir les 
places d’aparcament de minus-
vàlids”, ha explicat Marquès. 
L’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) considera 

que el grau de discapacitat de la 
montcadenca –reconegut per un 
accident de cotxe que va patir 
l’any 1992, no per ser afectada de  
l’SQM– no és suficient per conce-
dir-li l’aparcament especial. Mar-
qués també ha sol·licitat la tar-
geta a l’Ajuntament, però encara 
no té resposta de l’administració 
local. Fonts municipals han ex-
plicat que l’atorgament d’aquest 
permís depèn del dictamen previ 
de la Generalitat. 

Ambient net. A Judith Marqués 
de 37 anys, se li va diagnosticar 
la malaltia ara en fa 7, una pato-
logia que, en els brots més forts, 
l’impedeix dur a terme una vida 
normal. La montcadenca, que a 
l’abril del 2011 va fundar a un 
local de Mas Rampinyo l’Escola 
del Benestar, ha de viure en un 
entorn amb un exhaustiu control 
ambiental, fet que provoca que 
bona part de l’any hagi de mar-
xar fora de la ciutat.

Silvia Díaz | Redacció

Els tribunals han donat la raó a una demanda de la montcadenca Judith Marqués

Judith Marqués, durant una conferència que va oferir a la Font Pudenta al 2010
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La novena processó en honor a la Verge de 
Dolors, organitzada per la confraria amb el 
mateix nom que la Mare de Déu, va reunir 
el 30 de març centenars de veïns a Can 
Sant Joan. “El nostre repte és mantenir el 
llistó tan alt com altres anys”, va dir l’Her-
mana Mayor de l’entitat, María Huertas, 
qui va valorar molt positivament l’afluència 
de públic a l’acte. Per a aquesta ocasió, 
l’entitat va estrenar el tron de la imatge de 
Crist –en primer terme, a la imatge–, que 
va precedir el de la Mare de Déu durant el 
recorregut pels carrers del barri. A l’acte va 
assistir una representació de l’Ajuntament, 
encapçalada per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC)  | SD

> Centenars de veïns, a la 
processó de Can Sant Joan 
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> La ràdio ‘online’ deixa d’emetre temporalment
Montcada Ràdio no emetrà ‘online’, a través del web www.montcadaradio.
com, fins a mitjan de maig aproximadament, a causa d’uns ajustaments 
tècnics que alteren serveis que s’ofereixen a través d’Internet. L’emissió per 
freqüència modulada continua amb normalitat a través del 104.6fm | SD

> Quart aniversari de l’escola Mas Rampinyo
L’escola Mas Rampinyo va celebrar el seu quart aniversari el 15 d’abril amb acti-
vitats lúdiques promogudes per l’AMPA. Les famílies van participar en un taller i 
un espectacle de circ, una sessió de musicoteràpia (imatge) amb un especialista 
de la Llar per a Discapacitats Mentals El Bosc (Mollet), i una botifarrada | lR

> primera edició del premi ‘Somriure de l’any’
El Gabinet Odontològic Doctora Minerva, amb el suport de l’Ajuntament, ha creat 
el premi ‘Somriure de l’any’, que reconeix una de les entitats del municipi que 
treballen en l’àmbit social. El lliurament del guardó serà el 23 d’abril (16.30h), 
al consultori (Colon, 10-11). A l’acte està prevista l’assistència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i de la presidenta de l’Àrea  Social, Ana Rivas | SD
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> Tazumal organitza un taller de roses de paper 
L’ong Tazumal ha promogut un taller d’elaboració de roses de paper que s’ha 
dut a terme al Centre Cívic La Ribera durant els mesos de març i abril, amb la 
col·laboració de la Xarxa d’Intercanvi (Xic), la gent gran i l’equipament socio-
cultural del barri. L’objectiu de l’activitat era preparar flors de paper –se n’han 
elaborat 600– per vendre-les, al 1 euro, el 23 d’abril durant la Fira de Sant Jordi 
i destinar els diners a alguna activitat adreçada a la gent gran del barri | SD

> 20 anys del grup de Dones de Can Cuiàs
El Grup de Dones de Can Cuiàs organitza el 27 d’abril una xerrada al Centre 
Cívic del barri (18h) sobre com les entitats formades per dones han contribuït 
al desenvolupament de la societat. Amb aquest acte, el col·lectiu inicia el pro-
grama amb motiu del seu 20è aniversari, que es desenvoluparà al llarg de tot 
aquest 2012. La ponent de la xerrada serà la historiadora Isabel Segura | SD

> Col·lecta anual a favor dels malalts de càncer
La Junta Local de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) organitza el 
2 de maig la col·lecta anual a favor dels afectats per la malaltia. Durant tota la 
jornada hi haurà voluntàries de l’entitat repartides en dues carpes, una davant 
la Casa de la Vila i una altra a la plaça Lluís Companys. A Mas Rampinyo i a 
Can Sant Joan també es fa la qüestació | SD
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El proper número 
sortirà publicat 
el 4 de maig

>Editorial
El tren s’allunya
L’anunci que els pressupostos 
del govern central no han inclòs 
cap partida per al soterrament fa 
venir a la retina la visió d’un tren 
que comença a arrencar sense 
donar temps a què hi puguem 
pujar després d’estar esperant 
a l’estació més de 20 anys. La 
reacció instintiva és arrencar a 
córrer amb l’esperança que fre-
ni i no marxi sense nosaltres. 
Això és el que han decidit fer els 
representants dels grups muni-
cipals i de la Plataforma Soter-
rament Total, intentar que els 
diputats de les seves formacions 
a Madrid presentin esmenes als 
pressupostos, reclamant que s’hi 
inclogui una partida per iniciar  
el projecte. L’únic partit que s’ha 
desmarcat d’aquesta iniciativa 
ha estat el PPC, qui ja dóna per 
fet que enguany no hi ha res a fer 
i que caldrà esperar a què millori 
la conjuntura econòmica. 
Com a segona opció, en cas que 
finalment no hi hagi cap aporta-
ció al 2012, es vol aconseguir 
que l’Estat signi per escrit el 
compromís que el soterrament 
comenci a veure la llum al 
2013. Tot el que es pugui fer al 
respecte, benvingut sigui, però 
a aquestes alçades bona part de 
la ciutadania ja dubta de la pa-
raula del govern de torn perquè 
l’experiència demostra que, a la 
fi, tampoc no és cap garantia. I 
és que en els últims mesos es-
tan passant molts trens per la 
nostra estació sense respectar 
parada, malgrat que fins i tot 
havíem comprat el bitllet. És 
el cas de l’Hospital o del nou 
edifici de l’INS Montserrat Miró. 
Mentrestant, els soferts passat-
gers (ciutadans) trobem a faltar 
que algú digui a quina hora pas-
sarà el proper comboi, però es 
veu que ni tan sols el cap d’es-
tació ho sap.

Pla d’asfaltat?
Com cada primera quinzena de mes, 
espero amb il·lusió la publicació de 
La Veu, ja que puc saber què passa al 
meu municipi. Vaig llegir amb molt de 
goig, a la publicació 398, que l’Ajun-
tament preparava un nou pla d’ as-
faltat i que aquest començava a Can 
Cuiàs. A mitjan de març, va  aparèixer 
un cartell davant del Mercadona dient 
que, per obres, no es podia aparcar 
a un costat ja que anaven a realitzar 
obres. Dit i fet, en quatre dies el forat 
s’ha tapat i s’ha posat quitrà. l el ma-
teix s’ha fet amb alguns foradets més 
i aquí s’ha acabat el pla d’asfaltat al 
carrer Camèlies. 
Des de la meva ignorància, m’agrada-
ria saber què s’entén des de l’Alcaldia 
i, més concretament, què entenen la 
senyora alcaldessa i el seu regidor 
com a pla d’ asfaltat. Vol dir posar 
una miqueta de quitrà als forats? 
M’agradaria que passessin una altra 
vegada pel barri i puguin comprovar 
si el nom que han donat és correcte o 
bé haurien d’haver fet servir una altre 
paraula per aquest pla , ja que d’as-
faltar, ben poc, jo diria “pla de tapar 
forats”. 
Senyora alcaldessa i senyor regidor, 
els convido a visitar de nou el meu 
barri i a comprovar en quin estat es 
troba l’asfaltat o quines són les obres 
que s’hi han fet. Jo passo cada dia 
amb el meu cotxe i els asseguro que 
cada dia m’ enrecordo d’aquella no-
tícia que vaig llegir amb tant de goig  
i em dic: “D’il·lusions es pot viure, 
però això és una realitat i la meva al-
caldessa o m’ha enganyat o bé no sap 
que vol dir asfaltar”.

José A. Hidalgo
Can Cuiàs

Els Mossos sembren odi
Com a participant a la manifestació 
del 29 de març a Barcelona contra 

la reforma laboral i detractor de la 
violència, vull condemnar la crema 
de contenidors i l’acció d’alguns 
maleducats infiltrats. Però crec que 
durant molt temps sentiré fàstic pel 
Cos d’Antiavalots dels Mossos d’Es-
quadra. Aquell mateix dia vaig veure 
com van colpejar al meu costat una 
noia només perquè demanava entrar 
a casa seva, al carrer Casp, tallat 
arbitràriament en aquell moment 
i d’on jo me’n volia endur la meva 
bicicleta. Al final, ella es va pixar 
a sobre i no la van deixar ni pujar 
a canviar-se i jo vaig haver de tor-
nar cap a casa caminant. El mosso 
responsable dels fets, evidentment 
sense identificar, va respondre com 
un autèntic dement davant la incre-
dulitat de tothom.
Senyor Puig, l’odi cap els seus ca-
dells ja no és només de quatre anar-
quistes. L’he vist en primera persona 
a l’estómac d’una àvia de 70, d’un 
bomber i d’una indefensa noia de 
50 i en mi mateix. A vostè li agrada-
ria que marxéssim al Quebec i dei-
xéssim ofegar-se el nostre país en la 
seva pròpia merda i així vendre-se’l 
sense oposició. Sàpiga que per la 
meva part això no passarà mai.

Pol Ansó
Barcelona

Al 0-3 anys, eduquem 
El 0-3 anys és el primer cicle d’edu-
cació infantil, uns anys en la vida de 
tot infant en què es manifesten els 
canvis més importants. La família i 
l’escola bressol tenim encomanada 
una tasca que hem de fer conjunta-
ment: el complex camí de l’educació 
dels més menuts. La societat en ge-
neral i l’administració, en particular, 
han de vetllar pel dret de tot infant 
a una educació plena i  han de ser 
sensibles i coherents per entendre’ns 
i veure’ns com un cicle educatiu. A 

l’escola bressol eduquem partint d’un 
concepte d’infant capaç, participatiu, 
explorador, feliç i d’una família col-
laboradora i compromesa. L’escola 
bressol no aplega ciutadans de sego-
na, som ciutadans de ple dret. Des de 
la Coordinadora d’escoles bressol de 
Catalunya curs rere curs lluitem pel 
reconeixement del nostre cicle, el 0-3 
anys, perquè al 0-3 eduquem.

El Cargol de Terrassa
Coordinadora d’escoles 

bressol de Catalunya

20è aniversari
Un diumenge de l’any 1991, la Unió 
de Mas Rampinyo va convocar una 
sortida matinal amb bicis de munta-
nya. La convocatòria va tenir força èxit 
i es va continuar sortint tots els diu-
menges cap a Collserola. Van passar 
algunes setmanes i, malauradament, 
tota aquella gent del primer dia es va 
anar retirant, deixant només un petit 
grupet que, diumenge rere diumenge, 
ens anàvem trobant. En aquella època 
sortíem amb molta empenta, tractant 
d’arribar dels primers al “merendero” 
de Can Coll, on no deixàvem mai de 
fer un bon esmorzar per després co-
mençar a fer les pujades més fortes, 
fins arribar a dalt del Tibidabo. 
Cada cop anàvem aficionant-nos més, 
descobríem nous indrets dins de la 
serralada de Collserola, com Can 
Catà, la Vall de Sant Medir, les fonts 
de la Budellera, la Guineu, del Sert, 
dels Caçadors, la Groga... Així com 
salts d’aigua, rieres, torrents i pan-
tans. Tot lligat entre sí per un munt 
de camins i trialeres que gaudíem tot 
pedalant. Doncs bé, aquelles prime-
res sortides van ser les culpables que 
quatre nois, Jordi Riera, Francisco 
Hernández, Manel Lozano i Francesc 
Altadill, tan tossuts com ben avinguts, 
no faltessin mai a la trobada de cada 
cap de setmana. I arran d’això, va nèi-

xer el grup Amics Mountain Bike Mas 
Rampinyo. En uns pocs mesos, vam 
tenir noves incorporacions com Josep 
Ulldemolins, Josep Vázquez, Carles 
Altadill per citar els més rellevants, ja 
que també n’hi va haver d’altres que 
no varen tenir gaire continuïtat entre 
nosaltres. Pel grup ha passat un munt 
de gent, a la qual volem mostrar el 
nostre agraïment per haver compartit 
amb nosaltres les diferents etapes de 
la nostra petita història. També vo-
lem fer una menció especial al nostre 
company Josep “el paleta”, que ens 
va deixar i del qual tenim tants bons 
records. 
Vam començar a organitzar sortides 
per les diferents comarques catala-
nes, ens apuntàvem a curses com 
les de Polinyà, de Tona. També hem 
participat a la Marxa a Peu a Montser-
rat que organitza El Cim. L’any passat 
vam participar al Lipdub de Montcada 
i Reixac i enguany, per la Festa Major 
del nostre poble, Mas Rampinyo, hem 
organitzat juntament amb La Unió 
una volta popular en bici i una peti-
ta exposició fotogràfica on pretenem 
mostrar part de les nostre vivences 
per tal de commemorar el nostre vintè 
aniversari. 
Durant aquests 20 anys d’anècdotes 
i convivència en què hem donat a co-
nèixer el nom del nostre poble, Mas 
Rampinyo, hem sofert punxades en la 
nostra vida particular, algunes amb tan 
sols uns pegats les hem pogut arreglar 
i d’altres no. Però sempre portem una 
bona eina a la nostra motxilla que mai 
no ens ha deixat tirats: l’amistat.

Francisco Hernández
Mountain Bike Mas Rampinyo 
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L’ESpERIT DE wOODSTOCk
El nou espectacle del grup de teatre de 
La Salle aposta per la música en directe

El carrer Major –entre els carrers 
Bogatell i Generalitat– acollirà el 
23 d’abril la 22a edició de la Fira 
del llibre amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi. Una quarantena 
d’entitats, partits polítics i comer-
ços instal·larà les tradicionals pa-
rades de venda de llibres, roses 
i altres obsequis propis de la ce-
lebració. La Fira es podrà visitar 
des de les 10.30 fins a les 20h i 
també comptarà amb els estands 
de les biblioteques, amb el racó 
de contes, el Servei d’Informació 
Juvenil i la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni. Una de les novetats 
és la construcció d’un llibre ge-
gant, l’Inventàrium de Sant Jordi, 
on grans i petits podran escriure 
relats i fer dibuixos. A les 17h, la 
Regidoria d’Infància i Joventut or-
ganitzarà tallers de manualitats i a 
les 18.30h hi haurà l’espectacle de 
titelles ‘El peix d’or’’.

Novetats literàries. Ningú no dub-
ta ja que ‘Batlles, alcaldes i els 
afers d’un poble’, el segon llibre 
de recerca històrica que Ricard 
Ramos i Josep Bacardit publiquen 
amb la Fundació Cultural, serà 
l’èxit local de vendes de la pròxi-
ma Fira de Sant Jordi. Ho confir-
men l’elevada assistència a l’acte 
de presentació del volum, feta el 
12 d’abril en un Auditori ple a 
vessar. Amb prop de 200 pàgines, 
el llibre fa un recorregut per la his-

tòria de Montcada a través dels 
alcaldes que l’han governada des 
del 1454 al 2011.  “Esperem que 
aquest llibre es converteixi en 
una eina didàctica per als ciuta-
dans i, sobretot, per al món de 
l’ensenyament”, va assenyalar 
Ramos. Per la seva banda, Bacar-
dit va recordar els homes que al 
llarg de sis segles van governar 
Montcada “prenent decisions, 
més o menys encertades, però 
que en gran mesura han marcat 
l’evolució i la situació actual del 
municipi”. L’Ajuntament ha ad-
quirit 50 exemplars amb l’objectiu 
de lliurar-los com a obsequi insti-
tucional per a les visites il·lustres. 
Els autors firmaran llibres a la 
parada de la Fundació el dia 23, 
on també es podrà adquirir el nú-
mero 24 de la revista ‘Quaderns’, 
presentada el 18 d’abril.
Les escriptores montcadenques 
Elisa Riera, Sandra de Lamo i, 
probablement també Marta Car-
dona –autora de les novel·les Fora 
de lloc i Una història particular–, tam-
bé firmaran llibres a la parada de 
la llibreria Cabraboc a partir de 
les 18h. Riera acaba de publicar 
el llibre de poesia ‘Els reptes de 
l’alba’, que va ser presentat pel 
també escriptor Miquel Sánchez 
a l’Auditori el 13 d’abril i “que 
segueix la línia intimista dels 
anteriors i on l’autora despulla 
la seva ànima”, en paraules del 
poeta cerdanyolenc.

Laura Grau | Montcada

La festa del llibre i la rosa comptarà amb 
quaranta parades d’entitats i comerços
Entre les novetats literàries destaca l’assaig històric de Ricard Ramos i Josep Bacardit i el poemari ‘Els reptes de l’alba’ de l’autora Elisa Riera

D’esquerra a dreta, Ricard Ramos, Josep Bacardit i l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC), durant l’acte de presentació del nou assaig històric
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Elisa Riera, firmant exemplars a l’Auditori del seu vuitè llibre de poemes després de la presentació

fIRA DE SANT JORDI 2012

El nou número de ‘Quaderns’, amb els editors 

pàg. 23

20 ANyS DE TRES TOMBS
La tradicional desfilada tindrà 
lloc el 22 d’abril
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CONCURS LITERARI

El XIIIè concurs ‘Els contes 
d’en Sergi’, que convoca el 
grup juvenil La Ballesta i la Re-
gidoria d’Infància i Joventut, ha 
tornat a batre el seu rècord de 
participants amb 1.133 treballs 
d’alumnes de les escoles Rei-
xac, Mitja Costa, Font Freda, El 
Turó, El Viver, Elvira Cuyàs, 
Mas Rampinyo, La Salle i Sa-
grat Cor. Els guardonats van 
recollir els premis  a l’Auditori 
Municipal el 18 d’abril en un 
acte més de la programació de 
Sant Jordi. En la categoria de 
primer a tercer de primària (de 
6 a 9 anys), el jurat va premiar  

Manel Tarazaga, Laia Terés, 
Martí Fonollet, Àlex Muñoz i 
Joel Navarro; en la categoria 
de quart a sisè (de 9 a 12 anys), 
van ser selecccionats Marlenys 
Lopez, Sergi García, Carla 
Justicia, Andrea Mata i Mario 
Manzano. A l’acte també es va 
presentar el llibre recopilatori 
de l’edició, que es podrà adqui-
rir a la parada que la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni tindrà a 
la Fira del llibre al carrer, el 23 
d’abril. 

Recordatori. El pròleg del nou 
volum de la col·lecció és obra 
de Noël Moraleda, amic del de-

saparegut Sergi Gómez, que va 
dedicar unes paraules de record 
al jove montcadenc: “En Sergi 
segueix traient el millor dels 
infants de Montcada com ja 
feia quan estava entre nosal-
tres”. El lliurament de guar-
dons –que consistien en lots de 
llibres i material de dibuix– va 
anat a càrrec de les autoritats 
municipals i de representants 
de La Ballesta. L’acte va comp-
tar amb la música en directe 
de Sam Atien za i va incloure la 
narració de contes per a infants 
i adults a càrrec de Jordina Bios-
ca i  Jordi Amenós, que també 
va fer de presentador.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els autors dels contes premiats en la tretzena edició d’Els Contes d’en Sergi posen a l’escenari amb els lots de llibres i material de pintura
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Montcada ha fet la seva parti-
cular aportació al centenari de 
l’enfonsament del vaixell més fa-
mós del món amb el llibre ‘Tità-
nic-Renéixer’, la primera novel·la 
de Sandra de Lamo, veïna de la 
Font Pudenta, que es va presentar 
el 16 d’abril a la Biblioteca Elisen-
da. El volum, de caire juvenil, va 
ser un encàrrec de l’editorial Pa-
nini que l’escriptora va enllestir 
en només dos mesos per tal de 
poder-lo presentar coincidint amb 
la commemoració que es fa arreu 
del món aquest mes d’abril. 
Setmanes de nervis, estrès i poc 
dormir, com va explicar la ma-
teixa de Lamo, han culminat en 
un novel·la de 222 pàgines que 
explica dues històries, una de 
principi del segle XX, amb un 

toc més romàntic, i una de l’època 
actual, amb més aventura. “Hem 
sabut compensar el pes històric 
amb l’acció i el llibre no és ni 
dens ni frívol”, apunta l’autora. 

Possible saga. L’editorial volia 
dues històries per explicar al pú-
blic juvenil què va passar amb el 
Titànic i “malgrat que havia de 
complir aquests objectius, estic 
contenta perquè m’han donat 
llibertat creativa per fer el meu 
propi univers”, indica de Lamo, 
qui ha avançat que si ‘Titànic-
Renéixer’ té èxit està previst que 
hi hagi una continuïtat, amb les 
aventures dels germans d’un dels 
protagonistes. Durant la presenta-
ció, de Lamo va estar acompan-
yada del regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly (CiU).

NOVEL·LA

De Lamo acosta la història 
del Titànic al públic jove
‘Titànic-Renéixer’ és el primer llibre de l’escriptora montcadenca

De Lamo, a la dreta, acompanyada del regidor Daniel Moly i de Paulina Valiente, de la Biblioteca
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Silvia Díaz | Pla d’en Coll

Els Contes d’en Sergi premia una 
desena de relats escrits per nens 
El llibre recopilatori dels treballs seleccionats es posarà a la venda a la Fira del Llibre
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Fins al 25 de maig es pot visitar al 
Kursaal una exposició de les alum-
nes del taller de pintura que impar-
teix la voluntària de Càritas Piedad 
García al Centre Cívic La Ribera. 
El taller, en què participa una quin-
zena de dones, és una de les activi-
tats del projecte Bon dia que pro-
mou l’ong cristiana amb el suport 
de l’Ajuntament i que s’adreça a 
dones en risc d’exclusió social. 
La inauguració es va fer el 17 
d’abril amb la presència de la coor-
dinadora de Càritas de Montcada, 
Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí, 
Amèlia de Juan, el mossèn de la 
parròquia de Santa Engràcia, Jau-
me Cases, i el regidor de Cultura 

i Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
García va assenyalar l’entusiasme 
i les ganes d’aprendre de les seves 
alumnes: “Resulta molt gratifi-
cant passar part del meu temps 
amb elles”. Les alumnes que ex-
posen són Teresa Lalaguna, Ánge-

les Ortiz, Montse López, Montse 
Jaén, Celedonia Melchor, Pilar 
Salgueró, María José Artés, Petri 
Jiménez i Loli Navarro. L’aperitiu 
inaugural va anar a càrrec de les 
alumnes del taller de cuina que 
també ofereix el centre.

PROJECTE BON DIA

Alumnes del taller d’art exposen les 
seves creacions a l’Espai kursaal
Les classes es fan al Centre Cívic la Ribera i les imparteix la voluntària de Càritas, Piedad García

Laura Grau | Can Sant Joan
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Una setantena de persones va assistir al concert que va acollir la Casa 
del Maquinista el 15 d’abril, concretament la Casa del Maquinista. Amb 
el títol ‘Moderns!’, el Quartet Brossa va fer un recorregut per l’obra de di-
ferents compositors de principi del segle XX, influenciats pel modernisme 
musical. La ubicació d’aquesta activitat a la Casa de les Aigües respon a 
la voluntat de la Regidoria de Cultura i Patrimoni d’incloure aquest equi-
pament com un escenari més de l’oferta d’espectacles | lg

> Nou espai de concerts per als grups locals
L’Ajuntament vol engegar una nova activitat amb motiu de la Festa Major 
2012 que consistirà en una tarda de música amb grups montcadencs 
a l’Espai Poblet amb el títol ‘En directe!’. La iniciativa s’adreça a bandes 
locals –un màxim de 6– que podran fer un concert de 30 minuts i rebran 
un cedè amb la gravació de la seva actuació. Els grups interessats han de 
contactar abans del 30 d’abril amb Cultura i Patrimoni (cultura@montca-
da.org) o amb Infància i Joventut (joventut@montcada.org) | lg

> poesia amb Sampere i Vidal-Conte a Reixac
Els poetes Màrius Sampere (Bar-
celona, 1928) i Mireia Vidal-Conte 
(Barcelona, 1970) van reci tar  poe-
mes a l’església de Sant Pere de 
Reixac el 14 d’abril, en el marc del 
cicle Poesia als Parcs que promou 
la Diputació i que enguany porta 
per títol ‘Poesia als quatre vents’. 
Com cada any, la Coral del Turó va 
amenitzar el recital amb les seves 
cançons. La tempesta que va cau-
re la tarda de l’acte va causar pro-
blemes elèctrics que van alterar el 
desenvolupament del recital | lg

> Música modernista a la Casa de les Aigües
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Piedad García, professora del taller d’art, amb les seves alumnes i l’educadora Marta Caramés

EXPERIÈNCIA PERSONAL

“Escriure aquest llibre m’ha 
ajudat a superar el passat”

Viure durant prop de 20 anys al 
costat d’un maltractador és una 
experiència per oblidar, encara 
que per a la brasilera Magda Fá-
tima Freitas plasmar els records 
en un llibre li ha servit de terà-
pia per superar el passat. Amb 
la col·laboració de la seva actual 
parella, el montcadenc Francesc 

Méndez, aquesta dona, mare de 
tres fills, ha escrit Demonios ena-
morados, un relat basat en la seva 
autobiografia. El llibre es va pre-
sentar el 5 d’abril a la Biblioteca 
Elisenda de Montcada. “El que 
és important és que les dones 
denunciïn els fets i, sobretot, 
que no tinguin por ni vergonya 
a explicar-ho”, va concloure.

Pilar Abián | Pla d’en Coll

Freitas, al costat de Méndez, durant l’acte de presentació del llibre a la Biblioteca Elisenda
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MÚSICA

Ocumé, premiat en un certamen 
internacional de música a capela

El grup montcadenc Ocumé 
ha resultat premiat amb dos 
premis CARA (Contemporany 
A capella recording awards), 
que concedeix una prestigiosa 
associació nordamericana. Els 
guardons corresponen a un 
certamen internacional on par-
ticipen els millors artistes de la 
música a capela del món i són 
comparables als Grammy però 
en l’àmbit de música vocal sen-
se acompanyament instrumen-
tal. La banda s’ha endut els pre-
mis al millor àlbum de folk pel 
treball ‘V. O’, i a la millor cançó 
d’aquest estil, pel tema ‘La llave 
de mi corazón’. “Estem molt 
contents perquè sempre t’ani-
ma que reconeguin la teva fei-
na, malgrat ser conscients que 
és un gènere musical minori-
tari”, ha explicat Daniel Munu-
era, membre del grup. 

Coincidències. Casualment l’es-
pec tacle que ha creat Ocumé 
amb els temes de ‘VO’, titulat 

‘Més negre...”, té com a fil con-
ductor un imaginari certamen 
internacional de grups a capela 
on la banda no acaba d’agra-
dar al jurat. Ara la ficció s’ha 
fet realitat, amb la diferència 
que el grup sí ha estat premiat. 
‘VO’, editat al 2011, ha voltat 
per diferents escenaris de Ca-
talunya com la Sala Alexandra 
de Barcelona, on podria tornar 

al maig. Ocumé, que té dos àl-
bums més publicats, ‘A cappella’ 
i ‘Aire’, complirà l’any vinent 20 
anys d’existència. El seu reper-
tori inclou versions vocals de 
clàssics del pop-rock, gospel, 
jazz, música llatina i cantautors. 
Aquesta varietat d’estils i la di-
versitat dels arranjaments pro-
pis són elements característics 
dels seus treballs.

Els guardons CARA són equivalents als Grammy en l’àmbit d’aquest estil musical

Laura Grau | Redacció

Ocumé, amb 20 anys de trajectòria, ha vist reconeguda la seva dedicació a la música vocal
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Can Sant Joan viurà el 21 d’abril 
l’acte central del 25è aniversari 
de la Colla de Diables, originària 
del barri. La jornada començarà 
al matí amb una gimcana a 
càrrec  de l’AE El Turó a la plaça 
Bosc adreçada a nens fins a 14 
anys (11h). A partir de les 19h 
i per escalfar l’ambient hi haurà 
una cercavila amb batucada pels 
carrers del barri i a les 20h, un 
espectacle titulat ‘El foc’, amb la 
col·laboració del grup Dèria Tea-

tre. La colla local i quatre grups 
més de diables, de Sant Andreu, 
Ripollet, Nou barris i La Jonque-
ra protagonitzaran un gran corre-
foc (21h). La pista esportiva de 
l’escola El Viver serà l’escenari 
a la mitjanit de l’actuació dels 
grups locals Panqueque i Ítaca. 
José Manuel Velasco, responsa-
ble actual de la colla, ha destacat 
que “l’acte també servirà per 
reconèixer la tasca de totes les 
persones que en algun moment 
han format part de l’entitat”.

DIABLES DE CAN SANT JOAN

Festa grossa per celebrar 
25 anys de foc i petards
La plaça Bosc serà l’escenari el 21 d’abril dels actes programats

Els Diables de Montcada protagonitzaran una gran cercavila amb quatre colles convidades
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Laura Grau | Montcada
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El Grup de Teatre de La Salle 
ultima els assajos del seu nou 
espectacle musical ‘L’esperit de 
Woodstock’, que té previst estre-
nar el 5 de maig a la sala d’ac-
tes de l’escola (22h) –la resta de 
representacions seran els dies 6, 
12, 13 i 20 de maig i 2 i 3 de 
juny. La companyia assumeix 
per primera vegada el repte d’in-
corporar música en directe amb 
una selecció de temes de grups 
mítics dels seixanta i setanta 
com Els Beatles, The Doors i 
els Rolling Stones, entre d’altres. 
Rosa Labrador i M. Carmen 
Martín, que porten el pes de la 

direcció, han adaptat les lletres 
de cançons emblemàtiques del 
període i algunes més actuals, 
per explicar la història d’Anne 
Coleman, una jove que mor en 
estranyes circumstàncies  en el 
concert de Woodstock i sobre la 
qual hi ha una investigació qua-
ranta anys després. Segons Rosa 
Labrador, autora del text, “el fil 
conductor de l’obra és la reso-
lució d’aquest assassinat, però 
també hi ha històries d’amor i 
d’amistat i ideals”. 

En directe. La música la interpre-
ten sis joves, la majoria exa-
lumnes de l’escola, que toquen 

la bateria, el piano, el saxo, el 
baix i la guitarra elèctrica. M. 
Carmen Martín, responsable de 
les coreo grafies, ha indicat que 
molts dels participants repetei-
xen de l’espectacle anterior, el 
musical ‘33’, mentre que d’altres 
debuten a l’escenari. “El que 
m’agrada és que persones que 
han estat protagonistes, ara 
són figurants i ho fan amb el 
mateix entusiasme”, remarca. 
Les entrades, al preu de 7,5 eu-
ros, es poden adquirir a partir 
del 30 d’abril a l’Oficina Allianz  
(passeig Rocamora, 1) o a la se-
cretaria de l’escola els dijous (de 
15.15 a 19.15h).

Laura Grau | Redacció

El grup de La Salle estrena un nou  
espectacle amb música en directe
‘L’esperit de Woodstock’ és una obra de creació pròpia amb temes de bandes mítiques
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Una de les escenes de l’espectacle ‘L’esperit de Woodstock’, una obra de creació pròpia en català que té una durada de dues hores i mitja

L’actor montcadenc Carlos Cue-
vas ha fet al salt a la televisió na-
cional amb la nova sèrie d’Antena 
3 ‘Luna, el misterio de Calenda’, 
que es va estrenar el 10 d’abril 
a la cadena privada (22.30h), al 
costat d’actors com Belén Rueda, 
Leonardo Sbaraglia, Daniel Grao, 
Olivia Molina i Fran Perea. Es 
tracta d’una producció de misteri 
amb elements fantàstics, històries 
amoroses i una trama policial que, 
segons l’actor, “conté tots els in-
gredients per enganxar el gran 
públic”. Cuevas, de 16 anys, in-
terpreta Tomàs, un jove afectat per 
la mateixa malaltia degenerativa 
que va causar la mort del seu pare. 
“Tot i la seva dura realitat, és un 
noi extrovertit i entusiasta, que 
fa de fil conductor de la trama 
fantàstica, ja que creu en la lle-

genda dels homes llop que habi-
ten al poble i està convençut que 
el contacte amb ells podrà gua-
rir-lo”, explica l’actor que es mos-
tra molt il·lusionat de participar en 
aquest projecte, “perquè treballar 
al costat d’actors com aquests és 
un luxe i una gran oportunitat 
per aprendre i per avançar en la 
meva carrera com actor”. 
La gravació de la sèrie, que es fa 
en un gran plató de Madrid, obli-
ga Cuevas –que està estudiant pri-
mer de batxillerat a Barcelona– a 
viatjar a la capital espanyola cada 
setmana i quedar-s’hi tres o quatre 
dies. La previsió és que els 12 ca-
pítols de la sèrie s’acabin de filmar 
a final de mes. La seva continuïtat 
dependrà dels nivells d’audiència, 
que el primer dia d’emissió van ser 
del 19%, segons fonts de la cadena 
privada.

TELEVISIÓ

Carlos Cuevas estrena 
nova sèrie a Antena 3
L’actor interpreta un jove malalt a ‘Luna, el misterio de Calenda’

Laura Grau | Redacció

L’actor montcadenc Carlos Cuevas intrepreta Tomàs, un jove afectat per una malaltia degenerativa 
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fESTA MAJOR DE MAS RAMPINYO

El programa ofereix força novetats 
i amplia el nombre de col·laboradors

Mas Rampinyo viurà la seva 
festa major del 27 d’abril a l’1 de 
maig amb un programa marcat 
per la participació de més d’una 
desena d’entitats locals i la in-
corporació de força novetats. 
L’Associació d’amics de Moun-
tain-Bike de Mas Rampinyo, 
que celebra el vintè anivesari, 
proposa una volta popular en 
bicicleta pel barri (28 d’abril, a 
les 10h). Les colles castelleres de 
Mollet, Rubí i Santa Coloma de 
Gramanet actuaran a l’avingu-
da Catalunya (el 29, a les 12h). 
També s’ha inclòs en la progra-
mació l’espectacle de dansa de 
l’Espai A ‘Síntesi’, de l’Esbart 
Ciutat Comtal, l’únic que tindrà 
dos preus diferents per a socis i 
no socis. 

Preu únic. La resta de propos-
tes no gratuïtes, tindran un 
preu unitari. “Volem que tots 
els veïns,  socis i no socis, fa-
cin seva la festa”, ha explicat 
Jordi Escrigas, president de la 

nova junta, que ha apostat per 
implicar el màxim de col·lectius 
en l’organització. “Estem con-
tents perquè hem aconseguit 
engrescar més d’una desena 
d’associacions”, ha afegit. El 
grup Tea345 estrena una nova 
obra de teatre, la comèdia ‘Po-
líticament incorrecte’ a la sala 
d’actes de La Unió (el 30, a les 
21.30h). Esports com el bàs-
quet, el korfbal i el tennis taula 
–que aviat tindrà secció pròpia 
a l’entitat– protagonitzaran la 

matinal de l’1 de maig, durant la 
qual hi haurà ‘El clic de la festa’ 
(11.30h) una nova proposta que 
pretén immortalizar en una foto-
grafia el màxim de participants 
amb el mocador commemoratiu 
–que es pot adquirir per 75 cèn-
tims a la secretaria de La Unió. 
El dia del pregó, a càrrec del 
president de l’Associació de Bo-
tiguers, Lluís Torrents, Montca-
da Comunicació presentarà un 
avanç del documental que està 
preparant sobre el barri.

Les activitats arrenquen el 27 d’abril amb el pregó a La Unió i s’allargaran fins a l’1 de maig

Laura Grau | Redacció

Una de les escenes de l’espectacle ‘Síntesi’ que l’Esbart Dansaire Comtal representarà a La Unió
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La festa retrà homenatge a Artur Pont, conductor del carruatge de la foto, mort ara fa un any

Cavalls, bous i d’altres animals 
ompliran els carrers de Montcada 
el 22 d’abril, amb motiu de la fes-
ta dels Tres Tombs, que enguany 
arriba a la seva vintena edició. El 
punt de trobada serà el camí de 
la Font Freda des d’on sortirà la 
passada (12h) per dirigir-se cap 
a Mas Rampinyo i després fer 
el camí contrari en direcció al 
centre per la rambla dels Països 
Catalans. L’acte de lliurament de 
la placa ‘El darrer carreter 2011’ 
tindrà lloc davant de la Casa de 

la Vila (13.45h). Enguany aquest 
reconeixement serà per a Artur 
Pont Font, fill de Mas Rampinyo,  
que va morir ara fa un any a 
l’edat de 47 anys. “Tot i que ell 
mai va fer de carreter, volem 
retre-li un homenatge per la 
seva afició al món del cavall i a 
la tradició dels Tres Tombs”, ha 
explicat Joan Massagué, en nom 
de l’Agrupació dels Tres Tombs. 
Al final de la passada, el mossèn 
beneirà el bestiar i els animals 
domèstics de la gent a la plaça  
de l’Església (14h).

fESTA DE SANT ANTONI ABAT
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Laura Grau | Redacció

Els Tres Tombs arriben 
a la seva vintena edició
La tradicional desfilada de carros i cavalls serà el 22 d’abril
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el retro-visor Josep Bacardit
Fundació Cultural

Durant la Guerra del Francès (1808-1814) la casa va acollir els oficials de l’exèrcit invasor

L’Hostal de la Torra, conegut ara 
com Can Joanet o La Tasca, situat  
a la cantonada dels carrers Ma-
jor i Bogatell, va ser un dels pocs 
allotjaments de Montcada i Reixac 
que durant la Guerra del Francès 
(1808-1814) no va patir les ires 
de l’exèrcit invasor que al llarg del 
conflicte va sotmetre el poble a 
una gran violència, amb la crema 
de més de vuitanta edificis, entre 
els quals hi havia l’ermita del Turó, 
l’Ajuntament, l’església de Santa 
Engràcia, Ca n’Albinyana, Can 
Fontanet i l’hostal Font Freda. 
L’Hostal de la Torra va ser desti-
nat a residència dels oficials fran-
cesos, que el van convertir en el 
seu quarter general. L’hostaler va 
acceptar la situació, però va idear 
una estratègia per garantir la inte-
gritat de l’edifici i calmar els fogots 
dels militars. Cada dia acudien a 
l’hostal “dones de mala vida” –tal 
com eren anomenades aleshores 
les prostitutes–, que entrenien els 
militars i calmaven els seus afanys 
destructor. Així, doncs, l’espavilat 
hostaler fa fer seva la consigna 
‘fer l’amor i no la guerra”, molts 
anys abans que es divulgués.

L’Hostal de la Torra, quarter i bordell
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Fins al 6 de maig es pot visitar 
a l’Auditori l’exposició ‘Antolo-
gía de un día’, del pintor Alberto 
Mínguez (Barcelona, 1967). La 
inauguració va tenir el 10 d’abril 
amb la presència del regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), que va destacar “la 
pinzellada ràpida i la llumi-
nositat de les obres”. Mínguez 
va manifestar la seva il·lusió per 
exposar a Montcada, on viu part 

de la seva família. Sobre les se-
ves obres, l’autor diu que “busca 
sempre la llum i la imatge que 
impressioni”. Totalment autodi-
dacta, va començar a pintar es-
timulat pels seus oncles, Carlos 
i Fernando Mínguez, amants de 
la pintura. Ha exposat a galeries 
d’art de diferents ciutats i, durant 
una època, la seva pintura va 
evolucionar cap a la il·lustració 
publicitària, àmbit en el qual ha 
treballat durant vint anys.

PINTURA

Alberto Mínguez busca la 
imatge que ‘impressioni’
La mostra romandrà a l’Auditori Municipal fins al 6 de maig

Alberto Mínguez posa davant d’un dels seus quadres durant l’acte d’inauguració de la mostra
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Laura Grau | Montcada

L’Hostal de la Torra al 1909, marcat amb una fletxa, també era conegut com Cal Passaigües
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Agenda
laveu.cat/agenda

Fira de Sant Jordi
Amb parades de llibres i roses 
i tallers per al públic infantil

23 d’Abril, dE 10.30 A 20h
c.MAjor (bogAtEll/gEnErAlitAt)

30 d’Abril, 21.30h 
sAlA d’ActEs dE lA unió

20 l divendres
Taller. Mural de Sant Jordi. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Teatre. ‘Què faig aquí baix si sóc un àn-
gel?’, de Tutatis i Companyia de Mariona 
Casanovas. Hora: 22h. Lloc: Auditori 
Municipal. Preu: 8 euros.

21 l dissabte
Visita. Passejada pel carrer Ferran. 
Hora: 11h: Lloc: cantonada entre Ferran  
i rambla de Canaletes. Organitza: Fun-
dació Cultural. 

Festa. Del 25è aniversari dels Diables de 
Can Sant Joan. Hora: Tot el dia. Lloc: plaça 
Bosc (veure pàgina 21).

22 l diumenge
Sortida. Caminada per la Serralada de 
Marina (preparatòria per a Montserrat). 
Hora: 8h. Lloc: Davant de l’escola La Sa-
lle. Organitza: Cim. 

Festa. Dels Tres Tombs. Hora: 10.30h. 
Lloc: Camí de la Font Freda, davant del 
pavelló Miquel Poblet (pàgina 23).

Visita. ‘Invisibles’, de la Cia. Invisibles (ci-
cle de teatre d’humor a l’Abi). Hora: 19h. 
Lloc: Abi (Colon, 5). Preu: 2 euros.

Teatre familiar. ‘Gúlliver al país de 

Lil·liput’. Hora: 12h. Lloc: Kursaal. Preu: 

4 euros.

23 l dilluns
Sant Jordi. Fira del llibre al carrer. Hora: De 

10.30 a 20h. Lloc: c.Major, entre Bogatell i 

Generalitat (veure pàgina 18).

Lliurament. Del premi ‘El somriure de 

l’any’. Hora: 16.30h. Lloc: Gabinet 

Odontològic Doctora Minerva (Colon, 

10-11).

Espectacle. De play-backs amb el grup 

Flors i violes. Hora: 16.30h. Lloc: Casal 

de Gent Gran de Montcada i Reixac.

Recital. De poesia, sardanes i cant co-

ral. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de Gent 

Gran Casa de la Mina.

25 l dimecres
Xerrada. ‘Itineraris després de l’ESO i del 

batxillerat’, a càrrec de l’equip de la Regi-

doria d’Infància i Joventut. Hora: 18.30h. 

Lloc: Casa de la Vila.

Monogràfic. De cuina sobre receptes ‘low 

cost’. Hora: 18.30h. Lloc: Centre Cívic 

l’Alzina. Preu: 5 euros.

27 l divendres
Inauguració. De la festa major de Mas 
Rampinyo. Hora: 19.30h. Lloc: La Unió 
(veure pàgina 24).

Xerrada. Sobre el paper dels grups de 
dones en la societat, a càrrec de la his-
toriadora Isabel Segura. Hora: 18h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. Organitza: Grup 
de Dones de Can Cuiàs.

Ball. Obert dels cursos de ball de Festa 
Major. Hora: 22.30h. Lloc. Casino de Te-
rra Nostra. Gratuït.

29 l diumenge
Visita. Descoberta de la fauna i flora del 
riu Besòs. Hora: 11h. Lloc: Casa de les 
Aigües. Organitza: Centre d’Estudis de 
la Natura del Barcelonès Nord.

Espectacle. De dansa ‘Síntesi’, a càrrec 
de l’Esbart Ciutat Comtal. Hora: 19h. 
Lloc: La Unió. Preu: 8 euros per als so-
cis i 10 per a  la resta.

2 l dimecres
Solidaritat. Campanya de captació 
d’aliments d’Andròmines per a la Ma-
rató contra la pobresa de TV3. Llocs: 
Deixalleria, minideixalleria i botiga 
d’Andròmines.

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

20 21 22

27 28 2924 25 2623

30

V.Nieto J.relat J.relat

recasens V.Nieto V.NietoJ.Vila pardo guixDuran

guixDuran J.Vila pardorivas
2 43

recasens recasens
5 6

abril

políticament incorrecte
El grup TEA345 estrena nou espectacle
dins de la Festa Major de Mas Rampinyo

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

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

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

Exposició
de treballs del 
‘guanyat’ 
un punt’

Fins al 5 de maig

Teatre
QUÈ HI FAIg AQUÍ 
BAIX SI SÓC 
UN àNgEL?
Tutatis i Cia. Mariona Casanovas
20 d’abril, 22h

sala 
principal

EXpOSICIÓ
prOJEctE bON Dia 
alumnes taller d’art
Fins al 25 de maig
Sala Sebastià Heredia

ESPECTACLE MUSICAL
ENcHaNtÉ!, de Divinas
6 de maig, 19h
Sala Joan Dalmau

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

Teatre familiar
gÚLLIVER AL 
pAÍS DE LIL·LIpUT
Centre de Titelles de Lleida
22 d’abril, 12h

1



26 2a quinzena | Abril 2012Esports

L’exjugador verd Jordi Salvan-
yà va debutar amb bon peu a la 
banqueta del CD Montcada, en 
sumar el seu primer triomf com 
entrenador davant del Manresa 
per 3-2. Els locals van fer un bon 
partit, amb dos gols de Quim 
Solano i un de Marcel. Salvanyà 
substitueix el tècnic Iván Rodrí-
guez, que va presentar la dimis-
sió després del partit del Ripollet 
(2-2) per “motius personals”. Els 
montcadencs són dotzens al Grup 
Primer de Primera Catalana amb 
34 punts. A la pròxima jornada, 
el dia 22, visitarà el camp del 
Premià, l’antepenúltim amb 28 
punts.

L’equip femení de l’EF Montca-
da va aconseguir una important 
victòria davant del Pardinyes de 
Lleida, el líder del Grup Segon 
de Primera Divisió. Les noies 
que entrena Antonio Moya es 
van imposar per 1 gol a 0, marcat 
per Roni al final del partit. “Van 
fer un treball fantàstic”, va dir 
el tècnic. El conjunt és quart amb 
58 punts | SA

Esports
laveu.cat/esports

pREMIS ESpORTIUS 
L’edició del 2012 es presentarà 
oficialment el 23 d’abril a la 
Casa de la Vila (20.30h)

HANDBOL FEMENÍ 
L’equip cadet de La Salle s’ha 
proclamat sotscampió de Catalunya 
a la categoria de Primera Catalana

pàg. 30 pàg. 31  

L’equip de veterans de l’FC 
Barcelona jugarà el 4 de maig 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Sporting de Gijón els quarts 
de final de la Lliga Nacional de 
futbol indoor, organitzada per 
l’empresa Futbol Indoor Events, 
amb el suport de l’Institut Mu-
nicipal d’Esports i Lleure (IME) 
en els partits que es juguen a 
Montcada. L’aficionat local po-

drà veure en acció jugadors de 
renom com Milla, Sergi, Pinilla, 
Gerard i Ezquerro, el màxim 
golejador blaugrana a la compe-
tició, amb 7 dianes. Per part del 
Gijón, jugaran Abelardo –exju-
gador del Dream Team del Ba-
rça–, Fredi, Tomàs, Nikiforov i 
José Manuel, entre d’altres. Les 
entrades costen 5 euros per als 
adults i 3 per als infants. Els 
tiquets es podran adquirir a 

partir del 23 d’abril en l’horari 
d’oficina de l’IM E, de dilluns 
a dijous, de 9 a 13h i de 17 a 
19h i els divendres, en horari de 
matí. El matx començarà a les 
20.30h i serà transmés en direc-
te pel canal Esport 3. Montca-
da ja va acollir el 2 de març un 
altre partit de la lliga de futbol 
indoor entre l’Espanyol i el Real 
Madrid, que va acabar amb vic-
tòria blanca per 5-8.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL INDOOR

El Barça jugarà els quarts de 
final contra el gijón al pavelló
El partit es disputarà el 4 de maig a les 20.30h i serà transmès en directe per Esport 3

fUTBOL fEMENÍ

L’EF Montcada 
venç el líder

ar
Xi

u
 / 

pr
EM

Sa
 a

Ju
N

ta
M

EN
t

El pavelló M. Poblet va acollir el 2 de març el matx de futbol indoor entre l’Espanyol i el Real Madrid

El CD Montcada es va imposar al Manresa, el cuer del Grup Primer, per 3-2 i ocupa la dotzena posició amb 34 punts

fUTBOL. PRIMERA CATALANA

El tècnic Jordi Salvanyà debuta amb triomf 

Sílvia Alquézar  | Redacció

L’EF Montcada lluita pels llocs capdavanters
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> Modesto ‘Tato’ Sanchís, reelegit president del club verd fins al 2018
Modesto ‘Tato’ Sanchís serà el president del CD Montcada durant els pròxims 6 anys després que la candida-
tura que encapçala és l’única que s’ha presentat a la presidència del club montcadenc. El termini per optar 
al càrrec va finalitzar el 17 d’abril a les 20h. La nova junta directiva –a la foto– compta amb les incorporacions 
de tres cares noves: Alberto Solano, José Fuentes i Francisco Salazar. Fins al 20 d’abril es poden fer recla-
macions i, a partir d’aquesta data, els membres de la junta electoral ho notificaran a la Federació Catalana 
de Futbol  | SA   
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El Santa María tanca el Grup Sisè amb 15 punts, a 7 respecte el penúltim classificat

El Sant Joan manté la diferència 
de quatre punts d’avantatge res-
pecte el Barberà, el seu persegui-
dor més immediat al capdavant 
del Grup Sisè de Tercera Cata-
lana. Els homes de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ són els líders amb 
58 punts, després de guanyar al 
darrer partit jugat la Planada de 

Sabadell per 0-4 en una excel.
lent segona part dels montca-
dencs. Una jornada abans, La 
Unió va empatar a zero contra 
el seu rival directe, en un par-
tit en què els locals van exhibir 
un gran nivell i van merèixer 
més en opinió del seu entrena-
dor, qui està molt satisfet amb el 
rendiment de la plantilla aquesta 

temporada. Per la seva banda, el 
Santa María ha millorat el seu 
joc, però encara no l’ha pogut 
veure reflectit a la classificació 
del Grup Primer, que continua 
tancant amb 15 punts. Els ho-
mes de Marc Rodríguez ‘Pitu’ 
van perdre el darrer enfronta-
ment disputat al camp del Tibi-
dabo Torreromeu, per 4-2.

fUTBOL. TERCERA CATALANA 

La Unió manté les distàncies
Sílvia Alquézar  | Redacció

L’FS Montcada ja té molt a prop 
l’esperat ascens a la Segona Di-
visió Nacional. Els homes de 
Jordi Rozas podrien proclamar-
se campions del Grup Primer de 
Tercera Divisió el pròxim 5 de 
maig al pavelló Miquel Poblet 
contra el Riudellots, si guanya 
aquest partit, el que ha de dis-
putar el 26 d’abril també a casa 
contra el Lloret i el desplaçament 
a Manlleu, el 28. “Si punxa el 
nostre perseguidor més im-
mediat, fins i tot podríem 
cantar l’aliró abans, però ho 
celebraríem el dia 5 amb la 
nostra afició”, ha indicat el tèc-
nic, qui s’ha mostrat molt satis-
fet amb l’excel·lent temporada 
de l’equip, que encara es manté 
imbatut amb 62 punts i un partit 
menys, que jugarà el 9 de maig 
a Palau. A més, l’equip  ja es tro-
ba a la tercera ronda de la Copa 
Catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL SALA

L’FS Montcada podria ser campió el 
5 de maig a casa contra el Riudellots
El partit contra el Lloret al pavelló Miquel Poblet, previst el dia 21, s’ha ajornat al 26 i es jugarà a les 21.30h

Els jugadors de l’FS Montcada celebren una de les victòries que han aconseguit aquesta temporada a la competició de lliga a Tercera Divisió
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El Sant Joan, que és el líder, veu cada jornada més a prop el somni de pujar a Segona Catalana

El Valentine és 
vuitè, a un triomf 
del segon a falta 
de dos partits

Les dues últimes victòries del Va-
lentine davant del Santfeliuenc, 
el líder, per 83-80, i contra el Cor-
nellà per 56 a 70 han situat els ho-
mes de Mateo Rubio a la vuitena 
posició del Grup C de la Lliga 
EBA amb 15 triomfs i 11 derro-
tes, empatats amb el Casablanca, 
el Sant Nicolau i l’Hospitalet. 
El Montcada està a tan sols un 
triomf del segon, deixant palesa 
la igualat existent al grup a man-
ca de dues jornades perquè acabi 
la fase regular.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Valentine ha sumat dos triomfs importants
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La Salle masculí ha acabat la 
seva primera temporada a la 
Primera Estatal amb una meri-
tòria novena posició, sumant un 
total de 22 punts. Els homes de 
Pablo Camarero van empatar a 
26 gols en el darrer partit a la 
pista del Sant Esteve Sesrovires. 
“Era un rival difícil, però vam 
fer un bon treball, reflex de 
l’esforç de tot l’any”, va remar-

car l’entrenador lasal·lià. Per la 
seva banda, La Salle Iste va per-
dre el primer matx de la tempo-
rada a la pista del Tarragona per 
22 a 21 en un partit marcat per 
un arbitratge polèmic, molt criti-
cat per la plantilla montcadenca. 
“El col.legiat va ser totalment 
casolà”, va dir l’entrenadora, Es-
peranza Hoyos. La Salle és líder 
amb 32 punts, a dos de diferèn-
cia del segon.

La Salle iste perd el primer partit amb un arbitratge polèmic

Sílvia Alquézar | Redacció

hANDBOL

La Salle acaba la lliga al 
novè lloc amb 22 punts
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El tècnic, Pablo Camarero, dóna ordres a la plantilla durant el darrer matx de lliga jugat a casa

ESCACS

La UE Montcada 
segueix sisena

El primer equip de la UE Mont-
cada és a la sisena posició a la Di-
visió d’Honor al Campionat de 
Catalunya per equips, a manca 
d’una ronda perquè acabi la com-
petició. Al darrer matx disputat, 
els montcadencs van perdre con-
tra el Figueres per 4’5 a 5’5 en una 
jornada en què el conjunt visitant 
es va avançar en el marcador fins 
al 4-5, però a l’última partida en 
el primer tauler es va acabar en 
taules. La UE Montcada jugarà el 
darrer partit a Tarragona.

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Club Lee Young Montcada 
ha triomfat, de nou, al Campio-
nat d’Espanya de taekwondo en 
la modalitat de tècnica, disputat 
el 25 de març a Alacant amb la 
participació de 430 competidors 
de 17 comunitats autònomes. 
L’entitat local va aconseguir set 
medalles d’or –tres individuals, 
una per parelles i tres en trios–, 
una de plata i tres de bronze. Els 
taekwondistes que van guanyar 
una medalla d’or han obtingut 
la seva classificació amb la selec-
ció espanyola per participar al 
desembre al Mundial de tècnica, 
que tindrà lloc a Colòmbia.

Els medallistes han aconseguit la classificació per al Mundial, que tindrà lloc a Colòmbia al mes de desembre

Sílvia Alquézar | Redacció

TAEKWONDO

El Lee young obté set medalles d’or 
al Campionat d’Espanya en tècnica
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Els taekwondistes de Lee Young que van pujar al podi al Campionat d’Espanya de tècnica, disputat a Alacant el 25 de març

EL CIM

Les inscripcions 
a la Marxa a peu 
acaben el dia 2 

Les persones que vulguin par-
ticipar a la vint-i-vuitena edició 
a la Marxa a peu a Montserrat, 
organitzada pel Centre Excur-
sionista El Cim entre el 5 i el 
6 de maig, es podran inscriure 
fins al dia 2 a la botiga Vilarrasa 
Homes del carrer Major, l’escola 
La Salle i la farmàcia Recasens, 
de Mas Rampinyo. El preu és de 
15 euros per als socis federats i 
20 per als associats no federats 
i els no socis federats. Els que 
no siguin d’El Cim i no tinguin 
el carnet de la federació hau-
ran d’abonar la quantitat de 25 
euros. La Marxa aplega cada 
any al voltant de mig miler de 
participants.

Novetat. En el marc de la Festa 
Major de Mas Rampinyo, el Cim 
organitza el 29 d’abril dues cami-
nades que sortiran a les 8h del 
local de La Unió. La més llarga 
i intensa serà l’última sortida 
preparatòria per a la Marxa a 
peu i el recorregut anirà fins a 
Gallecs. L’altra, més tranquil·la i 
relaxada pels camps i masies del 
nord oest de Mas Rampinyo, 
pretén recuperar l’esperit inicial 
de l’activitat com a sortida apta 
per a tots els públics.

Sílvia Alquézar | Redacció
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E > passejada per la llera del Besòs amb ròl·lers
La secció de patins en línia de l’AE Can Cuiàs va organitzar el 15 d’abril 
una sortida familiar per la llera del riu Besòs que va ser tot un èxit, amb 
més d’un centenar de participants. L’excursió va començar a la plaça 
de l’Església, va passar per l’avinguda de la Ribera i el pont situat al 
costat de la Casa de les Aigües. “Els més experimentats van arribar 
fins a la desembocadura i altres van tornar abans, però tothom va 
gaudir d’un matí molt divertit en família”, va indicar el promotor de 
la iniciativa, Jorge Fernández. A la foto, alguns dels participants a la 
sortida | SA   

La corredora va ser segona i el ciclista va acabar tercer

BTT. OPEN D’ESPANYA

Villar i Egeda pugen al 
podi a la primera prova 

Els ciclistes montcadencs Anna 
Villar i Pau Egeda, de l’equip 
Tomàs Bellès-Cannondale, van 
pujar al podi a la primera prova 
de l’Open d’Espanya de BTT, 
que va tenir lloc a Béjar (Sala-
manca) l’1 d’abril. La ciclista lo-
cal no va tenir el seu millor dia, 
ja que no es va trobar bé a causa 
d’uns problemes intestinals que 
li van provocar sortir molt feble. 
Malgrat el contratemps, Villar 
va decidir prendre la sortida i va 
acabar en una meritòria segona 
posició. Per la seva banda, Ege-
da va tenir una cursa molt dis-
putada a la categoria Màster-30. 
Després de cinc intenses voltes, 

el corredor montcadenc va en-
trar en la tercera posició.

Sílvia Alquézar  | Redacció

El montcadenc Pablo Egeda, al podi a Béjar
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L’inici de la Marxa de l’edició anterior
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L’equip de Mas Rampinyo es va imposar al Mama Mandawa per 36-61

BàSQUET

L’Elvira A guanya el derbi 
contra el Can Sant Joan B

El derbi montcadenc al 
Grup Cinquè del Campio-
nat de Catalunya sènior es 
va decantar per a l’equip de 
Mas Rampinyo. L’Elvira-
La Salle A es va imposar 
a la pista del Mama Man-
dawa CEB Can Sant Joan 
B per 36 a 61. El conjunt 
visitant va agafar des del 
principi avantatge en el 

marcador que, a mesura 
que passaven els minuts, 
va ampliar fins al resultat 
final. 

les claus. A la mitja part, 
l’Elvira ja se’n va anar al 
descans amb una diferèn-
cia de 18 punts gràcies a 
una excel·lent defensa i el 
bon encert en atac. El par-
tit va ser un derbi net on va 

predominar l’esportivitat 
d’ambdós conjunts. Els 
locals són els cuers  amb 
només un triomf en 21 jor-
nades, mentre que l’equip 
de Xavi Torreblanca és el 
setè classificat amb 11 vic-
tòries. Al partit de la pri-
mera volta, l’equip de Mas 
Rampinyo ja es va imposar 
al sènior B del club de Can 
Sant Joan per 63 a 50.

Sílvia Alquézar  |  Redacció

CICLISME

La bicicletada pel riu 
Besòs que organitza la Di-
putació de Barcelona amb 
el suport dels ajuntaments 
per on passa la marxa es 
farà enguany el pròxim 6 
de maig. La passejada co-
mençarà a les 9.30h a Gra-
nollers i acabarà a la des-
embocadura, a Sant Adrià. 
Les persones que vulguin 
es podran incorporar a la 
bicicletada al seu pas per 

Montcada, a les 10.30h, 
a l’alçada del pont de La 
Roca. Les inscripcions 
s’han de fer per Internet al 
web de la Diputació –www.
diba.cat– fins que s’arribi al 
nombre màxim de partici-
pants, que és de 1.500. La 
sortida té bona acollida en-
tre la població montcaden-
ca, amb una participació 
que supera normalment 
el centenar d’inscrits del 
municipi.

Sílvia Alquézar  | Redacció 

fUTBOL SALA. PRIMERA DIVISIÓ

El Can Cuiàs es manté ferm 
en la lluita per aconseguir 
l’ascens de categoria. El con-
junt local es troba a la terce-
ra posició al Grup Primer 
de Primera Divisió, amb 38 
punts. Pujaran a Territorial 
els dos primers classificats i 
el millor tercer dels grups de 
Barcelona. A les dues dar-
reres jornades disputades, 
el Can Cuiàs va perdre a la 
pista del Dosrius, el cinquè 

classificat amb 35 punts, per 
6-2 i, una setmana abans, 
va vèncer el Polinyà per un 
contundent 14-5.
Pel que fa a l’FS Montcada 
B, l’equip local es troba a la 
vuitena posició del mateix 
grup que el Can Cuiàs amb 
27 punts, després d’haver 
perdut contra el Rosario 
per 5-4. D’altra banda, l’EF 
Montcada és l’onzè del 
Grup Quart de Segona Divi-
sió amb 21 punts.

El Can Cuyàs és el 
tercer amb 38 punts

El Can Cuiàs segueix viu en la lluita per l’ascens, tot i perdre el darrer partit

Sílvia Alquézar  | Redacció

La Salle B va guanyar el Pardinyes C per un gol en un matx igualat i vibrant
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hANDBOL. LA SALLE

La Salle B s’imposa al 
pardinyes C per 25 a 24

Pujaran els dos primers i el millor tercer de Barcelona

La Salle B es troba a la si-
sena posició al Grup A de 
Tercera Catalana amb 20 
punts, empatada amb el 
Santpedor. A l’última jor-
nada disputada, els mont-
cadencs van guanyar el 
Pardinyes C per 25 a 24 i 
confirma la ratxa positiva 
de resultats. Per la seva 
banda, l’equip veterà mas-
culí de La Salle va perdre 
l’anada dels quarts de final 
de la Lliga Catalana Màs-

ters per 27 a 24 a la pista 
de La Roca. El conjunt 
femení, entrenat per An-
tonio Muñoz, va deixar 
pràcticament sentenciada 
l’eliminatòria, ja que va 
guanyar el Cardedeu a 
domicili per 10 a 24. Els 
partits de tornada es dis-
putaran el darrer cap de 
setmana d’abril. El Màster 
masculí, que recuperarà 
jugadors lesionats, confia 
poder remuntar el marca-
dor advers a casa.

La bicicletada pel riu 
Besòs es farà el dia 6
La marxa passarà per Montcada sobre les 10.30h

Alguns dels participants a la bicicletada de l’any passat per la llera del Besòs

Sílvia Alquézar  | Redacció 

En Màsters, el femení venç i el mascuí punxa en quarts

El Mama Mandawa va anar sempre a remolc en el marcador davant de l’Elvira La Salle A
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L’equip cadet masculí del 
Shi-Kan –format per Jaber 
El Marzouki, Joan Muñoz, 
David Abejón i Rubén Se-
rrano– va guanyar la me-
dalla d’or al Campionat 
de Catalunya de karate 
per conjunts, disputat el 
15 d’abril a El Prat de Llo-
bregat. Per la seva banda, 
l’equip femení de la ma-
teixa categoria –composat 
per Cristina Camon, Noe-
mí García i Aída Xavier– 
va acabar en tercer lloc, 
aconseguint el guardó de 
bronze.

El hip-hop i el patinatge triomfen 
a les extraescolars del Sagrat Cor

ESPORT ESCOLAR

A l’igual que la resta de col·legis, el centre també ha experimentat un augment d’alumnes inscrits aquest curs

El hip-hop i el patinatge 
són les propostes que millor 
acollida han tingut aquest 
curs a l’escola Sagrat Cor 
en l’horari extraescolar. La 
primera és de nova crea-
ció i s’adreça a infants de 
primer a sisè, mentre que 
l’esport dels patins –que 
ja es va ofertar l’any pas-
sat– ha viscut un augment 
espectacular, amb un grup 
format per més d’una vin-
tena d’alumnes. El col·legi 
també fa psicomotricitat per 
als més petits entre els 3 i 
el 5 anys, multiesport per a 
nens i nenes de primer i se-
gon, karate, futbol (amb dos 
equips alevins), handbol (té 
un conjunt benjamí) i an-
glès. Com la resta d’escoles 
de la ciutat, el centre ha 
experimentat un increment 

del nombre d’inscrits que, 
en opinió de Mari Carmen 
Gutiérrez, de l’Ampa, “ofe-
rir activitats atractives no 
habituals ha atret més 
alumnes”. Gutiérrez ha afe-
git que l’objectiu de l’entitat 
amb les extraescolars és 
“formar persones”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet masculí del Shi-kan guanya la 
medalla d’or al Campionat de Catalunya

KARATE

L’equip cadet femení aconsegueix el guardó de bronze al torneig català, disputat a El Prat el 15 d’abril

L’equip cadet femení del Shi-kan es va classificar en tercera posició al Campionat de Catalunya de karate

SH
i-

Ka
N

Uns infants del Sagrat Cor fent l’extraescolar de karate a les instal·lacions de l’escola amb els seus monitors

PREMIS ESPORTIUS 2012

L’IME presentarà el dia 23 
la nova edició de la festa

L’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure presen-
tarà el pròxim 23 d’abril els 
Premis Esportius 2012 en 
un acte a la Casa de la Vila 
(20.30h). La festa de l’esport 
local és previst que es faci 
enguany quan acabi l’actual 
temporada, a principi de ju-
liol. L’edició del 2011 va ser 
tot un èxit, amb l’assistència 
de 400 persones a l’Àgora de 
Montcada Aqua. 

L’acte tindrà lloc a la Casa de la Vila, a les 20.30h

Sílvia Alquézar | Redacció
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> Els ‘pericos’ estrenen nova imatge
La Penya Blanc-i-blava 
de Montcada i Reixac 
presentarà el 20 d’abril  
la nova imatge corporati-
va de l’entitat en un acte 
que es farà a la Casa 
de la Vila a les 19.30h. 
Els pericos també han 
estrenat durant el mes 
d’abril un nou blog amb 
l’objectiu de convertir-se 
en una penya 2.0, segons fonts de l’entitat. Respecte a la renova-
ció de la junta directiva, David Gerbolés continuarà al capdavant 
de l’associació després que no s’hagi presentat cap candidatura 
a la presidència. La Penya també té previst instal·lar un estand a 
la Fira del Llibre el 23 d’abril. A la foto, Sandra Sánchez, protago-
nista de l’espot promocional de l’acte de presentació  | SA 

pE
N

Ya
 b

la
N

c-
i-

bl
aV

a

> Nova edició de les jornades esportives
Les escoles ja han 
decidit quin dia ce-
lebraran les jornades 
ludicoesportives d’en-
guany. El calendari 
l’inaugurarà el Reixac 
el 21 d’abril, amb exhi-
bicions de les diferents 
activitats extraescolars 
que es fan al centre, 
tallers diversos, partits 
de futbol sala i bàsquet de totes les edats i altres propostes 
de caràcter cultural. Encara al mes d’abril, una altra escola 
–La Salle– organitzarà el dia 28 la celebració, també amb 
propostes esportives, culturals i lúdiques. Ja al maig, el Mitja 
Costa farà les jornades el dia 12 i el Turó, el 19, mentre que 
la celebració del Sagrat Cor s’allargarà una setmana, del 13 
al 19. Tancaran el calendari de celebracions l’Elvira Cuyàs el 
9 de juny, el Viver, entre els dies 8 i 9, i el Font Freda, el 16. 
A la foto, uns infants del Reixac durant l’exhibició de circ que 
van fer a la festa de l’any passat | SA 
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Els Premis 2011 es van fer a l’Àgora
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L’extraescolar de patinatge és una de les activitats que han tingut més resposta

r
aF

a 
Ji

M
ÉN

EZ

S’ofereix. Administrativa amb més de 17 anys d’experiència. 
Persona responsable, meticulosa i ordenada i amb grans 
dots de direcció. Tel. 678 329 541.
pis en venda. A l’av. de Catalunya, 14. Tres habitacions 
(dues dobles i una individual), bany i cuina reformats, safe-
reig, parquet, calefacció i tot exterior. Preu: 140.000 euros. 
Tel. 619 920 202.
Oferta laboral. Busquem persones que resideixin al muni-
cipi per a servei d´ajuda a domicili i intern. Amb experiència 
i/o titulació. Tel. 935 157 200.

Se ofrece. Señorita para servicios de la tercera edad en do-
micilios o residencias. Con experiencia, título de auxiliar de 
geriatria y conocimientos de enfermería. Tel. 676 806 645.
En venda. Casa de tres pisos individuals i local a la planta 
baixa a la Pobla de Lillet (Berguedà). Preu: 150.000 euros (25 
milions). Tel. 938 236 530.
En venta. Cuna tradicional de madera blanca y con colchón. 
Interesados llamar al 935751570 o 659758993, preguntar 
por Isabel. Precio: 30 euros.
Compro discos. Tel. 610 432 869.

 anuncis gratuïts                 Tel. 935 726 474 ae: som@laveu.cat
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fUTBOL. JUVENIL CD MONTCADA

primera final del benjamí A 

El benjamí A de l’FS Mont-
cada es jugarà el 22 d’abril a 
Castellar la primera posició 
al Grup Cinquè de Prime-
ra Divisió, a l’última jorna-
da de la fase regular. Els 
montcadencs són primers 
amb 58 punts, a un res-
pecte el rival. Si guanyen, 
passarien als quarts de fi-
nal amb l’objectiu de seguir 
lluitant per ser campions de 
Catalunya i poder disputar 
el Campionat d’Espanya.

fUTBOL SALA. fS MONTCADA

El conjunt de Jon Serrano es jugarà a Castellar quedar primer de la fase regular

Un jugador del benjamí A dribla un rival a un dels partits jugats al pavelló M. Poblet
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La lluita per evitar el des-
cens al Grup Segon de Pre-
ferent està més igualada 
que mai. El CD Montcada 
ha encaixat tres derrotes 
consecutives que l’han si-
tuat amb 27 punts a la dot-
zena posició, empatat amb 
el Parets i el Bisbalenc. Els 
nois de Rafa González es-
tan a tan sols dos punts del 

penúltim, el Badalona, i a 
10 del cuer, l’OAR Vic. Als 
dos últims enfrontaments, 
els verds van perdre con-
tra el Farners, el líder, per 
3-4, en un matx vibrant on 
els locals van oferir una 
bona imatge. Una setma-
na abans, els montcadencs 
van perdre al camp del Vi-
lassar, per 2-0 | SA 

Tres derrotes seguides
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Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet femení, sotscampió català

El cadet femení de La Salle 
és el segon millor equip de 
Catalunya de Primera Ca-
talana. El conjunt local va 
jugar el TOP 4 a Ascó el 14 
i 15 d’abril, després d’haver 
obtingut la classificació al 
darrer matx de la fase regu-
lar en vèncer el Granollers 
per 20-22. Ja a semifinals, La 
Salle va superar l’amfitrió 
per 19 a 26, però a la final 
va perdre amb el Sant Quir-
ze per 26-23. Malgrat haver 
perdut la final, el tècnic, 
Àlex Expósito, s’ha mostrat 
content “perquè l’equip ha 
treballat molt bé”.

Sílvia Alquézar | Redacció

hANDBOL. LA SALLE

L’equip va perdre la final del ToP 4 de Primera Catalana a Ascó contra el Sant Quirze, per 26 a 23
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El cadet B de l’EF Mont-
cada està fent una bona 
temporada al Grup 22 de 
Segona Divisió. El conjunt 
montcadenc es troba a la si-
sena posició amb 34 punts, 
a tres de diferència del quart 
i cinquè, el Palautordera i el 
Barberà, respectivament. 
Al primer matx després de 
Setmana Santa, va vèncer el 
Llerona, l’antepenúltim, per 
4-0. Abans de les vacances, 
va perdre a Lliçà per 3-0.

Sílvia Alquézar | Redacció

fUTBOL. Ef MONTCADA

El cadet B de l’EF Montcada va guanyar el Llerona per 4-0 a l’estadi de la Ferreria
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Els verds s’han situat a tan sols dos punts del penúltim

BàSQUET. ELVIRA-LA SALLE

El sots-21 és al segon 
lloc a falta d’una jornada

L’equip sots-21 masculí 
de l’Elvira-La Salle ju-
garà el darrer partit de 
la fase regular el pròxim 
21 d’abril a Martorelles. 
Els locals són a la sego-
na posició al Grup Ter-
cer del Nivell B, amb 19 
victòries i 4 derrotes. El 
líder és el Tona amb 20 
triomfs i un partit menys. 
A la jornada anterior, 
l’Elvira-La Salle va supe-
rar la Llagosta per 62-53 
en un derbi vibrant | SA El sots-21 va vèncer la Llagosta

L’equip preinfantil B es 
troba al segon lloc al Grup 
Segon del Nivell C-2, amb 7 
victòries. Els locals van per-
dre contra La Salle Gràcia, 
el líder, per 69-32, però una 
setmana abans van guanyar 
el Neus B per 69-33. D’altra 
banda, l’infantil també està 
ben classificat, ja que és el 
quart al Grup Tercer al Ni-
vell B-2, amb 5 triomfs. Al 
darrer partit, però, els nois 
van perdre contra el Sant 
Fost, per 80-56.

Bon paper del preinfantil B

Sílvia Alquézar | Redacció

BàSQUET. VALENTINE

Els locals es troben a la tercera posició al Grup Segon del Nivell C-2

L’infantil del Valentine es troba a la quarta posició del Grup 3 del Nivell B-2
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Els locals acabaran la fase regular el dia 21 a Martorelles
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El juvenil del CD Montcada està lluitant per mantenir-se a Preferent

Les jugadores cadets de La Salle saluden l’afició després d’haver-se proclamat sotscampiones de Catalunya a Primera

Dues victòries 
del sots-21

BàSQUET. CEB CSJ

L’equip sots-21 del Club 
Escola de Bàsquet Can 
Sant Joan ha guanyat els 
dos últims partits de lli-
ga disputats, sumant tres 
triomfs consecutius. Els 
montcadencs, que juguen 
al Grup Quart del Nivell 
B, van vèncer el Mira-sol 
per 67 a 57 i, una setma-
na abans, van guanyar el 
Sant Nicolau de Sabadell 
per 57 a 64. El conjunt 
montcadenc es troba a la 
setena posició, amb 12 vic-
tòries i 13 derrotes.

Sílvia Alquézar | Redacció

El cadet B, entre els primers
L’equip es troba a la sisena posició al Grup 22 de Segona Divisió, amb 34 punts



Joan Massagué
En defensa de les arrels.  Descendent d’una nissaga de pagesos, el Joanet de la Tasca –com 
tothom el coneix perquè regenta un bar amb aquest nom al carrer Major– és un enamorat de 
Catalunya i les seves tradicions, especialment les que recorden el passat  agrícola del poble, 
quan els homes i la natura mantenien una relació harmoniosa, per a la qual era imprescindible 
la col·laboració dels animals. Cavalls, ases, mules i altres èquids eren vitals per llaurar la terra i 
traginar mercaderies quan no existien les màquines a motor. Al 1992, va decidir recuperar una 
celebració que es va deixar de fer a Montcada a final dels anys cinquanta, la festa dels Tres 
Tombs en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals. Vint anys després, la tradició es manté 
gràcies a la seva tenacitat i entusiasme. Està satisfet del que s’ha fet fins ara, però decebut per 
no haver aconseguit implicar més persones en l’organització de la festa.  

“No hem d’oblidar els 
nostres orígens pagesos”

D’on li ve aquesta atracció pel pas-
sat pagès de Montcada?
Jo he mamat la pagesia des de petit. 
Als anys cinquanta i seixanta anava 
amb el meu pare i el meu avi a bus-
car patates i alfalfa als camps que 
teníem als terrenys on més tard es 
va construir la fàbrica Valentine. La 
finca on es troba el bar que regen-
to va ser una de les primeres cases 
de pagès que va existir al nucli urbà 
de Montcada. Se la va fer el fill gran 
dels masovers de la Torre dels Fra-
res, la família Trias, i el seu origen 
es remunta al segle XVI. Hi ha do-
cuments on consta que durant un 
temps va funcionar com a hostal 
i que al 1808 va allotjar les tropes 
franceses, que el van convertir en 
quarter i lloc de cites. Aquesta casa 
està carregada d’història.
I la seva família, d’on prové?
Els Massagué eren masovers de 
Can Rocamora, un mas de Mas 
Rampinyo  que encara resisteix. Un 

d’ells, en Joan de  la Torre, es va ca-
sar amb la meva àvia. Durant molts 
anys, a més de fer de pagès, la meva 
família va tenir una bodega i una 
botiga de queviures. També teníem 
cavalls i carro per distribuir els pro-
ductes. Recordo que anàvem fins 
a la Torre Bombita a portar vi quan 
encara hi havia masovers i es podien 
contemplar els braus que criava el 
famós torero. A casa vam tenir molts 
cavalls però, recordo especialment 
un ‘percherón’ de gran fortalesa que 
el meu avi, tractant de bestiar, va 
llogar al cap d’Aismalibar, el senyor 
Angli, per moure unes politges du-
rant la construcció de la fàbrica.
No va continuar fent de pagès, però 
el seu bar és com una continuació 
de la bodega dels seus avis.
Jo no tinc un bar, en realitat és un 
lloc on es reuneixen amics que tam-
bé són clients. És com si fos una ex-
tensió de casa meva. Tenir una feina 
que t’agradi és molt important per-

què ens hi passem més del 30% de 
la nostra vida. I jo, en aquest sentit, 
em sento afortunat. El contacte amb 
els clients m’ha permès prendre el 
pols de la realitat del poble i viure els 
canvis socials i polítics. Aquest local, 
per exemple, va ser l’escenari de 
les primeres reunions per constituir 
la secció local de Convergència De-
mocràtica de Catalunya. Per aquí ha 
passat gent com Jordi Pujol, Josep 
M. Cullell i Miquel Roca. 

Quan va participar per primera vega-
da en els Tres Tombs?
Jo tenia 5 o 6 anys i va ser l’última 
vegada que es va fer la festa fins que 

no es va tornar a recuperar al 1992. 
El meu pare em va muntar en una 
euga navarra molt bonica que es 
deia Mona, però només vaig poder 
arribar fins al col·legi Sagrat Cor per-
què l’animal, que no estava acostu-
mat a tant d’enrenou, es va espantar 
i va començar a donar guitzes. Tot 
i així, ho recordo com un dia molt 
especial. 
Com va posar en marxa la festa des 
de zero després de 36 anys sense 
fer-se?
Vam trobar l’estandard original de 
la Festa a Cal Cunill, gran seguidor 
d’aquesta tradició, i vam fer una ban-
dera nova copiant el brodat original. 
Vaig visitar les festes dels Tres Tombs 
que es feien a municipis veïns com 
Santa Perpètua, la Llagosta, Mollet, 
Ripollet, Rubí i Sabadell i vaig fer 
contactes amb gent vinculada al món 
dels cavalls. Tot i que l’Ajuntament  hi 
col·laborava, també fèiem col·lectes 
entre els botiguers del poble per co-

brir les despeses de la festa i atendre 
com cal les agrupacions que venen 
de fora. 
Els Tres Tombs arriben aquest any a 
la vintena edició. Quin balanç en fa? 
Estic content de la feina feta, però 
alhora una mica decebut perquè 
l’esperit de la festa no ha qua-
llat en la gent. Penso que no hem 
d’oblidar mai els nostres orígens 
pagesos, el nostre vincle amb la 
terra  i les arrels. Tothom vol que es 
faci la festa, però a l’hora de posar-
se a treballar ningú s’hi compromet 
i jo estic una mica cansat. Tampoc 
no puc abusar més dels meus fills, 
que sempre ha estat al meu costat 
en aquesta celebració, però ara ja 
fan la seva vida.
I, com a hostaler, està notant la crisi?
El novembre passat va suposar un 
punt d’inflexió important i fent com-
paratives puc dir que la xifra de 
clients ha baixat a la meitat. Resis-
tirem com podrem.

“Estic content de 
la feina feta, però 
decebut perquè 
l’esperit de la festa no 
ha quallat en la gent”

Promotor d’Els Tres Tombs

A títol personal
LAURA gRAU
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