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Un estudi de la Regidoria de la Dona constata 
com el gènere continua marcant diferències, 
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Les dones tenen 
més dificultats 
a l’hora de 
trobar feina
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L’AVE ja circula pel 
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El 8 de gener es va inaugurar 
oficialment la connexió de Bar-
celona amb Girona a través de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV) que 
passa per Montcada i Reixac 
mitjançant un túnel de prop de 
4 quilòmetres que travessa el 
subsòl del nucli urbà. L’AVE, 
que cobreix el recorregut en no-
més 35 minuts, ha arribat a les 
comarques gironines amb un re-
tard de gairebé 10 anys respecte 
el termini previst. Per al munici-
pi, el pas de la LAV havia d’estar 
vinculat al soterrament de la línia 
de rodalies de Portbou, un com-
promís que va adquirir l’Estat a 
l’inici de la dècada dels 90, quan 
es va planificar la infraestructura 
i que, malgrat haver estat subs-
crit per diferents governs, final-
ment no s’ha dut a terme. De fet, 
l’actual executiu ha ajornat fins 
al 2024 totes les obres de soterra-
ment previstes arreu de l’Estat. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), ha manifestat el seu males-
tar per no haver estar informats 
de la fi de les obres i la posada 
en marxa de la infraestructura 
i ha dit que “el govern seguirà 
reclamant el soterrament de la 
línia convencional”.

Encara per acabar. La construc-
ció del túnel de la línia en el tram 
que passa per la localitat es va 
iniciar a principi del 2008 i s’ha 
allargat prop de 3 anys. Aquest 

estiu passat es van acabar de 
muntar les vies i al novembre 
les obres es van donar per aca-
bades. D’aleshores ençà s’han 
fet proves de circulació prèvies a 
l’obertura de la infraestructura. 
Malgrat que la línia s’ha posat 
en marxa, encara resta pendent 
la construcció del pou de ven-
tilació que s’ha de construir a 
l’aparcament del CAP de la plaça 
Lluís Companys. L’obra, que es 
va licitar a l’octubre, es farà amb 
una tuneladora vertical i costarà 
més de 8 milions d’euros. Tindrà 
un diàmetre interior de 9 metres 
una profunditat aproximada de 
40 m.

Retard. Aquest pou de ventila-
ció és l’últim que resta pendent 
dels quatre que corresponen a les 
obres del túnel de la LAV en el 
tram entre Montcada i Reixac i 
Vallbona. N’hi ha un a l’entrada 
i un altre a la sortida del túnel i 
un tercer al Parc de les Aigües. El 
pou de Jaume I s’havia d’haver 
fet al 2009 però l’obra es va en-
darrerir pels tràmits de cessió de 
l’espai que és propietat del De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat. 
“Ens estranya que tractant-
se d’una qüestió de seguretat 
s’hagi posat en marxa la línia 
de l’Alta Velocitat sense que el 
aquesta sortida d’emergència 
estigui feta”, ha manifestat el 
president de l’Àrea Territorial 
del consistori, Juan Parra (PSC) 
qui, d’altra banda, ha lamentat la 
constant manca d’informació per 
part d’Adif sobre els afers que 
afecten el municipi. Respecte la 
posada en marxa de la LAV, les 
autoritats locals es van assaben-
tar de la inauguració de la línia a 
través de la premsa.
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OBRES pENDENTS
La LAV s’ha posat en marxa i encara no 
s’ha construït el pou de ventilació previst a 
l’aparcament del CAP de Jaume I i que ha de 
servir també com a sortida d’emergències

El govern no renuncia a què les obres es facin i la plataforma Soterrament Total expressa la seva decepció davant dels esdeveniments

La LAV passa per Montcada sense que s’hagi 
iniciat el soterrament de la línia de rodalies

ALtA vELocitAt

Pilar Abian | Redacció

L’alcaldessa, molesta 
per no haver estat 
informada sobre la 
posada en marxa      
de l’Alta Velocitat

 Relat: “El que ha passat amb el soterrament ha estat una presa de pèl total”

La inauguració de la Línia d’Alta 
Velocitat (LAV) entre Barcelona i 
Figueres no ha estat motiu de cele-
bració per a Jaume Relat, portaveu 
de la Plataforma Tracte Just Soter-
rament Total. Contràriament, Re-
lat ha expressat el seu sentiment 
d’“indignació i impotència” en 
veure que la infraestructura s’ha 
posat en marxa sense que s’hagin 
iniciat les obres del soterrament de 
la línia de Portbou, compromís que 
l’Estat va adquirir a principi de la 
dècada dels 90 i que successius 
governs han subscrit sense que fi-
nalment s’hagi fet efectiu. 
Precisament per pressionar l’admi-

nistració central al febrer de 2006 
es va crear la Plataforma amb 
l’adhesió de 89 entitats locals, 42 
exregidors i 2 exalcaldes. Des de la 
seva creació, el col·lectiu ha lide-
rat el moviment ciutadà per recla-
mar el soterrament de la línia de 
Portbou convocant manifestacions 
multitudinàries, recollint milers de 
signatures i organitzant assemblees 
públiques convidant en diversese 
ocasions diputats dels partits re-
presentats al Congrés. 
“Després dels anys que portem tre-
ballant, de les accions de protesta 
fetes i les desenes de reunions que 
hem dut a terme amb represen-

tants de totes 
les administra-
cions, només 
puc dir que és 
una autèntica 
presa de pèl 
que el soterra-
ment continuï 
ajornat i que, fins i tot, l’actual 
govern estatal pretengui ignorar el 
que s’ha fet fins ara”, ha declarat 
Relat a laveu.cat. El portaveu de 
la Plataforma ha expressat el seu 
malestar a títol personal a l’espe-
ra que el secretariat del col·lectiu 
faci una valoració sobre l’entrada 
en funcionament de la LAV | PA

FO
tO

S:
 a

R
Xi

u
/ S

aN
ti

 R
O

M
ER

O

Les dates que han marcat més de 20 anys de lluita
Març de 1989. L’Estat anuncia que la LAV passarà per Montca-

da. L’Ajuntament pressiona per incloure en el mateix projecte el 

soterrament de la línia de Portbou. 

Març de 2002. Primer projecte. El Ministeri de Foment no inclou 

el soterrament total de les vies pel nucli urbà. Les negociacions 

amb l’Ajuntament s’aturen.

Maig de 2005. El consistori presenta al Ministeri una nova 

proposta que preveu el túnel des de Vallbona fins passat el riu 

Ripoll.

Febrer de 2006. Es crea la Plataforma Tracte Just Soterrament 

Total. Inici de les mobilitzacions amb manifestacions i recollida de 

signatures.

Novembre de 2007. L’Estat, l’Ajuntament i la Generalitat signen 

un conveni amb el compromís de soterrar la línia de rodalies per 

tot el nucli urbà.

gener de 2008. Comencen les obres de la LAV sense que esti-

gui redactat el projecte de la línia de rodalies.

Octubre de 2010. Acord per dividir la redacció del projecte de 

soterrament de la línia de rodalies en 5 fases per facilitar el seu 

finançament.

Octubre de 2012. Fruit de la conjuntura econòmica, l’Estat ajor-

na tots els projectes de soterrament fins al 2024.

gener de 2013. La LAV Barcelona-Girona entra en funciona-

ment. Les obres de soterrament continuen ajornades ‘sine die’.
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Els rols domèstics assignats tradi-
cionalment a les dones històrica-
ment, com la cura de la llar i els 
fills, constitueixen un clar desavan-
tatge en la seva incorporació al 
mercat laboral i professional. Així 
es constata en l’estudi que la Regi-
doria de la Dona ha elaborat amb 
el suport de la Diputació de Barce-
lona, en què es fa una radiografia 
de la situació actual tenint en comp-
te l’opinió de diverses tècniques de 
serveis d’ocupació i d’usuàries del 
servei municipal Anem per feina. 
“Volíem corroborar quins són els 
problemes de les dones a l’hora 
de trobar una feina”, ha indicat la 
regidora de la Dona, Judith Moje-
da (PSC), qui considera que aquest 
estudi “és una eina molt impor-
tant per desenvolupar les futures 
polítiques d’igualtat”.

Susana Shama-Levi participa regu-
larment als cursos oferts per la Re-
gidoria de Promoció Econòmica. 
Té 27 anys, és diplomada en Cièn-
cies Empresarials, coneix diversos 
idiomes i té una àmplia experiència 
professional. “Estic farta que em 

preguntin si tinc càrregues fami-
liars. Segur que a un home no li 
demanen”, explica. Un dels fets 
que es constaten en l’estudi és que 
al col·lectiu de persones amb estu-
dis universitaris l’atur és molt més 
elevat entre el sexe femení.

Conciliació. Un altre dels aspectes 
que es recullen en l’anàlisi és el 
fet que la falta d’una xarxa de su-
port a la família acaba perjudicant 
majoritàriament les dones, que sa-
crifiquen la seva vida professional 
per tenir cura dels fills. Aquest és 
el cas de Núria Olano, de 38 anys 
i amb dos fills petits, qui va deixar 
la seva feina en un centre d’estètica 
perquè no tenia ningú amb qui 
deixar els nens. “No tenim pràc-
ticament ajudes per part de 
l’administració”, comenta Olano, 
a qui li agradaria poder trobar una 
feina en què pogués conciliar la 
vida laboral i familiar. 
En aquest sentit, la tècnica 
d’inserció laboral d’Andròmines, 
Elena Gracia, assegura que les em-
preses no tenen generalment cap 
Pla d’igualtat ni de conciliació, una 
situació que s’ha agreujat amb la 
crisi. “La dona ha quedat des-
bancada perquè es busca gent 
que pugui dedicar-se al màxim 
a la feina per uns salaris 
baixos”. En l’informe es recull 
que els horaris laborals són in-
compatibles amb els rols socials. 

Actualment, a Montcada hi ha 
un sector important de dones 
d’entre 28 i 45 anys a l’atur. Se-
gons l’estudi, el mercat laboral no 
està oferint moltes opcions per a 
dones de mitjana edat, amb estu-
dis bàsics i càrregues familiars. 
La Mari Carmen Manubens, de 
55 anys, ha enviat uns 150 currí-
culums des que es va quedar a 
l’atur a mitjan del 2012. “A les 
dues úniques entrevistes que 
m’han convocat m’han dit que 
em quedava fora perquè sóc 
massa gran”, lamenta tot asse-
gurant que es troba amb plenes 
facultats per treballar.

El taller ‘Anem per feina’ que es fa al Servei de Promoció Econòmica compta amb una elevada presència de dones

iNSERciÓ LABoRAL

L’estudi fet per la Regidoria de la Dona, amb el suport de la Diputació, ha comptat amb l’opinió d’usuàries del servei ‘anem per feina’

Els rols de gènere dificulten la incorporació 
de les dones en l’àmbit del mercat laboral
Sílvia Alquézar | Montcada
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L’estudi sobre la situació sociola-
boral de les dones a Montcada es 
presentarà públicament el pròxim 
29 de gener al Consell de Dones, 
que es reunirà a les 19h, a la Casa 
de la Vila. En aquesta trobada es 
debatran les possibilitats i els lí-
mits de la inserció laboral de les 
dones i també es parlarà de les 
activitats previstes per a la cele-
bració del Dia Internacional de la 
Dona, el 8 de març.
D’altra banda, l’Oficina d’Atenció 
a la Dona (OAD) ha fet balanç 
de la seva gestió durant el 2012. 

L’OAD va atendre durant l’any 
passat un total de 599 dones, 
amb 784 consultes realitzades. 
El servei d’atenció psicològica va 
atendre 65 usuàries, mentre que 
el d’assessorament jurídic va por-
tar el cas de 94 dones. L’OAD es 
troba a la Casa de la Vila i obre 
de dilluns a divendres de 9.30 a 
13.30h, tot i que també es poden 
concertar visites en horari de matí 
o de tarda trucant al telèfon 93 
5651122 o bé a través del correu 
electrònic oficinadona@montca-
da.org | SA

L’estudi es presentarà al Consell de Dones

L’estudi constata que 
la crisi ha agreujat les 
dificultats de la dona 
per accedir a un treball
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NOVA ENTiTAT VEïNAL
Les famílies de Can Gran, al 
sector de l’antiga N-152, es 
constitueixen en associació
pàg. 10

EMiSSiONS DE LAFARgE
Els veïns es queixen de l’emissió 
de fums, mentre que la cimentera 
afirma que és vapor d’aigua
pàg. 6
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Aprovat el nou pressupost municipal 
amb el vot en contra de l’oposició
El govern de pSc i ciU gestionarà enguany prop de 41 milions d’euros, 8 més que a l’exercici anterior

PLE DE DESEMBRE

El govern local gestionarà en-
guany prop de 41 milions d’euros. 
Poc més de la meitat es destinarà a 
fer front a la pujada de l’IVA i de 
l’IPC. La proposta es va aprovar 
en el Ple de desembre amb els vots 
a favor del govern, PSC i CiU, i 
en contra de tota l’oposició –ICV-
EUiA, PP, Ciutadans i Esque-
rra. El regidor d’Hisenda, Joan 
Maresma, va dir durant el debat 
plenari que es tracta “d’un pres-
supost realista i d’acord amb 
els temps actuals, equilibrat i 
socialment just, amb una espe-
cial atenció als col·lectius més 
vulnerables”. En aquest sentit, 
l’edil va destacar que la Regido-
ria de Serveis Socials rebrà una 
injecció de 200.000 euros per fer 
front a nous programes d’ajuda a 
les famílies més afectades per la 
crisi. 
L’Àrea Territorial és la que té la 
major assignació, amb un 33% del 
total, seguida de l’Àrea Econòmi-
ca, amb un 20,9%, l’Àrea Interna 
amb el 14,4%, l’Àrea Social amb 
el 24,4% i l’Àrea de Presidència 
amb un 6,9%. 

Expropiacions. El pressupost 
també inclou una partida de 4,5 
milions d’euros en previsió que 
s’hagin de pagar les expropia-
cions de terrenys de les empre-
ses Trias i Torts, tot i que encara 
no hi ha una sentència judicial 
en ferm. Pel que fa al capítol 
d’inversions, el govern local va 

anunciar que hi destinarà 2 mi-
lions 700 mil euros. Algunes de 
les actuacions previstes són, entre 
d’altres, 400.000 euros –a mitges 
amb la Generalitat– per al Pla In-
tegral de la Muntanyeta de Can 
Sant Joan, 370.000 per urbanitzar 
el carrer Bifurcació i 200.000 per 
donar resposta a problemes en-
dèmics de planejament com els 
que afecten la zona 21 de Terra 
Nostra i Can Pomada.

Posicionaments. El grup majori-
tari a l’oposició, ICV-EUiA, va 
votar en contra dels pressupostos 
perquè, segons el seu portaveu, 
Josep M. González, “són poc 
concrets, manquen detalls i no 
s’ajusten a l’esquema de pressu-
post per projectes que estableix 
la normativa”. L’edil també va 
criticar que aquest s’aprovés en 
un Ple ordinari i no extraordinari 

i que no s’hagués fet la reglamen-
tària Audiència Pública prèvia a 
la sessió, “fet que demostra que 
per al govern és un pur forma-
lisme”. Per mostrar la seva dis-
conformitat amb tot plegat, els 
regidors del grup van abandonar 
la sala de plens durant el debat. 

Crítiques. El regidor del PPC, 
Cristino García, qui va actuar 
de portaveu en absència de la 
regidora Eva García –present al 
Ple d’investidura del govern de 
la Generalitat en la seva quali-
tat de diputada–, va mostrar la 
seva sorpresa i preocupació per 
l’augment del pressupost i pel 
fet que una part important es 
destini a pagar expropiacions. 
“No volem ser còmplices d’un 
pressupost que només serveix 
per pagar deutes, hipoteques i 
errors de gestió del govern”, va 

afegir durant la manifestació del 
seu vot en contra. La portaveu de 
C’s, Carmen Romero, va coinci-
dir amb les valoracions del PPC 
i va parlar de “gestió nefasta” 
com la causa del pagament de 
les expropiacions. Marta Aguilar, 
d’ERC, també va qüestionar el 
pressupost, que va qualificar de 
“continuïsta i ambigu” i va cri-
ticar que la previsió d’ingressos 
que fa l’Ajuntament “sempre 
està per sota dels càlculs fets 
i, aleshores, quan arriben els 
diners es destinen a projectes i 
accions que no podem seguir ni 
valorar”.
El Ple també va aprovar el pressu-
post de Montcada Comunicació, 
que puja a 340.000 euros, un 3% 
més que l’actual, i el de l’Institut 
Municipal d’Esports (IME), que 
es manté en la mateixa xifra, 1 
milió 200 mil euros.

Laura Grau | Montcada

Els regidors del principal grup de l’oposició, ICV-EUiA, van abandonar la sala durant el debat com a mostra de disconformitat amb el govern
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La moció del pp 
perquè cessi 
l’alcaldessa 
no prospera 

La moció presentada pel PPC al 
Ple instant l’alcaldessa a renun-
ciar temporalment al càrrec fins 
que la Justícia dictamini sobre la 
seva imputació per un presumpte 
delicte de tràfic d’influències no 
va prosperar. El regidor popular 
Cristino García va demanar al 
plenari “el nomenament d’un 
alcalde provisional i que no es 
financiï amb diners públics la 
defensa de l’edil”. Només C’s 
va votar a favor de la proposta 
íntegra. Carmen Romero consi-
dera que, per imatge de la ciutat, 
l’alcaldessa “hauria de quedar 
fora fins que no hi hagi una re-
solució judicial”. ICV-EUiA va 
donar el seu vist-i-plau al primer 
punt de la moció però no pas al 
segon, referit a la defensa. “En-
tenem que una cosa és estar 
imputada i l’altra encausada”, 
va argumentar Josep M. Gonzá-
lez. 

En contra. L’únic grup de 
l’oposició que va votar en contra 
de la moció va ser ERC. Mar-
ta Aguilar, considera que el PP 
“no té legitimitat moral per 
presentar-la, tenint en compte 
el nombre de càrrecs impu-
tats del partit que continuen 
exercint”, va dir, tot afegint que 
cal deixar que la Justícia es pro-
nunciï. També Joan Maresma 
(CiU) va defensar la presumpció 
d’innocència i va recordar que 
“el cas Pretòria va quedar en 
no res després de perjudicar 
moltes persones injustament”. 
M. Carmen Porro (PSC) va fer 
constar que Pérez “continua 
sent la primera secretària del 
PSC local perquè el partit ho 
ha acceptat la seva renúncia” i 
va lamentar que l’acaldessa “es-
tigui sent sotmesa a un judici 
mediàtic”.

Laura Grau | Montcada

Es destinaran 200.000 
euros a nous programes 
d’ajut a les persones més 
afectades per la crisi
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Queixes veïnals per la 
pols de la cimentera
L’empresa ha reconegut una fuita puntual el dia 5 de gener 
però nega que hi hagi hagut altres episodis com diu l’aV

L’AV de Can Sant Joan ha de-
nunciat públicament a través de 
les xarxes socials emissions reite-
rades de pols en els últims dies 
per part de la cimentera Lafarge. 
“Els episodis són constants, el 
que passa és que, depenent de 
les condicions climatològiques, 
hi ha vegades que són més vi-
sibles que d’altres”, ha explicat 
el president de l’entitat i portaveu 
de la Plataforma Antiincineració 
del municipi, José Luis Cone-
jero. El representant veïnal no 
dóna crèdit als arguments de la 
cimentera que assegura que el 
fum que es veu sortir de la xe-
meneia del forn de la instal·lació 
no és pols sinó vapor d’aigua. 
“Nosaltres som els que patim 
a diari aquest problema i els 
que veiem la capa de pols de 
ciment que cobreix el nostre 
barri i que acabem respirant”, 
lamenta Conejero. La cimentera 
sí ha admès que el 5 de gener, en 

posar en marxa el forn, es va pro-
duir una fuita de pols que només 
va durar cinc minuts, però ha 
assegurat en un comunicat que 
els seus efectes van ser mínims. 
“A les 13h, es van registrar uns 
valors de partícules en suspen-
sió de PM10 de 15 micrograms 
per metre cúbic i, el mateix 
dia, a les 9h, es van arribar als 
45 micrograms, coincidint amb 
l’augment del trànsit després 
de les vacances de Nadal”, diu 
en el seu escrit en què també afe-
geix que compleix “escrupolosa-
ment” amb la normativa vigent 
pel que fa al volum d’emissions 
de partícules en suspensió. 

Reaccions. L’Ajuntament, que 
va ser informat a posteriori de 
l’esmentat incident, l’ha posat en 
coneixement de la Generalitat 
seguint el protocol establert en 
aquests casos. El Grup de Medi 
Ambient, per la seva banda, ha 
fet un comunicat en què reclama 

al consistori que no es limiti a in-
formar la Generalitat i que actuï 
contra Lafarge mentre comença a 
negociar el trasllat de l’empresa, 
compromís que va adquirir al 
2008. 
“L’Ajuntament ha d’impedir 
per tots els mitjans (inspec-
cions, expedients, sancions...) 

la contínua contaminació 
que pateixen els veïns”, diu el 
col·lectiu en el seu escrit, en què 
també acusa la cimentera de 
“perjudicar greument la salut 
dels montcadencs”. Així mateix, 
exigeix al consistori que obligui 
la cimentera a la total restauració 
del Turó. 

Pilar Abián/ Sílvia Alquézar | Redacció
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Aquesta és una de les imatges que han publicat els veïns a les xarxes socials

Lafarge fa 
balanç dels 
diners aportats 
al territori 

A través d’un comunicat de prem-
sa, Lafarge assegura haver apor-
tat 8 milions d’euros al territori 
durant el 2012. Segons l’empresa, 
hi ha 300 persones vinculades, 
directament o indirectament, a 
la factoria a través de llocs de fei-
na i al voltant de 700 famílies es 
beneficien de la seva activitat. El 
director de la instal·lació, Vicente 
Pedro, també es refereix a la con-
tribució que la indústria fa al des-
envolupament social i econòmic 
del municipi i del seu entorn “no 
només mitjançant el pagament 
d’impostos i salaris, sinó també 
a través de donacions, patro-
cinis i convenis amb diverses 
entitats”, afirma, tot afegint que 
Lafarge ha invertit recentment-
més d’un milió d’euros per fer 
que la fàbrica sigui cada vegada 
més segura i eficient en matèria 
mediambiental.
El Grup de Medi Ambient ha tit-
llat el balanç de la cimentera de 
“txantatge” i ha fet un comunicat 
reclamant el seu trasllat. “La sa-
lut no es pot comprar”, conclou 
l’escrit del col·lectiu.

Sílvia Alquézar | Redacció

Augmenta la presència de porcs 
senglars a la llera del riu Besòs
Les autoritats recorden que són d’animals salvatges i que està prohibit alimentar-los

El creixement de la població de 
porcs senglars, tant a la Serralada 
de Marina com a Collserola, ha 
fet que cada cop sigui més habi-
tual veure aquests animals a prop 
de les zones residencials de Mont-
cada i Reixac. En els últims dies, 
molts exemplars estan creuant la 
carretera de la Roca, amb el perill 
que això comporta per al trànsit, 
per dirigir-se cap a la llera del 
Besòs a la recerca d’aliments. Tant 
des de l’Ajuntament com des dels 
consorcis que gestionen els parcs 
de Serralada de Marina i Collse-
rola, s’ha alertat que està prohibit 
donar-los de menjar ja que aques-
ta pràctica, lluny de beneficiar-los, 
els perjudica.
“Els porcs senglars són animals 
salvatges i no els podem trac-
tar com si fossin domèstics; si 
s’acostumen a alimentar-se als 
contenidors o a acostar-se a la 
gent, podem tenir molts proble-
mes perquè les seves reaccions 
poden ser imprevisibles i peri-
lloses”, ha explicat la directora del 
parc de la Serralada de Marina, 

Cinta Pérez. A més, els senglars 
que s’habituen a les zones urbanes 
perden les seves pautes de com-
portament natural i instintiu, de 
manera que, quan són capturats, 
han de ser sacrificats. En cas de 
visualitzar porcs senglars a prop 
de nuclis habitats, les recomana-
cions són alertar les autoritats i 
allunyar-se’n.

Controls. Els dos parcs fan periòdi-
cament batudes per reduir la pobla-
ció d’aquests animals. Justament 
ara és període de caça, motiu pel 

qual es recomana als usuaris dels 
parcs que, per raons de seguretat, 
els dies assenyalats per a aquesta 
activitat, respectin les senyalitza-
cions i no s’allunyin dels camins. 
A Collserola es calcula que hi ha 
entre 800 i 900 exemplars i, amb 
les batudes, cada any es redueix un 
terç de la població. A la Serralada 
de Marina el volum és similar, tot 
i que una de les problemàtiques 
afegides és que a Santa Coloma i 
Badalona no es pot caçar, de ma-
nera que molts animals fugen cap 
a la banda d’aquests municipis.

Pilar Abián | Redacció
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Un dels barris on s’acostuma a veure senglars, per la seva proximitat a Collserola, és Can Cuiàs
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La FAVMiR vol saber l’opinió dels 
usuaris sobre l’atenció sanitària
El col·lectiu ha distribuït entre els ciutadans un model d’enquesta perquè valorin els serveis

La Federació d’AV ha començat 
a repartir entre els ciutadans 
unes enquestes de valoració de 
l’atenció sanitària que reben als 
dos CAP de Montcada. Les pre-
guntes plantejades fan referència 
als terminis per obtenir cita amb 
el metge, el temps d’espera, el 
grau d’eficàcia, la predisposició a 
programar proves i en quin mar-
ge de dies i si l’usuari té pendent 
alguna operació quirúrgica. 
També hi ha un apartat sobre el 
servei d’urgències, on es pregun-
ta pel temps d’espera de les am-
bulàncies i, en cas d’haver acudit 
al centre de salut de Ripollet, la va-
loració del servei de taxi que ofe-
reix l’Ajuntament. Els ciutadans 
van emplenar les enquestes a les 
parades que l’entitat va instal·lar 
el dia 15 a Can Sant Joan i el 16, al 
centre, davant de l’ambulatori.

Objectiu. Amb aquesta iniciativa, 
el col·lectiu vol comprovar si són 
certes les afirmacions dels res-
ponsables del CatSalut que asse-

guren que la dotació de recursos 
és suficient per atendre la deman-
da de la població. 
El passat 10 de gener l’entitat va 
reprendre les manifestacions dels 
dijous per reclamar la recupera-
ció del servei d’urgències mèdi-
ques nocturn. Com ja s’havia 
fet en altres ocasions, els mani-
festants van tallar durant cinc 

minuts la carretera de la Roca 
i van acabar l’acte reivindicatiu 
davant de la Casa de la Vila. 
També es va fer el primer tanca-
ment de protesta del 2013 a les 
instal·lacions de l’ambulatori de 
la plaça Lluís Companys. Al mo-
ment de tancar aquesta edició, 
el 16 de gener, hi havia prevista 
una nova mobilització.

Laura Grau | Montcada

EN DEfENSA DE LA SANitAt
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La Favmir va instal·lar una paradeta davant de l’ambulatori el 16 de gener per recollir enquestes
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> Llibre sobre la història de l’AV Can Sant Joan 
L’AV de Can Sant Joan presentarà el 19 de gener, a les 17.30h al Kursaal, 
el llibre sobre els 50 anys d’història de l’entitat, una de les més antigues 
de tot Catalunya. A continuació la Plataforma Creativa El Trapecio repre-
sentarà un espectacle de poesia en homenatge a les víctimes de la Guerra 
Civil. Abans de l’acte, a les 17h, l’Associació de Comerciants farà el sorteig 
dels números corresponents a les butlletes repartides al barri (veure pà-
gina 15) | PA

A final d’any van acabar les obres d’urbanització del carrer Carril, a Can Sant 
Joan. L’actuació ha consistit a millorar les voreres, els guals i l’alineació de 
l’arbrat, així com també la creació de noves places d’aparcament, que ara 
són 82, 26 més que abans. Als creuaments s’han conservat les bateries 
de contenidors soterrats i s’han habilitat passos de vianants per accedir als 
contenidors. Per tal de reduir la velocitat del trànsit, el carrer s’ha convertit 
en zona de 30 km/h. També al barri, però a la zona de la Muntanyeta, 
s’estan habilitant al carrer Triangle 27 noves places d’aparcament. La previ-
sió municipal és que les obres estinguin enllestides a mitjan febrer | LR

> Aparcaments en bateria al carrer Carril
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Comerciants i veïns demanen cobrir 
els escossells dels arbres amb cautxú 
L’ajuntament ha omplert amb sorra l’espai per anivellar-lo amb el passeig de vianants 

La intervenció que el departament 
de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 
ha fet a una part dels escossells 
dels arbres del carrer Major ha 
rebut crítiques tant de l’AV de 
Montcada Centre com de Mont-
cada Centre Comerç (MCC). 
L’espai que envolta cada exem-
plar es va cobrir inicialment amb 
escorça de pi però, amb el pas del 
temps, s’ha anat buidant, el que 
ha propiciat que s’accentuï el des-
nivell respecte al passeig de via-
nants i que quedin al descobert 
les gomes del rec automàtic. 
Després de valorar diferents op-
cions, l’Ajuntament ha optat per 
omplir els escossells amb sorra, 
ja que és una solució econòmi-
ca i, alhora, adient perquè les 
arrels respirin. Fonts de Parcs i 
Jardins han indicat que, al llarg 
dels propers dies, la sorra s’anirà 
compactant i es pal·liarà així un 
dels problemes que han criticat 
comerciants i veïns, que és el fet 
que la terra s’escampi més enllà 
de l’espai que envolta els arbres. 

Temps d’espera. Tot i que el pre-
sident de l’MCC, Manuel Mo-
reno, s’ha mostrat disposat a es-
perar a veure si l’actuació acaba 
sent satisfactòria, la seva opinió 
és que la solució proposada per 
l’Ajuntament no és la idònia i que 
el més adient és cobrir les arrels 
amb cautxú: “Encara que sigui 

una opció més cara, és l’única 
que evitaria les caigudes dels 
vianants i que els escossells 
acabin sent un niu de brutícia i 
un pipican”. 
Aquesta opinió també la compar-
teix Ferran Solsona, de l’AV de 
Montcada Centre, qui s’ha mos-
trat molt crític amb la intervenció 
municipal i amb el govern local. 
“Això és un despreci cap als 
veïns”, ha lamentat, tot afegint el 
seu malestar per la manca de res-
posta a les peticions de l’entitat: 
“Fa mesos que hem demanat 
saber l’opinió de l’Ajuntament 
sobre l’obertura del carrer 
Major al trànsit i també hem 
reivindicat recuperar la Fira 
de Santa Llúcia a la plaça de 
l’Església però encara no en sa-

bem res”. En resposta a aquestes 
queixes, el regidor de Comerç, 
Joan Maresma (CiU), ha puntua-
litzat que la Cambra de Comerç 
ja està fent un estudi sobre la 
viabilitat de fer compatible el pas 
de vehicles amb el dels vianants 
també a la tarda durant uns mesos 
concrets de l’any. “Quan tinguem 
aquest informe serà el moment 
de debatre conjuntament amb 
comerciants, els veïns i la resta 
de grups municipals, quina de-
cisió prenem”, ha dit. 
Maresma també ha insistit que la 
ubicació de les fires que es fan al 
llarg de l’any no ha estat una reso-
lució unilateral del consistori, sinó 
que s’ha acordat en el si del Con-
sell de Comerç on hi ha represen-
tants de totes les associacions.

Pilar Abián | Montcada

cARRER MAjoR

La sorra amb què s’han cobert bona part dels escossells es compactarà amb el pas dels dies
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Una veïna va trobar la nit del 2 de gener un fetus de tres mesos embolicat 
en una manta entre la vegetació de la plaça Joanot Martorell. La dona va 
alertar la Policia Local, qui va posar en marxa un dispositiu per esclarir els 
fets en el qual van intervenir el metge forense, que va confirmar que es 
tractaven de restes humanes, i els Mossos d’Esquadra, que han obert una 
investigació | SA

> Una veïna troba un fetus en un parc públic
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L’OAC va gestionar durant l’any passat 
més de 40.000 consultes ciutadanes
L’oficina ha incrementat els tràmits ‘on line’, entre els quals un dels més sol·licitats és el certificat d’empadronament

L’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament va aten-
dre un total de 35.786 persones 
l’any 2012, de les quals 1.003 van 
ser a través del telèfon. Aquestes 
atencions realitzades durant l’any 
passat van generar 40.474 con-
sultes, prop de 5.000 menys que 
l’any 2011.
Les demandes més freqüents con-
tinuen sent les referides al padró 
d’habitants (15.721), seguides de 
les de l’Àrea Econòmica (9.287), 
el Registre Municipal (7.007), 
l’Àrea de Política Territorial 
(2.425), l’Àrea Interna (1.991), 
l’Àrea Social (1.599), informació 
sobre l’OAC (1.595) i altres te-
mes, com Secretaria, l’Organisme 
Autònom d’Informació Local o 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure, amb 717 consultes. 
Les consultes a l’OAC van gene-
rar un total de 3.672 expedients 
administratius, 336 més que l’any 
anterior. D’aquests, 1.033 sobre 
bonificacions respecte a impos-

tos municipals, 612 sobre obres 
particulars, 160 sobre devolu-
cions, 256 sobre ocupacions de 
via pública, 205 sobre targetes de 
transport, 14 sobre subvencions, 
68 sobre guals, entre d’altres. 

Aposta municipal. La regidora de 
l’Àrea Interna, M. Carmen Porro 
(PSC), ha valorat positivament 
les dades del servei i ha afirmat 
que “la disminució de les con-
sultes presencials s’ha produït 
gràcies a la gran aposta que 
des de l’Ajuntament fem per 
les noves tecnologies facili-
tant l’accés de la ciutadania a 
l’administració local”. Al web 
municipal (montcada.cat) es poden 
descarregar els impresos necessa-
ris per fer tràmits molt diversos, 
de manera que s’estalvien des-
plaçaments innecessaris. 
També hi ha gestions que es po-
den realitzar íntegrament de for-
ma virtual. Entre tots els que es 
poden fer ‘online’, destaca el jus-
tificant d’empadronament, el més 

reclamat per la ciutadania i que 
es pot tramitar de forma digital en 
la seva totalitat. L’OAC està ubica-
da a la planta baixa de l’edifici de 

l’Ajuntament (Av. de la Unitat, 6), 
i el seu horari és dilluns, dimecres 
i divendres, de 8 a 15h, i dimarts i 
dijous, de 8 a 19h.

Sílvia Alquézar | Montcada

BALANÇ ANUAL

L’OAC ha disminuït durant el 2012 el nombre de visites presencials gràcies als tràmits ‘on line’
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La Regidoria de Promoció Econò-
mica organitza tres cursos de for-
mació ocupacional per a persones 
en situació d’atur. Hi haurà un 
taller de soldador d’unions aixa-
mfranades per a homologacions 
G amb electrodes i TIG, de 290 
hores. També es farà un altre 
curs sobre soldadura oxigàs i 
soldadura mig/mag, de 640 ho-
res. I un tercer, sobre operacions 
auxiliars d’enregistrament i trac-
tament de dades i documents, de 
460 hores. Aquests dos últims 
donen accés als certificats de pro-
fessionalitat.
Els dos únics requisits per accedir 
accés a aquesta oferta formati-
va és estar inscrit a les llistes de 
l’atur i tenir el títol de gradut en 
ESO o equivalent. Les persones 
interessades poden disposar de 
més informació al departament 
municipal, situat al carrer Alt de 
Sant Pere, 73, o bé trucant al te-
lèfon 935 648 505 o per correu a 
l’adreça promocioeconomica@montca-
da.org. Les inscripcions es poden 
fer a través del web www.oficina-
treball.cat.

Sílvia Alquézar | La redacció

Cursos de 
formació 
ocupacional 
per a aturats
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Can gran constitueix 
l’associació de veïns
al sector, que es troba situat a l’antiga N-152, viuen 7 famílies 
que reclamen millores urbanístiques, de seguretat vial i neteja

Can Gran també existeix. Aquest 
és el sentiment que ha impulsat 
les set famílies que viuen al sector 
de l’antiga N-152, davant del po-
lígon Pla d’en Coll, a constituir-se 
recentment com a associació de 
veïns. “Som a terra de ningú i 
reclamem un seguit de millores 
per poder viure dignament”, 
ha indicat Dolors Gutiérrez, que 
viu a una casa que ja era dels 
seus avis, on en l’actualitat tam-
bé hi té un bar. “Anteriorment, 
ja havíem anat a queixar-nos a 
l’Ajuntament a títol individual, 
però hem considerat que és mi-
llor estar units per tenir més fo-
rça”, ha comentat el president de 
la nova AV Can Gran, Raimun-
do Rodríguez.

Les reivindicacions. Els veïns re-
clamen diverses millores a nivell 
urbanístic, de seguretat vial i de 
neteja. Bona part de les seves de-
mandes estan relacionades amb 
les molèsties que asseguren que els 

ocasiona el negoci de desvallesta-
ment de vehicles situat al final del 
carrer de Can Gran, a prop del 
pont sota la carretera C-17. “No 
hi ha aparcament perquè totes 
les places estan ocupades per 
cotxes donats de baixa; a més 
es van feines il·legals de mecà-
nica al carrer amb el perill que 
això comporta per al trànsit i 
llencen les restes i l’oli del ve-
hicles sota el pont de la C-17”, 
ha apuntat Justo Ballesteros, qui 
ha denunciat que la Policia Local 
“no actua davant d’aquestes 
irregularitats, tot i que passa 
sovint per la zona”. 
Sobre aquest tema, la presidenta 
de l’Àrea Interna de l’Ajuntament, 
Carme Porro (PSC), ha comen-
tat que el consistori no té com-
petències en la matèria perquè 
l’activitat es fa en un àmbit que 
pertany a la Direcció General de 
Carreteres. “No podem fer cap 
actuació perquè la responsable 
és la Generalitat”, ha manifestat 
l’edil, qui ha afegit que, arran de 

les queixes veïnals, l’Ajuntament 
va presentar al govern català un 
projecte que consistia a millorar 
l’accés fins a la parada d’autobús, 
amb la senyalització d’un pas 
de vianants i la instal·lació d’un 
ressalt per reduir la velocitat dels 
vehicles. “Ens van dir que ho 
farien, però l’execució està atu-
rada per problemes pressupos-
taris”, ha afegit Porro.

Altres necessitats. La nova AV 
Can Gran també sol·licita la cons-

trucció d’una vorera “en condi-
cions, no com la que tenim ara”, 
explica Rodríguez, qui també ha 
apuntat que una altra de les seves 
demandes és anul·lar la qualifica-
ció urbanística ‘a precari’ que es 
va atorgar fa més de 50 anys en 
previsió de construir el desdobla-
ment de l’antiga N-152. “Ara ja 
està fet, per tant, reclamem que 
es canviï perquè els nostres ha-
bitatges recuperin el seu valor”, 
ha explicat Ballesteros.
Una delegació municipal, forma-

da per tècnics i el regidor de Parti-
cipació Ciutadana, Jonathan Mar-
tín (PSC), ha visitat recentment 
els veïns per recollir les seves rei-
vindicacions. “Ha estat una pri-
mera presa de contacte i, a par-
tir d’ara, mirarem a veure què 
podem fer i quines són les prio-
ritats”, ha expressat l’edil, qui ha 
avançat que es poden començar a 
fer actuacions més senzilles com 
posar pivots a les voreres per im-
pedir que aparquin cotxes, entre 
d’altres mesures. 

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

NovA ENtitAt

Els veïns Justo Ballesteros i Raimundo Rodríguez, a lúnica la vorera del carrer Can Gran, al costat de l’antiga N-152, on viuen 7 famílies 
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> Comença l’enderroc 
de la masia de Can 
Sants, a terra Nostra
La masia d’origen medieval ubica-
da darrera del Gran Casino de Terra 
Nostra ha començat a ser enderroca-
da. L’edifici es trobava molt malmès i 
no era possibles la seva recuperació. 
Per aquest motiu, la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni va decidir tirar-
lo a terra i deixar visible només part 
dels baixos de l’estructura perquè 
l’espai pugui ser igualment visitat. 
Abans de l’enderroc s’ha fet un es-
tudi de la masia amb l’objectiu de fer 
una maqueta fidedigna de la seva 
estructura original | PA
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Societat
laveu.cat/societat

El taller “Cóm aprendre a posar 
normes i límits als nostres fills” 
organitzat conjuntament per 
la Regidoria de Serveis Socials 
i Salut Pública i la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares 
de Montcada i Reixac (Fampa) 
serà la primera de les activitats 
organitzades per l’Escola de Pares 
que es posa en marxa per tercer 
any consecutiu. Destinat a famí-
lies amb fills adolescents, el taller 
consta de tres sessions de dues 
hores que es farà els dies 12, 19 i 
26 de febrer a la Casa de la Vila, 
de 18,30 a 20,30h. Els assistents 
treballaran habilitats educatives 

enfocades a milllorar el control 
sobre els fills i a enfortir el seu 
rol parental. La primera sessió 
estarà dedicada a la comunicació 
interpersonal; la segona, a mar-
car normes i límits i la tercera, a 
la gestió de les emocions. El taller 
anirà a càrrec de professionals del 
Centre de Prevenció i Intervenció 
en drogodependències SPOTT 
de la Diputació. Les places per 
participar són limitades i es re-

servaran per ordre d’inscripció. 
Les persones interessades han 
d’enviar un correu al correu de la 
Fampa (fampamir@gmail.com). 

Més propostes. Tot i que el pro-
grama d’activitats encara no està 
tancat, ja que falta afegir les xe-
rrades que organitza trimestral-
ment l’AMPA de La Salle, sí que 
hi ha algunes amb data confirma-
da. Per exemple, el 14 de març 
la Fampa ha convidat el psicope-
dagog Daniel Gabarró a fer una 
conferència titulada ‘La importàn-

cia dels valors en l’educació dels 
nostres fills i filles’ a la Biblioteca 
Elisenda. A l’abril, la coaching 
Roser Sellés parlarà sobre ‘Els pa-
res com a model a seguir’. I al mes 
de maig, l’Escola de Pares es farà 
la xerrada que organitzen anual-
ment els tècnics de Can Tauler 
per explicar els itineraris forma-
tius després de l’ESO. 

Formació específica. A banda de 
les xerrades organitzades per als 
pares en general, la Fampa també 
té previst organitzar el proper 23 

de febrer, en col·laboració amb la 
FAPAC, un curs sobre Consells 
Escolars, tema d’actualitat tenint 
en compte que aquest mes de ge-
ner s’està duent a terme el pro-
cés de renovació de la meitat de 
membres d’aquests ens de govern 
dels centres públics i concertats.
Des de la Regidoria d’Educació 
també hi ha el compromís de fer 
un taller específic per a membres 
de les juntes de les AMPA amb 
l’objectiu d’explicar-los fòrmules 
de contractació per a les activitats 
extraescolars. 

Pilar Abián | Redacció

EDUcAciÓ

L’activitat, per a la qual cal inscripció prèvia, es durà a terme els dies 12, 19 i 26 de febrer a la casa de la Vila

L’Escola de pares arrenca amb un 
taller sobre com posar límits als fills

La Biblioteca Elisenda tornarà a acollir alguna de les activitats previstes per l’Escola de Pares com ja es va fer l’any passat

L’educació en els 
valors i els models a 
seguir centraran dues 
de les xerrades del cicle
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pares amb fills 
que fan educació 
compartida 
volen estar al 
Consell escolar

Les dues famílies montcadenques 
que tenen fills que fan educació 
compartida entre l’INS Montse-
rrat Miró i el centre especial Fàsia 
Sarrià no han pogut presentar la 
seva candidatura a fomar part del 
Consell Escolar de l’institut local 
perquè la normativa de la Gene-
ralitat només els permet fer-ho allà 
on els alumnes fan més hores lec-
tives i estan matriculats. Malgrat 
que fa dos anys la situació es va 
repetir i una de les famílies ja va 
va obtenir el suport del Síndic de 
Greuges, que es va pronunciar al 
seu favor, la norma no ha canviat. 
Aquest és l’argument que ha donat 
l’equip directiu de l’INS en respos-
ta a la demanda dels afectats. 

Normativa superior. Tot i que les 
famílies han fet una petició ex-
pressa a la direcció de l’Institut 
perquè, en virtut de l’autonomia 
de centre, pal·liï una situació que 
entén vulnera els drets d’uns 
nens amb discapacitat, aquesta 
ha puntualitzat que cap normati-
va interna pot anar en contra de 
les que estableix el Departament 
d’Ensenyament.
Així mateix, la direcció considera 
que els pares afectats, com a mem-
bres de l’AMPA, disposen d’un 
canal de comunicació directe amb 
la direcció a través de les reunions 
periòdiques que es fan i de parti-
cipació en el Consell Escolar mit-
jançant el seu representant.

Pilar Abián | Redacció

iMMERSiÓ LiNgÜÍSTiCA 
Tots els grups municipals, menys 
el PPC i C’s, aproven una moció 
en defensa del català a l’escola

pàg. 14pàg. 13 

SOLiDARiTAT
Gran resposta ciutadana per 
ajudar els més necessitats 
durant les festes de Nadal
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La variada oferta de cursos i ta-
llers que l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac ofereix des de la 
xarxa d’equipaments de la ciutat 
—la Casa de la Vila, l’Alzina, Can 
Cuiàs, La Ribera i l’Espai Cultu-
ral Kursaal— ha tingut durant el 
2012 un miler de participants. 
Amb l’objectiu de satisfer les 
demandes de formació artísti-
ca i d’oci, el consistori manté la 
mateixa oferta per a aquest any 
i amb la voluntat d’arribar a més 
gent. Gràcies a les activitats que 
organitzen les diverses entitats de 
la ciutat, els centres cívics han 
arribat als 2.000 usuaris anuals. 
A més, els centres cívics són un 
espai inel·ludible en la celebració 
de les festes tradicionals com Car-
nestoltes, Sant Jordi, Castanyada, 
Nadal i la Setmana Cultural.
El regidor de Participació Ciutada-
na, Jonathan Martín, recorda que 
“la missió de la xarxa d’equipa-
ments socioculturals és reforçar la 
vida social i cultural als barris, i im-
pulsar projectes de participació”.
Els cursos i tallers abasten diferents 
temàtiques com ara l’expressió 
corporal —amb diversos tipus de 
balls i danses—; l’expressió musi-
cal —per aprendre a tocar instru-
ments com la guitarra, el piano o la 
bateria o per conèixer el llenguatge 

musical—; l’expressió plàstica i vi-
sual —amb pintura, manualitats i 
tallers de fotografia i Photoshop—; 
tallers d’anglès; cursos d’informàti-
ca a través del projecte Montcada 
Connecta’t; tallers de salut i creixe-
ment personal —amb ioga, pilates 
i tallers de risoteràpia o cuina—; i 
de teatre. Els continguts dels cur-
sos i taller estan pensats per a per-
sones de qualsevol edat —infants, 
adolescents, adults i gent gran—.

Can Cuiàs, La Ribera
i l’Alzina tenen en marxa 
la Xarxa d’Intercanvi
de Coneixements

Amb aquesta oferta, Martín as-
segura que “els centres cívics 
acompanyen la població en el 
dinamisme de la seva vida social, 
cultural i associativa”. 
Per a afavorir la màxima partici-
pació dels veïns, l’Ajuntament té 
vigent un sistema de descomptes. 
Les persones jubilades, els pensi-
onistes i aturats tenen bonificaci-
ons d’un 15% del cost total prèvia 
acreditació de les circumstàncies 
econòmiques sobre el preu de 
tots els cursos, excepte els de pia-
no, piano modern i bateria.
La Casa de la Vila és l’edifici més po-
livalent de la xarxa d’equipaments 

de Montcada i Reixac, cosa que 
li permet la realització de cursos i 
tallers molt variats. El Centre Cívic 
l’Alzina ha ampliat considerable-
ment l’oferta formativa l’últim any 
i és la seu del Grup de Dones de 
Terra Nostra i de l’Associació Sar-
danista Terra Nostra, dues entitats 
que participen activament en les 
activitats del centre. La peculiarie-
tat del Centre Cívic Can Cuiàs, amb 
una alta participació, és la gran ac-
ceptació que tenen els tallers de 
ball. L’Espai Cultural Kursaal acull 
l’Espai d’Entitats i consta de cinc 

sales que comparteixen diverses 
associacions que l’han demanat 
prèviament a l’Ajuntament. El Kur-
saal compta també amb una sala 
d’exposicions i un espai polivalent 
(sala Joan Dalmau) gestionat per la 
Regidoria de Cultura i que es pot 
cedir/llogar a entitats o particulars 
(consulteu taxes a les ordenances 
municipals).
Al Centre Cívic La Ribera hi ha en 
marxa des del novembre l’Espai 
Jove, que ofereix als adolescents 
d’entre 12 i 18 anys l’aula d’es-
tudi, tallers dinamitzats de cuina, 

malabars o plàstica, sortides per 
a activitats esportives, culturals i 
lúdiques i assessorament socio-
educatiu. L’Espai Jove és un lloc 
de trobada que amb activitats 
d’oci alternatives permet als joves 
ocupar part del seu temps lliure 
amb recursos formatius i lúdics 
que els possibilita una correcta 
integració i participació social.
La Xarxa d’Intercanvi de Coneixe-
ments (XIC) —semblant al Banc 
del Temps— és una iniciativa que 
neix al Centre Cívic La Ribera però 
al poc temps es posa en funciona-
ment a Can Cuiàs, on es fa també 
el Mercat d’Intercanvi i el projec-
te Fem Barri. La XIC és un espai 
de trobada veïnal on tothom que 
hi participa intercanvia els seus 
aprenentatges. D’aquí n’han sortit 
grups de conversa en català, grups 
de punt, activitats adreçades als 
més petits, el mercat d’intercanvi 
i el projecte Fem Barri. El bon fun-
cionament d’aquesta iniciativa ha 
permès la consolidació de la XIC 
als barris de Can Cuiàs i La Ribe-
ra, on s’hi fan cursos de castellà, 
manualitats, costura, informàtica 
o tallers de memòria per a la gent 
gran, i des del passat octubre tam-
bé al Centre Cívic l’Alzina, amb ta-
llers d’artesania i pintura de moca-
dors de seda, collage i costura. 

>monogràfic

foRMAciÓ ARtÍSticA i oci PER A totHoM

L’oferta de cursos i tallers dels centres cívics 
atrau un miler de participants l’últim any

XARXA D’EQUiPAMENtS SociocULtURALS
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

ESpAiS DE REFERÈNCiA
Les activitats s’ofereixen a la Casa
de la Vila, l’Alzina, Can Cuiàs,
La Ribera i l’Espai Cultural Kursaal

DESCOMpTES DEL 15%
Pensionistes, jubilats i aturats
poden inscriure’s i beneficiar-se 
d’una rebaixa en el preu dels cursos

JONATHAN MARTÍN
REGIDOR DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

La Xarxa d’Equipaments Socio-
culturals és un conjunt d’espais 
de proximitat que es mimetiza 
amb el seu entorn més proper, 
el barri. L’oferta d’activitats so-
cioculturals impulsa la seva vida 
social, donant cabuda a entitats 
i associacions que participen ac-
tivament a la programació dels 
diferents barris i creant un ampli 
ventall de disciplines artístiques 
a l’abast de tothom, des dels 
més petits fins als més grans. 
Així doncs, la missió de la Xar-
xa d’Equipaments és reforçar la 
vida social i cultural dels barris 
i impulsar projectes de partici-
pació que configurin el nostre 
municipi. 

Activar
la vida social

ESPAiS DE LA XARXA D’EQUiPAMENtS
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Tots els grups municipals de 
l’Ajuntament, amb excepció del 
PPC i C’s, van donar suport al 
Ple de desembre, fet el dia 20 a 
la Casa de la Vila, a una moció 
en defensa del model lingüístic 
català i en contra de la segre-
gació per llengües que proposa 
l’avantprojecte de la Llei Wert. 
El document s’ha elaborat a partir 
de la demanda del Consell Escolar 
Municipal, on tant la Federacions 
d’Associacions de Mares i Pares 
(Fampa) de Montcada i Reixac 
com el consell de directors de cen-
tres educatius públics i concertats 
van expressar la seva disconfor-
mitat amb la reforma. 
Si prospera la llei Wert, la moció 
insta la Generalitat a presentar 
un recurs davant del Tribunal 
Constitucional, ja que la LOM-
CE podria vulnerar el capítol 
3 de la Constitució en relació a 
les llengües oficials i a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 

El debat sobre la moció va ge-
nerar apassionats discursos en 
defensa de la immersió. M. Car-
me Porro (PSC) va afirmar que 
darrera la reforma s’amaga una 
clara visió ideològica “contra 
Catalunya i un sistema educa-
tiu que ens ha permès aprendre 
simultàniament dues llengües”. 
Daniel Moly (CiU) va assenyalar 
que l’esborrany respon a la ma-
quinària que el govern del PP ha 
posat en marxa “per qüestionar 
el model català, quan sap per-
fectament que cap alumne aca-
ba els estudis sense conèixer les 
dues llengües”. 

Altres opinions. Òscar Gil (ICV-
EUiA) va explicar el seu cas per-
sonal, un nen de família murciana 
i entorn castellanoparlant, com 
una prova del bon funcionament 
del sistema: “Gràcies a la im-
mersió puc escriure i parlar 
correctament el català, no com 
els meus pares, que no el van 

poder aprendre perquè estava 
prohibit”. Marta Aguilar (ERC) 
va defensar el model actual, “que 
cobreix amb escreix les neces-
sitats de l’alumnat” i va criticar 
que darrera la reforma hi ha “una 

voluntat de recentralització”.
Cristino García (PPC) va defen-
sar la llei Wert, “com una eina 
per fer front al baix rendiment 
acadèmic dels estudiants i ga-
rantir l’aprenentatge del cas-

tellà”. Carmen Romero (C’s), 
tot i votar en contra de la moció, 
també es va mostrar contrària a la 
Llei Wert i va defensar “un mo-
del d’escola trilingüe, en català, 
castellà i anglès”. 

PLE DE DESEMBRE

Els grups municipals de l’Ajuntament defensen el 
model d’escola en català a excepció del pp i C’s 
La moció, elaborada a petició del cEM insta la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat en cas que prosperi la Llei Wert
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Laura Grau | Montcada

Alumnes de Batxillerat de l’INS La Ribera assisteixen a una classe d’Economia al centre on la llengua vehicular és el català
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La campanya ‘Una joguina, 
un somriure’ impulsada per 
l’Ajuntament ha complert amb 
escreix amb els seus objectius 
gràcies a l’excel·lent resposta 
de la ciutadania i les entitats de 
Montcada. Les donacions –mate-
rial escolar i diners– han permès 
arribar a més del doble de famí-
lies que l’any passat. Ses Majes-
tats d’Orient van repartir regals a 
un total de 271 infants d’entre 1 
i 12 anys. “Estem molt contents 
perquè la campanya ha estat 
un èxit”, ha indicat l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), qui 
ha destacat que “la població de 
Montcada és molt solidària”.

El projecte. La campanya es va 
posar en marxa durant el mes 
de desembre amb l’objectiu de 
recollir diners i material escolar 
perquè cap infant del municipi 
es quedés sense regals la Nit de 
Reis. Hi ha hagut nombroses do-
nacions per part de particulars i 
d’entitats com Adimir, l’Església 

Evangèlica, l’escola de Dansa 
Jym’s –que va donar 800 euros 
recollits amb la venda d’entrades 
per al seu festival de Nadal– i els 
clubs de futbol de la UE Sant Joan, 
el Santa María i l’Escola de Fut-
bol Montcada, que van jugar un 
partit amistós el passat 30 de des-
embre per recollir fons i joguines. 
L’ong Creu Roja també va donar 

joguines noves per a la campanya. 
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
recollit prop de 2.000 euros amb 
la venda d’un petit obsequi a di-
ferents equipaments municipals, 
establiments comercials i durant 
la Fira de Nadal. 
L’AV de Can Sant Joan també 
va repartir 700 joguines entre in-
fants del barri.

SoLiDARitAt

La resposta ciutadana permet arribar 
al doble d’infants que l’any passat 
Ses Majestats d’orient van repartir els regals entre un total de 271 nens de 139 famílies

L’Ajuntament va instal·lar una parada a la Fira de Nadal per recollir fons per a la campanya
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Sílvia Alquézar | La redacció

La campanya de joguines 
dels ‘pericos’, tot un èxit
La penya ha batut el seu rècord de recollida de regals

La Penya Blanc-i-Blava ha ba-
tut el seu rècord de recollida de 
joguines per a les famílies més 
necessitades de Montcada en la 
cinquena edició de la iniciativa. 
L’entitat va lliurar els regals a la 
parròquia de Can Sant Joan el 
passat 28 de desembre i va ser 
Càritas Montcada qui va fer re-
partiment entre les famílies més 
necessitades. La campanya va 
comptar per primer cop amb la 
col·laboració del CD Montcada, 
a més del suport de les penyes 
periques de Mollet i Montmeló, 

que ja han participat en altres 
edicions. La Penya ha fet una va-
loració molt positiva i ha agraït 
a les entitats col·laboradores i 
als comerços participants la seva 
implicació en el projecte, a més 
de les persones que, a títol indi-
vidual, han contribuït a què cap 
infant es quedi sense regals la nit 
de Reis. “Estem molt contents 
perquè hem superat les nostres 
expectatives, la gent s’ha mos-
trat molt solidària en aquests 
moments tan difícils”, va indi-
car el president del pericos de la 
ciutat, David Gerbolés.

Sílvia Alquézar | La redacció

La Penya Blanc-i-blava ha recollit una gran quantitat de joguines durant la cinquena campanya
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Càritas Montcada va ajudar un 21% 
més de famílies durant el 2012
L’ong cristiana va repartir 6.598 lots de menjar, 2.622 més respecte l’any anterior

SoLiDARitAt

Càritas Montcada ha fet una va-
loració molt positiva del 2012 pel 
que fa al nombre d’aportacions 
per part de particulars i entitats. 
Aquest fet ha permès l’ong cris-
tiana augmentar el nombre de 
famílies ateses, un fet important 
perquè l’actual conjuntura econò-
mica i social ha generat també un 
increment de la demanda. Durant 
l’any passat, Càritas va ajudar un 
21% més de famílies, és a dir, que 
va atendre un total de 511, el que 
representa prop de 1.700 persones. 
L’entitat va repartir durant el 2012 
6.598 lots d’aliments, 2.622 més 
que respectes el 2011, el que supo-
sa una ugment del 66%. “Gràcies 
a la gran quantitat de donacions 
que hem rebut, especialment en 
l’època de Nadal, hem pogut 
allargar l’ajut en el temps a més 
famílies”, ha comentat Jaume Ri-
bera, de Càritas. 

Quilos recollits. L’ong va rebre du-
rant el 2012 un total de 122.565 
quilos d’aliments, 15.129 més que 
respecte l’any anterior. Les aporta-

cions d’entitats i particulars van 
ser de 19.864 quilos; la Creu 
Roja, 71.031 i el Banc d’Aliments 
en va lliurar 31.750. “El percen-
tatge de donacions d’entitats i 
particulars ha augmentat en 
un 131%, sobretot coincidint 
amb la campanya de Nadal”, 
explica Ribera, qui ha aprofitat 
per fer una crida entre la pobla-
ció perquè el sentiment de solida-

ritat es mantingui al llarg de tot 
l’any. Càritas va rebre durant el 
2012 aportacions de nombroses 
entitats i empreses. Aquest és el 
cas dels Mossos d’Esquadra, que 
van donar productes provinents 
d’intervencions policials en què 
s’ha requisat material procedent 
d’il·lícits penals, dels quals no 
ha estat possible localitzar el seu 
propietari.

Sílvia Alquézar | La redacció

Membres de Càritas amb el representant dels Mossos, en el moment del lliurament d’aliments
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‘UNA joGUiNA, UN SoMRiURE’
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Les entitats de botiguers sortegen 
els premis de la campanya de Nadal
El primer guardó de la tercera edició, que consisteix en una rentadora-assecadora, ha estat per al número 11.865

coMERÇ

La sala d’actes de La Unió va aco-
llir el 13 de gener el sorteig de la 
campanya de Nadal de les associa-
cions de comerciants –les de Mas 
Rampinyo, Can Sant Joan, Mont-
cada Centre Comerç i Can Cuiàs–, 
que han repartit 100.000 butlletes 
entre els clients de les botigues as-
sociades. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i el regidor de 
Comerç, Joan Maresma (CiU), 
que van presidir la taula on les 
mans d’alguns nens van treure els 
números de la sort. 

Els números premiats. El primer 
premi, una rentadora-assecadora, 
ha estat per al número 11.865; el 
segon, un Iphone 5, per al 41.092; 
el tercer, una consola PS3, ha recai-
gut en el 35.964 i el quart, una nit 
d’hotel gentilesa de Sercotel Ciu-
tat de Montcada, per al 70.490. 
L’acte va finalitzar amb l’actuació 
del grup de gimnàstica rítmica de 

La Unió, que van interpretar di-
ferents coreografies a l’escenari. 
Les quatre entitats de botiguers 
han coincidit a fer una valoració 
molt positiva de la bona acollida 
del sorteig de Nadal, que conside-
ren que funciona molt bé perquè 
ja està consolidat a la ciutat. “Les 

butlletes s’han repartit relativa-
ment en pocs dies perquè la gent 
ja coneix el concurs”, ha indicat 
el president de l’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan, Ra-
fael Domínguez, qui també s’ha 
mostrat content perquè les vendes 
“no han estat tan baixes com ens 

pensàvem a priori”. Malgrat tot, 
els comerciants asseguren que “hi 
ha hagut una disminució gene-
ralitzada del consum a causa de 
la crisi econòmica que estem pa-
tint molt”, ha indicat el president 
de l’Associació de Comerciants de 
Mas Rampinyo, Lluís Torrent.

Laura Grau | Mas Rampinyo

Uns infants van treure els números de la sort als diferents premis que van sortejar les associacions de botiguers el dia 13 a La Unió la
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L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan sortejarà el 19 de 
gener tres premis en vals de com-
pra valorats en 1.000, 300 i 100 
euros, en un acte que tindrà lloc 
a l’Espai Kursaal (17h). Els xecs 
guardonats s’escolliran entre les 
butlletes correctament emplena-
des amb els segells de 20 comerços 
diferents del barri. La iniciativa es 
va posar en marxa a principi de 
desembre i s’ha allargat fins des-
prés de Nadal amb l’objectiu de 
promoure les vendes als establi-
ments de Can Sant Joan. “Estem 
molt contents perquè ha tingut 
molt bona acollida entre els 
veïns”, ha comentat el president 
de l’entitat de botiguers, Rafael 
Domínguez, qui ha remarcat que 
aquesta és la primera vegada que 
es farà entrega d’un xec de com-
pra per valor de 1.000 euros. Els 
premis s’hauran de gastar en els 
comerços adherits a l’associació. 
Tots els participants han rebut un 
regal d’una bossa reciclable com a 
reconeixement a la seva fidelitat.

L’Associació de 
Comerciants de 
Can Sant Joan 
repartirà 1.400 
euros en vals
Sílvia Alquézar | Redacció
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> El Kursaal acull un taller de sabó sostenible
L’Espai Kusaal va acollir el dia 
16 un taller per fer sabó a partir 
d’oli de cuina usat, organitzat 
per l’Ajuntament –imatge de 
la fotografia. Els assistents van 
aprendre una recepta senzi-
lla amb oli de fregir i sosa per 
elaborar sabó com es feia anti-
gament. Els tècnics recomanen 
no llançar l’oli per l’aigüera i in-
tentar donar-li un altre ús | SA

> Les entitats poden demanar ajuts fins al dia 25
El 25 de gener acaba el termini perquè les entitats sense ànim de lucre le-
galment constituïdes i inscrites al Registre d’Entitats puguin demanar sub-
vencions a l’Ajuntament. Els ajuts econòmics atorgats hauran de fomentar 
activitats d’interès públic o socials que tinguin com a finalitat fomentar 
la cohesió social de la ciutat, promoure l’associacionisme, potenciar va-
lors socials i culturals, entre d’altres. Les sol·licituds s’han de presentar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), a l’Ajuntament. Els documents que 
cal aportar són la instància amb les dades de cada entitat, el projecte ob-
jecte de la subvenció, el resum de cadascuna de les activitats, les dades 
del compte bancari on s’ha de fer l’ingrés de l’import subvencionat, la 
previsió anual d’ingressos i despeses i la declaració responsable sobre el 
compliment de les obligacions tributàries | SA

L’Associació de Discapacitats 
de Montcada i Reixac (Adimir) 
farà un conveni de col·laboració 
amb la Universitat de Barcelona 
i la Fundació Gerard per tal de 
fomentar la creació d’una xarxa 
de formació de professionals dins 
l’àmbit de la discapacitat. La pri-
mera presa de contacte va tenir 
lloc al desembre durant la visita 
de la vicerectora d’Administració 
de l’UB, Carme Panchón, la di-
rectora de l’Àrea de Serveis Co-
muns de l’UB, Isabel Ferrer, i un 
responsable de la Fundació Soli-
daritat de l’UB, Xavier López, a 
les instal·lacions de l’entitat local 
a Terra Nostra. 
Adimir va presentar el seu pro-
jecte del Centre d’Atenció Inte-
gral de la Discapacitat (CAID) i 
altres iniciatives que té en marxa 
com el programa IntegrARTE. 
A l’acte també van assistir una 
delegació de la Fundació Gerard 
i la regidora d’Integració i Solida-
ritat, Elisabeth González (CiU). 
“El futur acord amb l’UB ens 

permetrà compartir les nostres 
experiències amb el seu co-
neixement”, ha indicat la porta-
veu d’Adimir, Ana Ballesta. 

Formació. L’entitat va cloure a 
final de l’any passat el primer 
cicle de tallers grupals adreçat 
als alumnes del CAID i les seves 
famílies. El curs s’ha fet durant 
el 2012 amb l’objectiu de pro-
porcionar eines emocionals per 
posar en pràctica en situacions 
quotidianes, alhora que també ha 
servit per millorar la cohesió del 
grup. D’altra banda, Adimir va 

organitzar també al desembre un 
taller de formació per a forma-
dors del projecte IntegrARTE, 
impartit per professionals de la 
Fundació Gerard integrants dins 
del CAID Montcada. Aquest 
curs va permetre als professionals 
actualitzar els continguts respecte 
les característiques i l’evolució 
dels alumnes que participen en 
la iniciativa. Les entitats que van 
assistir són l’Escola d’Art la Taca, 
l’Ateneu Popular 9 Barris, l’Esplai 
Sesa i Àngels Cuina, així com els 
professors de teatre i l’equip de 
10 monitors del programa. 

DiScAPAcitAt

Adimir farà un conveni amb l’UB per 
fomentar la formació de professionals
L’entitat ha tancat el primer cicle de tallers grupals per a alumnes del caiD i les seves famílies

Sílvia Alquézar | La redacció
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> Donació de sang al CAp Les indianes el dia 18 
El Banc de Sang i Teixits organitza el 18 de gener una jornada de donació 
de sang al Centre d’Atenció Primària de Les Indianes. L’horari d’extraccions 
serà de 16 a 20 h. Poden fer donacions les persones majors de 18 anys, 
que pesin més de 50 quilos i no pateixin cap malaltia crònica. La dona-
ció de sang és necessària perquè els hospitals i clíniques garanteixin una 
medicina de qualitat. La major part de les intervencions quirúrgiques, tras-
plantaments d’òrgans o tractaments oncològics que es fan cada dia neces-
siten la transfusió de components sanguinis. Tot i els avenços científics, 
l’única via existent ara per ara per obtenir sang és la donació altruïsta | SA

ad
iM

iR > Curs d’iniciació a l’horticultura ecològica
La masia de Can Piella ofereix classes gratuïtes sobre horticultura ecològi-
ca tots els diumenges al matí entre el 27 de gener i el 7 d’abril. Les perso-
nes interessades poden consultar més informació al web www.canpiella.
cat o enviar un correu a canpiella@gmail.com | LG

Alguns dels pares i mares d’alumnes del CAID d’Adimir, en una de les activitats organitzades
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>Editorial
El pas de la LAV
Des del 9 de gener els trens de 
l’Alta Velocitat ja passan cada dia 
per les entranyes del nostre mu-
nicipi. Sense soroll i sense enco-
manar-se a ningú, d’acord amb la 
manera de funcionar de l’Adif, la 
LAV s’ha posat en marxa. No hi 
ha hagut cap mena de deferència 
cap als municipis per on passa la 
línia. Contràriament, tot i que en-
cara queden obres per fer –fins 
i tot algunes tan importants com 
l’estació de la Sagrera, no s’ha 
tingut en compte el perjudici que 
això pot causar ni a les poblaci-
ons, ni als propis usuaris. 
Aquest és el cas de Montcada. 
Per al municipi, el pas de la 
LAV, que es va acceptar amb 
el compromís que implicaria 
el soterrament de la línia de 
rodalies de Portbou, no ha su-
posat finalment cap benefici. 
Contràriament, tot han estat 
molèsties. Les obres del pou 
d’atac de la tuneladora, al cos-
tat de l’escola Font Freda, o el de 
ventilació que s’han fet al parc 
de les Aigües han condicionat el 
normal funcionament d’ambdós 
equipaments. També un espai 
de l’aparcament del carrer Gua-
diana es va ocupar durant mesos 
per fer un altre pou que final-
ment es va anul·lar. Ara encara 
queden les obres de la sortida 
d’emergències prevista al pàr-
quing del CAP de Jaume I i que, 
a ben segur, també repercutiran 
en l’entorn més proper. Molèsties 
i més molèsties i del soterrament, 
res de res. Entenem que des de 
la Plataforma Soterrament Total 
es parli de ‘presa de pèl’.

Por la boca muere el pez
En el programa el “Escarabajo Ver-
de” emitido por TV2 el 14 de di-
ciembre con el título “El aire que 
respiramos” apareció la señora Pilar 
Gengundez, directora de Medio Am-
biente de Lafarge en España, dici-
endo que ahora no contaminan que 
antes sí, que hace 5 años emitían 
150 miligramos de partícules, pero 
ahora, 1 ó 2. Al oir esto, los vecinos 
de Montcada nos sentimos engaña-
dos. La fábrica siempre había dicho 
que nunca había sobrepasado los 
límites de emisión. Ahora resulta 
que nos ha estado engañando a la 
población, al Ayuntamiento y a la 
Generalitat y nos queda la duda de 
que lo siga haciendo ya que Gengun-
dez también dice que la cementera 
“tiene permiso para emitir hasta 30 
miligramos”, si el límite de emisión 
son 40 miligramos de PM10, solo 
deja para el resto de actividades 10 
miligramos. O sea, que ellos pueden 
emitir hasta un 80% de contamina-
ción, datos que concuerdan con el 
estudio que hemos realizado en la 
AV de Can Sant Joan.
Pero esta emisión tuvo más perlas. 
Juli Mauri, técnico de medioambi-
ente del Ayuntamiento, dice que 
“según la Generalitat los culpables 
son los coches”, pero poco después 
aparece Assumpta Farran, directora 
general responsable de la calidad del 
aire de la Generalitat y afirma que la 
contaminación en Montcada proviene 
más de la indústria que del tráfico. 
Textualmente dice: “Montcada tiene 
de todo, esta cruzada por muchas 
vías de transporte viario, pero tambi-

én una de las instalaciones industri-
ales más marcadamente candidatas 
a emitir partículas, una cementera 
que, como decimos, es una fábrica 
de hacer polvo; la estación de control 
que nos está dando niveles más altos 
de contaminación, es la industrial, 
no la del tráfico”. A pesar de recono-
cerlo así, la Generalitat niega A.VV. 
el derecho de presentar alegaciones y 
sigue sin atender las contínuas alega-
ciones que hemos presentado.
Juli Mauri dice que se notó una re-
ducción de la contaminación cuando 
se cambió el límite de velocidad y, 
sin embargo, este Sr. no lleva ningún 
control de los datos sobre las partícu-
las en suspensión PM10.
Lo más penoso de todo es que ve-
mos cómo de las chimeneas de la 
cementera salen contínuamente los 
productos de la quema de lodos de 
depuradora, de plásticos y de basura, 
etc... Y cómo entre nuestros vecinos/
as los casos de cáncer van aumen-
tado de una manera exponencial. 
Mientrastanto, las autoridades conti-
núan negándonos un examen epideo-
mológico y siguen permitiendo estas 
agresiones a la salud.

José Luis Conejero
Presidente AV Can Sant Joan

És llenguado?
I el mero és mero? Faig aquestes 
preguntes cada cop que vaig al res-
taurant. Abans no les feia i, cansada 
de que m’ensarronessin, he optat 
per preguntar. La majoria dels cops 
es molesten però davant la meva 
exigència acaben reconeixent que el 
llenguado en realitat és panga i el 

mero, perca. Cal saber que el panga 
procedeix del riu Mekong (Àsia) i la 
perca del Nil del llac Victòria (Àfrica). 
Segons l’OCU presenten substàncies 
nocives per a la salut. Quan intento 
fer entendre que aquesta mena de 
peixos no s’haurien d’oferir i que si 
ho fan, posin els seus noms al menú, 
comenten que posar llenguado i mero 
queda millor. O sigui que ens donen 
gat per llebre i tan contents. I això 
passa en restaurants catalogats de 
primera categoria que no tenen cap 
escrúpol enganyant els clients amb 
productes de baixa qualitat per tal 
d’augmentar els seus guanys. Infor-
mar-se, reclamar i exigir el que ens 
ofereixen evitaria fraus com aquests 
que perjudiquen notablement la nos-
tra salut. 

Àngels Espeig
Barberà del Vallès

Campanya de l’envàs
Aquests dies he llegit a la premsa i a 
través de les xarxes socials diferents 
articles sobre la campanya titulada 
‘Envàs on vas?’ que financien les 
empreses Ecoembes S.A. i Ecovidrio 
S.A., responsables del reciclatge de 
tot el que tirem al contenidor groc i 
verd. En teoria, semblava que estava 
destinada a fomentar el reciclatge 
però resulta que els objectius reals 
d’aquestes dues empreses és un al-
tre ben diferent.
Les mateixes fonts que he consultat 
expliquen que l’Estat obliga per llei 
a què tots els envasos paguin una 
quota d’alguns cèntims per tal que 
qui els adquireixi pagui una part del 
transport del residu i del cost de re-

ciclatge. Per saber quins envasos in-
clouen aquesta quota hem de mirar si 
porten gravat un símbol circular amb 
dues fletxes. Els ajuntaments són els 
responsables de recollir tots els resi-
dus a reciclar i portar-los a la planta 
corresponent, gestió per la qual re-
ben uns ingressos en funció de les 
tones recollides, diners que provenen 
teòricament de l’empresa envasadora 
que ha hagut de pagar per avançat 
per la gestió del residu.
No obstant això, també m’he infor-
mat que hi ha molts residus que, 
sense ser envasos, i per tant, sense 
haver pagat per avançat el seu trac-
tament final, són 100% reciclables. 
Encara que no portin la fletxa que he 
dit abans, pel simple fet que estan 
fets amb els mateixos materials que 
els que contenen els envasos: gots 
de vidre, olles, plàstics, etc són re-
ciclables i poden anar al contenidor 
corresponent.
Ecoembes i Ecovidrio, amb el visti-
plau de l’Agència Catalana de Resi-
dus, el que volen és que tots aquests 
residus no es reciclin perquè així no 
hauran de pagar el seu transport a 
la planta de tractament ni el seu re-
ciclatge. Així que cada vegada que  
separeu a casa les vostres escom-
braries i, quan aneu a llençar-les 
al contenidor, tingueu en compte 
aquesta informació i actueu en con-
seqüència.

Marta Fernández
Pla d’en Coll

El proper número, 
l’1 de febrer

Se ofrece. señora para limpieza del hogar 
con buenas referencias. Tel. 628 227 863.
Se ofrece. Chico como soldador con bue-
nas referencias. Tel. 628 227 863.
Se ofrece. Montcadenca responsable i 
treballadora per cuidar persones grans. To-
tal disponibilitat horària. Tel. 627 687 391.

Se ofrece. Pintor económico presup. sin com-
promiso. Tels. 935 892 736 / 696 109 308.
Es ven. Pis d’obra nova de 2 dormitoris i 
pàrquing a Mas Rampinyo. Preu: 105.000 
euros. Tel. 639 959 772.
Se ofrece. Albañil con conocimiento eléctrico, 
fontanería, obra nueva, rehabilitación, manteni-

miento en empresas. Tel. 607 898 461.
Se ofrece. Técnico informàtico para parti-
culares y empresas. Tel. 662 256 875.
Se ofrece.Joven de 22 años y con conoci-
mientos de soldadura autógena y eléctrica. 
Joel. 935 750 839.
Se ofrece. Si necesitas arreglar ropa, ha-
cer disfraces, decorar... Llámame. Tel. 696 
113 479. Sandra.

anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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NADAL i REiS EN iMATgES
Un recull de fotografies repassa 
els millors moments de les festes 

pàg. 21

S’ApROpA EL CARNAVAL
L’1 de febrer és l’últim dia per 
inscriure’s a la Rua 2013

La programació d’espectacles de 
la nova temporada arrenca el 27 
de gener al Kursaal (19h), amb 
el musical ‘The sorcerer’s Pub’, 
que suposa el debut professional 
de l’actor montcadenc Pitu Ma-
nubens. L’obra, basada en una 
opereta de Gilbert & Sullivan, es 
va estrenar al desembre al Ver-
sus Teatre –on es podrà veure 
fins al 26 de gener– i és el treball 
de fi d’estudis de Manubens i 
altres alumnes de l’Institut del 
Teatre, que han creat la compa-
nyia Sursum Teatre. El jove, de 
24 anys i veí de Can Sant Joan, 
va començar a fer teatre al Grup 
de la Salle, on va participar en 
diferents musicals, el mes recent, 
‘33’. Es va formar com a balla-
rí a les escoles de dansa Coco 
Comín, Jym’s i Eva Nieto i va 
participar en l’obra coral ‘Las 
trescientas’, de l’Aula de Teatre 
de Montcada. “Estem contents 
amb la resposta del públic al 
Versus Teatre i ens fa molta il-
lusió actuar a Montcada”, ha 
dit Manubens.

Homenatge a Dalí. L’altre espec-
tacle amb presència montcaden-
ca és ‘Una comèdia DALírant’, 
un muntatge estrenat al Teatre 
Gaudí de Barcelona sobre la 
figura del geni empordanès on 
Eva Perea fa un dels papers pro-

tagonistes. Perea ha fet vàries sè-
ries de televisió i curtmetratges i 
és professora d’interpretació da-
vant la càmara. L’obra es repre-
sentarà al Kursaal el 17 de febrer 
(19h). L’espectacle estrella de la 
temporada és ‘Temps’, de Teatre 
de Guerrilla, que torna a l’Au-
ditori el 16 de març (22h) amb 
un nou muntatge dirigit per 
Ramon Fontserè –director d’Els 
Joglars– i interpretat per Quim 
Masferrer, a qui vam poder veu-
re l’any passat amb el seu ‘Xar-
latan’. Es tracta d’un monòleg 
en què un home passa comptes 
amb la seva vida, sabent que no-
més li queden 90 minuts.

Havaneres solidàries. Pel que fa 
a la música, s’ha programat un 
concert d’havaneres solidàries  
amb els Casals Catalans de 
Cuba el 2 de febrer al Kursaal 
(18h), en el qual participaran els 
grups L’Espingari, Barca de Mit-
jana i Morralla. Les entrades, al 
preu de 10 euros, es poden ad-
quirir a l’Auditori Municipal, 
punt de venda de la resta dels 
espectacles –que costen 8 euros 
si es compren anticipadament. 
L’oferta infantil proposa una ver-
sió de ‘Bambi’ a càrrec del grup 
El Replà (3 de febrer, al Kursa-
al) i ‘El conte de l’eriçó Bru’, del 
grup Xerramequ Tiquis Miquis 
(3 de març, a l’Auditori). 

NovA tEMPoRADA D’ESPEctAcLES
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Pitu Manubens, amb jaqueta blanca, és el protagonista del musical ‘The sorcerer’s Pub’ que es podrà veure a l’Espai Kursaal el 27 de gener

El muntatge estrella del trimestre és ‘Temps’, de Teatre de Guerrilla, dirigida per Ramon Fonserè i interpretada per Quim Masferrer

La programació arrenca amb un musical 
protagonitzat pel montcadenc pitu Manubens
Laura Grau | Montcada

El grup Teatrac, vinculat a l’Abi, ha estat seleccio nat 
entre una cinquantena de companyies amateurs de 
Catalunya i l’estat espanyol per participar en la 39a 
edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb 
l’obra ‘Su día de suerte’, escrita i dirigida per Núria 
Rodríguez. L’obra, una comèdia sobre un gris em-
pleat de banca que es veurà immers en un peculiar 
atracament, es va estrenar al 2011 en el marc de la 
mostra Montcada a Escena. Rodríguez s’ha mostrat 
emocionada per la notícia “perquè aquest muntat-
ge és com un fill nostre, on hem posat moltes 
ganes i il·lusió”. El grup representarà l’obra el 10 
de febrer a la Sala Crespi de Terrassa | LG

> Teatrac participarà al premi Ciutat de Terrassa de Teatre
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L’artista plàstica Núria Guino-
vart, que va guanyar el Premi 
de Pintura Juan Ramón Masoli-
ver al 2007, ha tornat a l’Audito-
ri Municipal cinc anys després 
de la seva primera exposició 
a Montcada per mostrar una 
nova sèrie d’obres fetes amb ci-
ment i quitrà i la tècnica del gra-
tagge –que consisteix a rascar la 
superfície de la tela. En aquesta 
segona mostra, Guinovart con-
tinua investigant les possibili-
tats plàstiques del ciment, intro-
duint canvis visibles: les obres 
són més lluminoses, gràcies a la 
descoberta d’una nova pàtina 
de blancs; les rascades són més 
gruixedes, senzilles i concretes i 
apareixen nous signes en forma 
de traços prims. 

Valoració. L’autora valora la 
seva evolució “com un assen-
tament d’aquest camí, on 
em sento més segura i lliure 
a l’hora de crear”, ha explicat 
Guinovart. L’artista ha fet un 

pas més i s’ha atrevit a traslla-
dar al gravat –tècnica que prac-
tica per primera vegada– l’estè-
tica del ciment, tal com es pot 
apreciar en els 8 treballs que in-
tegren la mostra. Per fer-ho va 
formar-se prèviament a tallers 
de gravadors reconeguts com 
Ignasi Aguirre i Joan Barberà. 
“El resultat m’agrada i és un 

nou camí que se m’obre”, ha 
dit. La inauguració es va fer el 
15 de gener amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU) 
i el marxant de l’artista, Rai-
mond Maragall. La mostra es 
podrà visitar fins al 24 de fe-
brer.

Laura Grau | Montcada

L’artista Núria guinovart explota les 
possibilitats plàstiques del ciment
L’autora barcelonina va guanyar el premi de pintura Juan Ramon Masoliver al 2007
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L’artista Núria Guinovart posa davant d’una de les obres que exposa a l’Auditori Municipal 

AUDitoRi MUNciPALkURSAAL

Elisa Riera i Andrea Leiva 
conjuguen poesia i art

El 24 de gener s’inaugura al 
Kursaal ‘Cicles. El temps fet 
haiku’ (19.30h), la quarta col-
laboració de l’escriptora Elisa 
Riera amb un artista plàstic, en 
aquest cas, la montcadenca An-
drea Leiva, que ja va exposar 
al mateix equipament al 2011 
la mostra ‘Huellas’, que combi-
nava els relats de Ramon Bue-
no amb les seves creacions. La 
poetessa reconeix que aquesta 
fòrmula l’atrau molt “perquè 
el teu treball es veu enriquit 

per l’aportació de l’altre des-
prés d’un procés molt profi-
tós a nivell creatiu”. 
Riera ha escrit grups de 12 hai-
kus –poemes breus de tradició 
japonesa–, un per cada mes, 
que evoquen sentiments, emo-
cions i paisatges que l’inspiren 
l’evolució de l’any. Leiva refor-
ça i complementa el sentit dels 
poe mes amb obres de pintura, 
escultura i instal·lacions molt 
variades, on destaca l’ús d’ob-
jectes vells, materials reciclats i 
elements de la natura.

‘cicles’ evoca els mesos de l’any a través d’haikus i instal·lacions

Laura Grau | Redacció
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cASA DE LA viLA

Quaranta fotografies per 
retratar quaranta fòbies 

La por a parlar en públic, a 
les relacions socials o als es-
pais tancats són algunes de les 
fòbies  que han intentat reflectir 
mitjançant fotografies membres 
del grup Acció Fotogràfica de 
Ripollet a la mostra ‘Phobos’, 
que s’inaugura a la Casa de la 
Vila el 22 de gener (19.30h). 
Segons el vicepresident de 
l’entitat, Jordi Martínez, “l’ex-
posició pretén reflexionar so-
bre una patologia que afecta 
moltes persones i d’alguna 
manera desdramatitzar-la”. 
Més d’un espectador podrà 
emmirallar-se en alguna de les 
42 fòbies diferents recollides a 
la mostra, que es va inaugurar 
al Centre Cultural de Ripollet. 
Una de les fonts d’informació 
que han fet servir els autors de 
les imatges per endinsar-se en 
el món de les fòbies és el web 
www.fobias.net. 

Valoració. Segons Martínez, “es 
tracta d’obres molt personals, 

algunes molt sorprenents, 
en què cada autor ha fet un 
gran treball tècnic i creatiu”. 
L’entitat, fundada fa quatre 
anys per un grup d’aficionats 
a la fotografia, va guanyar la 
Lliga Catalana de Fotografia 
2012. Manté bones relacions 
amb l’Agrupació Fotogràfica 
de Montcada i Reixac (Afot-
mir), de la qual Martínez va ser 
membre als anys noranta.

Els autors són membres del grup acció Fotogràfica de Ripollet

Laura Grau | Redacció
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Imatge del cartell de l’exposició sobre fòbies

Una de les imatges promocionals de l’exposició ‘Cicles’, que es podrà veure al Kursaal
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L’actor Carlos Cue vas és un 
dels protagonistes de l’obra ‘Els 
nostres tigres beuen llet’, un dels 
plats forts de la nova tempora-
da del Tea tre Nacio nal de Cata-
lunya (TNC), estrenat el 20 de 
desembre. L’espectacle, dirigit 
per Albert Espinosa, narra la 
història d’una família marcada 
per un fet dramàtic, succeït vint 
anys enrera. Cue vas dóna vida 
a un dels cinc germans, Rocco, 
en la seva etapa juvenil. El seu 
personatge en l’etapa adulta 
l’interpreta Joan Carrera. 

‘Work in progress’. L’actor mont-
cadenc reconeix que li va 
costar adaptar-se al mètode 

d’Espinosa, anomenat ‘work 
in progress’, “ja que sóc molt 
metòdic i al començament 
m’estressava amb els canvis 
continus de guió, però poc a 
poc m’hi vaig acostumar i, la 
veritat, és que ha suposat una 
experiència molt potent a ni-
vell creatiu poder participar 
en la construcció de la histò-
ria i dels personatges”. 
Cuevas ha destacat que l’obra 
s’adreça especialment al públic 
juvenil –els menors de 25 anys 
tenen un descompte del 50% 
en les entrades–, “que trobarà 
molts alicients, amb escenes 
de futbol, lluites i música en 
directe”. Dues tardes a la set-
mana, els dimecres i els dijous, 

es fan sessions per a escoles i 
instituts que, segons Cuevas, 
“estan tenint molt bona acolli-
da”. Aquesta és la seva segona 
incursió en el món del teatre. 
La primera va ser ‘Madame 
Melville’, estrenada al Teatre 
Borràs al 2011, sota la direcció 
d’Àngel Llàcer. El jove, que es-
tudia segon de batxillerat, va 
abandonar la sèrie d’Antena 3 
‘Luna, el misterio de Calenda’ 
per poder participar al projecte 
d’Espinosa. Al març començarà 
els assajos d’un nou muntatge 
que també s’estrenarà a la sala 
gran del TNC. Es tracta d’un 
text de Pere Riera sobre la guer-
ra civil, que dirigirà el propi au-
tor, titulat ‘Barcelona’. 

Laura Grau | Redacció

Carlos Cuevas debuta al TNC amb 
un muntatge d’Albert Espinosa
L’actor montcadenc interpreta un dels 14 personatges d’‘Els nostres tigres beuen llet’ 
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Carlos Cuevas, a la dreta de la imatge en primer terme, dóna vida a Rocco, un dels cinc germans de la família protagonista de l’obra d’Espinosa

tEAtRE

La directora del Museu Muni-
cipal i professora d’història de 
l’art de l’Institut Montserrat 
Miró, Mercedes Duran (Ouren-
se, 1950), ha estat nomenada 
acadèmica corresponent de la 
Reial Acadèmia de la Història. 
Amb l’atorgament d’aquest tí-
tol a final de desembre de 2012, 
Duran passa a formar part del 
grup de 370 historiadors de 
l’estat espanyol a qui l’Acadè-
mia ha distingit pels seus mèrits 
en l’àmbit de la investigació. La 
historiadora montcadenca des-
taca pels seus descobriments en 
el món del mosaic romà, en el 
qual és una experta reconegu-
da, i en el món ibèric, com la 
màxima impulsora de la recer-
ca arqueològica al jaciment de 
Les Maleses, a la Serralada de 
Marina. “És un honor formar 
part d’una institució de tanta 
tradició com l’Acadèmia al 
costat de noms com Martín 
de Riquer i Pere Molas”, ha 
dit Duran, qui porta 38 anys 
fent classes a l’Institut Montser-
rat Miró i més de vint com a di-
rectora del Museu, organisme 
del qual és fundadora. 

Orígens. Segons Duran, un dels 
elements que s’ha valorat en la 

concessió d’aquesta distinció és 
que tant la Fundació del Mu-
seu com les tasques de recerca 
arqueològica s’han fet des de 
l’àmbit de la secundària i no des 
de l’universitari, on acostuma a 
haver beques i programes per 
afavorir aquestes iniciatives.
L’Acadèmia Reial de la Història 
té els seus orígens en una tertú-
lia sobre història que es feia a 
Madrid al segle XVIII i que va 
esdevenir organisme oficial grà-
cies a l’autorització de Felip Vè. 
Actualment rep subvencions  
dels ministeris de Cultura i 
Educació per promoure la in-
vestigació històrica i disposa 
d’una prestigiosa Biblioteca Ar-
xiu oberta als investigadors. 

Laura Grau | Redacció

REcoNEiXEMENt

Mercedes Duran entra 
a formar part de la Real 
Acadèmia de la Història
La directora del Museu Municipal és acadèmica corresponent
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L’associació cultural Panceta’s Crew va recaptar al voltant de 900 euros a la primera edició del cer-
tamen de monòlegs solidaris, que va organitzar el 23 de desembre a l’Auditori Municipal. El públic, 
a més d’adquirir l’entrada per 5 euros, també va aportar productes alimenticis per col·laborar amb 
la campanya de Nadal de Càritas. L’espectacle va comptar amb l’actuació desinteressada dels 
monologuistes Toni Cano, Miguel Ángel Marín, Jordi Merca, Toni Cruz, Er Maiker, Carlos del Pozo, 
David Barragán, Sergio Marín i el montcadenc Pedro Palomares. Panceta’s Crew va lliurar els diners 
a l’associació Adimir, que està valorant a què dedicarà aquesta aportació | LG

> Èxit del i Certamen de Monòlegs de panceta’s Crew
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Mercedes Duran, en una imatge recent
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El Grup Vocal Zetzània, de 
Cornellà de Llobregat, actuarà 
el 20 de gener (19h) al teatre 
de La Unió de Mas Rampinyo 
amb el recital ‘Gòspel & Jazz’, 
en el marc de la programació 
de l’Espai A. El conjunt està 
format per una vintena de can-
tants dirigits per Erwyn Seerut-
ton, músic i compositor d’àm-
plia trajectòria dins del món 
del jazz i el gòspel. Una de les 
components, Susana Muñoz, 
ha destacat que “el grup treba-
lla molt l’empast de les veus 
amb temes a capella i amb 
l’acompanyament de piano o 
amb un trio de jazz”. 

Evolució. Zetzània va nèixer 
d’una coral clàssica fa gairebé 
vint anys, amb la idea de fer un 

repertori més modern adequat 
a les inquietuds dels membres 
del grup, que aleshores tenien 
entre 15 i 20 anys. “Ens agrada 
el gòspel i el jazz perquè són 
estils que permeten expres-
sar moltes emocions i senti-

ments”, ha explicat Muñoz En 
els darrers dos anys el grup ha 
actuat al Festival de Blues de 
Cerdanyola i el Festival de Jazz 
de Terrassa, entre d’altres. Les 
entrades costen 8 euros per als 
socis i 10 per a la resta.
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El grup Vocal Zetzània proposa un 
viatge per la música afroamericana
L’espectacle ‘Gòspel & Jazz’ es podrà veure el 20 de gener a La Unió de Mas Rampinyo 

Laura Grau | Redacció

El Grup Vocal Zetzània està format per una vintena de cantants, dirigits per Erwyn Seerutton

La Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha modificat alguns punts 
de les bases de participació a la 
Rua de Carnaval 2013. A par-
tir d’ara el lloc que ocupa cada 
comparsa no serà determinat 
per ordre d’inscripció sinó a cri-
teri de l’organització per millo-
rar l’espectacle conjunt. L’altre 
canvi important afecta el desen-
volupament del sambòdrom, al 
pavelló Miquel Poblet, on les 
comparses entraran, faran la co-
reografia de 3 minuts –si no en 
tenen, només desfilaran–, reco-
lliran el trofeu i sortiran a l’ex-
terior per la porta d’emergència. 
Ja no podran romandre a la pista 
ni a les graderies,  que quedaran 
disponibles per al públic –un 
total de 850 places. “L’objectiu 

d’aquesta mesura és evitar 
que se superi l’aforament de 
l’equipament, que és de 1.000 
persones, i que sigui un autèn-
tic sambòdrom”, ha explicat el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), qui reco-
neix que la tragèdia del Madrid 
Arena ha obligat a replantejar 
aquesta celebració. Per aquesta 
mateixa raó se suprimeix el ball 
de Carnaval al pavelló. 

Altres novetats. El sorteig de viat-
ges no es farà entre els partici-
pants sinó entre les comparses. 
No seran considerades disfresses 
els vestits tradicionals per res-
pectar la cultura de cada país i, 
per tant, no podran participar a 
la Rua. La inscripció romandrà 
oberta fins a l’1 de febrer.

Laura Grau | Redacció

cARNAvAL

Fins al 31 de gener es pot visitar al Centre Cívic 
Antigues Escoles de Mas Rampinyo l’exposició 
‘Baltiko’, del fotògraf basc José Luis Irigoien (Bil-
bao, 1946). L’autor aposta pel blanc i negre i 
fuig del retrat típic del reportatge de viatges per 
posar l’atenció en situacions de la vida quotidia-
na a diferents ciutats dels Països Bàltics. “L’únic 
diferent o extraordinari és el tractament tèc-
nic, on intento resaltar un punt d’interès ju-
gant amb la intensitat dels blancs”, segons ha 
dit l’autor, que va començar en el món de la fo-
tografia autodidacta quan tenia 17 anys | LG

> irigoien exposa a l’Afotmir
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Canvis en les bases per 
millorar l’espectacle 
i garantir la seguretat
Els vestits tradicionals d’un país no seran considerats disfresses

Una de les comparses que va participar a la Rua 2012, inspirada en els soldats romans
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Ses Majestats d’Orient van vi-
sitar Montcada el 5 de gener 
carregats d’il·lusions i regals. A 
més de les tres carrosses, una 
per a cada rei, que represen-
taven cadascuna de les seves 
cultures –l’occidental, l’aràbiga 
i l’africana, encapçalant la co-
mitiva circulava una platafor-
ma mòbil amb un animador 
i tancant-la, una carrossa de 
regals i el camió de les carbo-
neres. El primer lloc que van 
visitar els Reis Mags va ser el 
Casino de Terra Nostra, on van 
recollir algunes cartes d’última 
hora. Després Ses Majestats 
es van dirigir a l’avinguda de 

la Ribera, punt de partida de 
la Cavalcada, que va passar 
per Can Sant Joan, la Ribera, 
Montcada Centre, Montcada 
Nova i Mas Rampinyo. A la 
plaça de l’Església, la comitiva 
reial va ser rebuda per les auto-
ritats municipals, encapçalades 
per l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), qui va donar al rei 
Melcior les claus de la ciutat. A 
Can Cuiàs, els Reis van arribar 
de la muntanya de Collserola. 
El barri també va viure intensa-
ment l’arribada del Pare Noël el 
20 de desembre, arrossegat per 
patinadors del Club Roller. Per 
la seva banda, les corals de l’es-
cola Giravolt i la del Turó van 

fer els tradicionals concerts de 
Nadal, la primera a l’Auditori, i 
la segona, a l’Església de Santa 
Engràcia.

Patges als barris. Els Reis també 
van recollir moltes cartes dies 
abans de la Cavalcada a través 
dels emissaris reials que van en-
viar a la plaça de l’església de 
Montcada, on es van instal·lar 
jocs inflables, a la rambla dels 
Països Catalans de Montcada 
Nova, a la plaça Bosc de Can 
Sant Joan, al centre cívic la Ri-
bera i a La Unió de Mas Ram-
pinyo, que va organitzar una 
matinal de tallers amb el nom 
de Fira Reis. 

NADAL i REiS EN iMAtGES

Laura Grau/ Sílvia Alquézar | Redacció
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La visita dels Reis posa 
punt final a les festes
Les entitats completen el programa amb tallers lúdics, pare Noël i concerts

Els reis van sortir des de Can Sant Joan i van desfilar pel carrer Major abans d’acabar el seu recorregut a Mas Rampinyo. Davant de l’Auditori van rebre les claus de la ciutat de la mà de l’alcaldessa, María Elena Pérez

El Rei Baltasar i els seus ajudants saluden al públic durant la desfilada pel carrer Major
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L’alcaldessa M.Elena Pérez, lliurant les claus de la ciutat al Rei Melcior a la plaça de l’Església 

L’MCC i l’esplai SESA van organitzar un cagatió a la plaça de l’Església

La Coral del Turó va fer el tradicional concert de Nadal a l’Església de Santa Engràcia amb la participació de la Coral Clavell de Mollet del Vallès

Santa Claus va fer una visita a la Font PudentaEl patge de Montcada Nova, a la rambla dels Països Catalans, va atraure força públic 

A Can Cuiàs el Pare Noël va arribar amb un trineu arrossegat per patinadors del Club de rollers per recollir les cartes de la canalla del barri

L’Auditori va quedar petit per donar cabuda al públic que va assistir al concert del Giravolt

L’AV de Can Sant Joan va portar inflables i cars a la plaça Bosc 

El quintet català Afro Blue va actuar la nit del 25 
de desembre a la sala gran de l’Abi en el marc de 
la programació festiva de l’entitat. La formació va 
presentar temes del seu nou treball discogràfic, 
‘Don’t Stop’. L’actuació va transcòrrer durant tota 
la vetllada amb una total connexió de la formació 
amb el públic, el qual va respondre als músics 
en tot moment, amb la seva participació incon-
dicional. Cal remarcar, com a moment més àlgid 
del concert, la interpretació del tema dels We-
ather Report, ‘Birdland’, on tant Xavi Figuerola, 
al saxo tenor, com Guim G. Balasch, al saxo alt, 
van brillar com a solistes | ANDREu FÀbREGAS

> Jazz a l’Abi per Nadal
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NADAL i REiS EN iMAtGES

Els Reis van visitar el Casino de Terra Nostra abans d’iniciar la desfilada per la resta del municipi La Unió de Mas Rampinyo va muntar els tallers de Fira Reis

A Mas Rampinyo el patge va arribar amb tren a l’estació, on va ser rebut per força famílies
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el retro-visor Laura grau
Fundació Cultural

La institució, creada al 1876 pel Marqués de Comillas, va tenir una seu al carrer Major

Així com ara ens queixem que 
el carrer Major és ple de bancs 
i caixes, en lloc de botigues, hi 
va haver una època en què eren 
molt escassos. Fem un salt en 
el temps i recuperem un dels 
primers bancs que hi va haver 
al carrer principal del centre, el 
Banco Hispano Colonial. Aques-
ta institució financera, amb seu a 
Barcelona, va ser creada al 1876 
pel marqués  de Comillas amb 
l’objectiu de finançar projectes 
en relació amb les colònies que 
l’estat espanyol tenia a Amèrica i 
Àsia, singularment Cuba, Puerto 
Rico i les Filipines. 
La pèrdua de les colònies a la 
guerra de 1898 va donar lloc a 
la remodelació de l’entitat, ja que 
havia perdut gran part del seu ca-
pital. En la nova etapa es va de-
dicar a finançar obres públiques 
i privades. Després de la Guerra 
Civil va seguir operatiu, però als 
anys cinquanta una operació poc 
clara amb Argentina va provocar 
la seva fallida. A Montcada, l’edifi-
ci que l’acollia va ser comprat per 
la família Jané als anays seixanta 
per convertir-lo en el seu celler.

Records del Banco Hispano Colonial

Façana del Banco Hispano Colonial, al carrer Major, on després hi va haver el celler Jané
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BiBLiotEcA ELiSENDA

Entra en funcionament 
el servei ‘Estudia de nit’ 

Amb l’objectiu de facilitar als 
estudiants la preparació dels exà-
mens, la Biblioteca Elisenda de 
Montcada ha posat en marxa el 
servei ‘Estudia de nit’, que ofe-
reix la possiblitat d’utilitzar les 
instal·lacions de dilluns a diven-
dres de les 20.30 a les 0h. L’accés 
a l’equipament es fa pel passatge 
Menorca –per la part posterior de 
l’edifici del Montcada Aqua– i el 
servei, que funcionarà fins al 25 
de gener, s’adreça als estudiants a 
partir dels 16 anys. 

Nova proposta. Una de les nove-
tats del 2013 serà la posada en 
marxa d’un nou club de lectura, 
Unicorns Mecànics, dedicat a la 
ciència ficció i a la fantasia que 
dirigirà el montcadenc Ismael 
Ávalos, un expert en la matèria, 
que actualment condueix un 
programa d’aquesta temàtica 
a Montcada Ràdio, ‘El vuelo 
del Fènix’ (els dilluns, de 22h a 
23h). La directora de la Bibliote-
ca Elisenda, Sílvia Redondo, ha 

explicat que el nou club “pretén 
engrescar gent jove interessada 
en aquest tipus de literatura i 
les seves versions cinematògra-
fiques”. El grup farà la seva pri-
mera trobada el 23 de febrer amb 
la novel·la de fantasia ‘El Hobbit’. 
La idea és fer sessions transver-
sals entre cinema, música i litera-
tura. Les persones interessades a 
formar-ne part poden enviar un 
correu electrònic a l’adreça sre-
dondo@montcada.org. 

L’equipament promou un nou club de lectura sobre ciència ficció

Laura Grau | Pla d’en Coll
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‘El Hobbit’ inaugurarà el nou club de lectura
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Agenda
laveu.cat/agenda

2 de febrer, 18h
kursaal

19 de gener, 17.30h
kursaal

18 l divendres
Solidaritat. Jornada de donacions de 
sang. Hora: De 16h a 20h Lloc: CAP Les 
Indianes. Organitza: Banc de Sang.

19 l dissabte
Presentació. Del llibre dels 50 anys 
d’història de l’AV de Can Sant Joan i 
homenatge a les víctimes de la Guerra 
Civil a càrrec de la Plataforma Creativa 
Trapecio. Hora: 17.30h. Lloc: Kursaal.

Teatre. Oriol Sauleda i Dj Ravanelli. 
Hora: 23h. Lloc: Casal Popular El Brot.

20 l diumenge
Visita. El Turó de la Rovira i les bateries 
antiaèries. Hora: 10h. Reserva: 692 158 
444 (Josep Maria Vilarrubia). Organitza: 
Fundació Cultural Montcada. 

Concert. Del Grup Vocal Zetzània amb el 
recital ‘Gòspel & Jazz’. Hora: 19h. Lloc: 
Sala d’actes de La Unió de Mas Ram-
pinyo. Preu: 8 euros per als socis i 10 
per a la resta (acte inclòs en la progra-
mació de l’Espai A).

Teatre. ‘Regiones y provincias’, del grup 
Els Titelles. Hora: 19h. Lloc: Casino de 
Terra Nostra. Preu: 3 euros.

22 l dimarts
Inauguració. De l’exposició ‘Phobos’, 
d’Acció Fotogràfica de Ripollet. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila 

24 l dijous
Xerrada. ‘Oportunitats de nego-
ci a l’Àfrica: Moçambic, un país 
d’oportunitats per descobrir’. Hora: 17h. 
Lloc: Promoció Econòmica, Empresa i i 
Ocupació (Alt de Sant Pere, 73 de Mas 
Rampinyo). Organitza: SPO i l’Oficina de 
Promoció de Moçambic.

Inauguració. De l’exposició ‘Cicles’, 
d’Elisa Riera i Andrea Leiva. Hora: 
19.30h. Lloc: Kursaal

25 l divendres
Hora del conte. ‘La maleta de la imagi-
nació’, a càrrec de Gisela Llimona. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan 
(Turó, 45).

26 l dissabte
Visita. ‘La Catedral inèdita. Hora: 10h. 
Lloc: Plaça Nova de Barcelona. Organit-
za: Fundació Cultural. 

27 l diumenge
Teatre. ‘The sorcerer’s Pub’, de Sursum 
Teatre. Hora: 19h. Lloc: Sala Joan Dal-
mau del Kursaal. Preu: 8 euros anticipa-
da i 10 a taquilla.

Inici. Curs d’iniciació a l’horticultura eco-
lògica (cada diumenge fins al 7 d’abril). 
Lloc: Masia de Can Piella. Inscripcions 
al correu electrònica canpiella@gmail.
com.

29 l dimarts
Reunió. Consell de la Dona. Hora: 19h. 
Lloc: Sala Institucional de la Casa de la 
Vila. Organitza: Regidoria de la Dona.

30 l dimecres
Taller. De reutilització de materials. Hora: 
18.30h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

2 l dissabte
Concert. D’havaneres solidari amb els 
Casals Català de Cuba, amb els grups 
L’Espingari, Morralla i Barca Mitjana 
Hora: 18h. Lloc: Sala Joan Dalmau del 
Kursaal. Preu: 10 euros. 

50è aniversari de l’AV 
de Can Sant Joan
Presentació del llibre i actuació de la 
Plataforma creativa El Trapecio

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
NÚRiA gUiNOVART  
Fins al 24 de febrer

sala 
principal

TEATRE
thE SORcERER’S pub
27 de gener, 19h
Sala joan dalmau

pHOBOS
acció Fotogràfica 
de Ripollet

22 de gener, 19.30h

ajuntament 935 726 474
ambulàncies 061
atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
policia Local 092
policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 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. camèlies, 32
j.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
vila Nieto, països catalans, 51
j.vila, pg. jaume i, 26

18 19 20

25 26 2722 23 2421
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R.Miró v.Nieto v.Nieto

guix Recasens Recasensduran j.vila pardoRivas

j.vilaj.Relat Rivas duranv.Nieto

30 131
pardo pardo

2 3

gener

EXPoSiciÓ
ciclES. ElS tEMpS 
FEt haiku
d’Elisa Riera i andrea leiva
24 de gener, 19.30h
Sala Sebastià heredia

Havaneres solidàries
A càrrec dels grups L’Espingari, Morralla 
i Barca Mitjana
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ESCACS
La Unió Escacs Montcada es reforça 
per fer un bon paper al Campionat de 
Catalunya per equips.

pàg. 28 pàg. 28 

El Broncesval Montcada ja ha 
iniciat la segona part de la com-
petició a la Segona Divisió B del 
futbol sala nacional i, de mo-
ment, manté intactes les seves 
opcions d’aconseguir el que seria 
el seu segon ascens consecutiu. 
Ara mateix, després d’haver-se 
disputat ja la primera jornada de 
la segona volta, els montcadencs 
ocupen la segona posició del grup 
3 que dóna dret a jugar el play-off 
d’ascens amb 36 punts, els ma-
teixos que el tercer, el Sala 5 Igga 
Prosperitat, i a quatre del líder, 
L’Hospitalet Bellsport. L’equip 
de Jordi Rozas ja acumula sis 
victòries consecutives i va rebre 
el nou any el 12 de gener amb 
un nou triomf al pavelló Miquel 
Poblet contra el Premià de Mar. 
(4-3). El partit va ser més ajus-
tat del que es podria imaginar a 
priori. Al descans es va arribar 
amb un empat sense gols. A la 
represa, els locals es van avançar 
amb un 2 a 0, però l’equip del 
Maresme va igualar el marcador 
en dues ocasions. El matx no es 
va resoldre fins a tres minuts del 
final quan un gol de Grimaldos 
va trencar l’empat a 3. 
Precisament, el Premià de Mar 
va permetre que els montcadencs 
acomiadessin l’any 2012 a la se-
gona posició del grup gràcies al 
seu empat a la pista del Prosperi-
tat (4-4). El Broncesval no va des-

aprofitar l’ensopegada d’un dels 
seus rivals directes i va superar 
l’Esparreguera (5-4). Aquell últim 
matx de l’any, disputat el 22 de 
desembre, va tenir un desenvolu-
pament semblant al d’altres par-
tits. Bon inici del Broncesval, que 
es va avançar amb un 2 a 0, però 
patiments al final per guanyar. 
“Hem madurat i hem après la 
lliçó de les derrotes que hem 
sofert. Ara, no som tan atrevits 
i sabem especular i jugar amb 
el resultat”, diu el tècnic Jordi 
Rozas a l’hora d’explicar els mar-
cadors tan ajustats del seu equip 
a les darreres jornades.

Primera volta. Aquelles tres derro-
tes seguides contra L’Hospitalet, 
el Marfil B i el Sicoris van ge-
nerar el moment més crític a la 
trajectòria del Broncesval, a una 
primera volta on va aconseguir 
un balanç d’11 victòries i 4 de-
rrotes, sent el segon millor atac 
i la quarta millor defensa. Obli-
dada aquella mala ratxa, Jordi 
Rozas té molt clar quin ha de ser 
l’objectiu per a la segona volta: 
“Hem d’anar partit a partit. 
Quan hem mirat la classifica-
ció, han arribat els problemes. 
Tinc clar que acabarem entre 
els cinc primers, però som un 
equip que va pujar l’any pas-
sat. Ni els jugadors ni el club 
s’han d’obsesionar amb un as-
cens que, a més, es caríssim”.

Rafa Jiménez | Redacció

fUtBoL SALA

El Broncesval Montcada inicia la segona volta 
amb totes les opcions obertes per a l’ascens
Els montcadencs, segons a la taula, jugarien ara mateix el play-off, tot i que l’entrenador Jordi Rozas demana calma a l’entorn del club 

HANDBOL
El Club Handbol La Salle posa en marxa la 
maquinària per escollir un nou president 
que prengui el relleu a Josep Maresma.

El capità Mario Litrán, enmig de companys i jugadors rivals, durant el partit al pavelló Miquel Poblet contra l’Escola Pia, a la 13a jornada
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> El treball de formació del club dóna els seus fruits
El juvenil Aleix Moreno ja forma 
part del primer equip i està cridat 
a ser un porter important en el fu-
tur. De moment, és indiscutible a 
la selecció catalana sots-19 i par-
tiparà, conjuntament amb el seu 
company al juvenil del Bronces-
val David Guerrero, a la fase final 
del Campionat d’Espanya que es 
disputarà al mes de març. Gue-
rrero i Moreno, tot i estar lesionat, 
van formar part de la selecció 
catalana que va aconseguir clas-
sificar-se per a la fase final durant 
la competició disputada el 28 i 30 
de desembre a Berga | RJ  
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L’UD Santa Maria 
perd dos partits 
més davant dels 
primers classificats

L’UD Santa Maria ha tingut un 
complicat canvi d’any ja que el ca-
lendari va determinar que havia 
d’acomidar el 2012 a casa davant 
del líder, la Penya Deportiva Paja-
ril, i rebre el 2013, visitant l’estadi 
del segon, el Centro Europeo Tec-
nofutbol B. Els pronòstics es van 
complir i els de Juan Meca no van 
poder sumar cap punt en aquests 
enfrontaments contra els dos mi-
llors equips del grup 15 de Quarta 
Catalana. El líder, el Pajaril, va 
guanyar clarament a l’estadi de la 
Ferreria per 0 a 4 en un partit que 
va quedar sentenciat entre l’últim 
minut de la primera part i els 15 
inicials de la segona. 
Després de l’aturada de la lliga, 
l’UD Santa Maria va patir una 
nova i contundent derrota a casa 
del segon per 6 a 2, en un partit 
que al minut 65 ja estava senten-
ciat amb un 4 a 0. Jerian Dorado 
i Gerard Vendrell, de penal, van 
fer els gols de l’honor dels mont-
cadencs, que tancaran la primera 
volta contra l’EF Base Ripollet.

El capità, Gerard Vendrell

fUtBoL. 4a cAtALANA
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El CD Montcada ha començat 
l’any com va finalitzar l’altre: 
amb un empat. Els verds van 
jugar el seu primer partit del 
2013 a l’estadi de la Ferre-
ria contra un rival directe, el 
Sant Cugat Esport, que es va 
avançar fins a dues vegades en 
el marcador. Al descans es va 
arribar amb empat a un gràcies 
al gol de penal de Sergi Arranz 
al 43’, que neutralitzava el que 
havien fet els santcugatents 
13 minuts abans. A la repre-
sa, el partit va continuar amb 
la mateixa dinàmica. El Sant 
Cugat Esport es va tornar a 
posar per davant fins que Ser-
gi Arranz, que manté intacte el 
seu excel·lent olfacte golejador, 
va aconseguir un nou empat 
després d’un altre llançament 
de penal, al minut 79. Després 
del partit, l’entrenador del CD 
Montcada, Jordi Salvanyà, es-
tava content amb el rendiment 
del seu equip, “tot i que s’ha 
notat l’aturada de la lliga 
durant dues setmanes per les 
vacances de Nadal”. 
Amb aquest empat, el CD 
Montcada es manté a la vuite-
na posició del grup 1 de Prime-
ra Catalana amb els mateixos 
punts, 22, que l’UA Horta, el 
Sant Cugat Esport i l’EC Gra-
nollers. “L’empat contra el 
Sant Cugat no és el resultat 
que haguéssim volgut, però 
l’important és anar sumant 

punts”, va explicar Salvanyà 
després de reprendre la com-
petició.

Empat a Mollet. A l’últim partit 
de l’any, el CD Montcada va 
treure un punt contra un altre 
rival directe, l’UE Mollet (1-1). 
En aquella ocasió, van ser els 
verds els que es van avançar en 
el marcador gràcies, com no, a 
un nou gol de Sergi Arranz. El 
Mollet va empatar abans del 
descans i el resultat ja no es va 
moure més. 
El CD Montcada jugarà al 
camp de la Gramanet B, que 
ara mateix ocupa posició de 
promoció de descens, l’últim 
partit de la primera volta.  

Rafa Jiménez | Redacció

fUtBoL. PRiMERA cAtALANA

El CD Montcada segueix sumant i es 
manté a la zona tranquil·la de la taula
Els verds, de la mà d’un inspirat Sergi arranz, comencen l’any amb un empat contra un rival directe com el Sant cugat

> 11 gols en dos partits per al Sènior B
El CD Montcada B està en ratxa golejadora i ha aconseguit 11 gols en els 
seus últims partits contra el Bufalà B (6-2), amb un hat-trick de Aitor Mon-
tero, i l’Atlètic Masnou (1-5). Aquestes dues victòries seguides li permeten 
mantenir la tercera posició del grup 5 de Quarta Catalana, a tres i sis punts 
de les dues posicions d’ascens respectivament. L’equip de Jonathan Ávila i 
Óscar Pérez finalitzarà la primera volta a casa contra el Teià | RJ  

Pas enrere de l’UE Sant Joan, que 
després d’acomiadar l’any derro-
tant el Carmelo (2-1), va tornar 
a oferir la seva pitjor imatge al 
camp del tercer, el Canyelles. Tot 
i anar-se’n al descans guanyant 
per 0 a 1, els montcadencs van  
desaparèixer a la segona meitat 
fins a perdre per 6 a 2. “Ens han 
passat per sobre literalment”, va 
dir el tècnic José Manuel ‘Pinti’, 
que també va lamentar l’actitud 
dels jugadors a l’última mitja hora: 
“Ho han donat tot per perdut i 
ha faltat esperit de lluita”.

fUtBoL. SEGoNA cAtALANA

L’UE Sant Joan rep una contundent 
derrota en la seva visita al tercer

Sergi Arranz segueix en ratxa. És el màxim golejador de la categoria i ha fet els últims tres gols del seu equip davant del Mollet i del Sant Cugat

Rafa Jiménez | Redacció

La Unió Esportiva Sant Joan segueix sense encadenar una bona ratxa de resultats 
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Rafa Jiménez | Redacció

Tot i avançar-se en el marcador, els montcadencs van perdre contra el canyelles per un clar 6 a 2
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El sènior femení de l’EF Montca-
da, que va dir adéu a l’any amb 
una derrota al camp del Sant An-
dreu B (1-0), es va refer amb un 
nou triomf a casa davant la Bar-
celoneta (3-1). Les montcadenques 
van remuntar el gol inicial del 
cuer, que no ha sumat cap punt 
en tota la temporada, i van aca-
bar guanyant gràcies als gols de 
Montse, Regina i Nerea Talavera. 
Amb aquesta nova victòria, les 
noies d’Antonio Moya ja sumen 
dos anys sense perdre al seu estadi 
i es consoliden a la quarta posició.

fUtBoL. PRiMERA fEMENiNA

L’EF Montcada, dos anys 
invicte com a local

Rafa Jiménez | Redacció

Les montcadenques segueixen a la quarta posició del seu grup

L’EF, més a prop del tercer i el segon lloc
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  El femení, penúltim

La majoria d’equips ja ha tor-
nat a la competició després de 
les vacances de Nadal, però el 
sènior femení del CH La Salle 
encara ha tingut una setmana 
més de descans. Les montca-
denques tornaran a competir 
a la Lliga Catalana el 20 de 
gener a la pista del Grano-
llers, en el primer partit de la 
segona volta. Les lassal·lianes 
van tancar la primera part de 
la competició amb una nova 
derrota a casa contra el Mo-
lins de Reis per un clar 13 a 
27. L’equip d’Esperanza Hoyos 
només han pogut sumar una 
victòria i un empat a les 12 
jornades de la primera volta i 
és penúltim | RJ

El Club Handbol La Salle ja ha 
iniciat el procés per escollir el nou 
president que ha d’agafar el relleu 
de Josep Maresma, que després 
d’una dècada al capdavant del 
club ha decidit donar pas a una 
nova direcció. El 14 de gener, el 
club va celebrar una assemblea 
general al col·legi La Salle on el 
president va fer balanç del seu 
mandat i es va constituir una jun-
ta electoral. 
El 18 de febrer és el dia escollit 
per a la presentació i proclamació 
de candidatures. Si només n’hi ha 
una, es donarà immediatament 
com a guanyadora i el nou presi-
dent i la seva junta directiva seran 
escollits per a un període de qua-
tre anys. En el cas de que es pre-
senti més d’una candidatura, les 
eleccions es farien el 18 de març. 

El 18 de febrer s’han de presentar les candidatures i, si hi ha més d’una, les eleccions es faran el 18 de març

HANDBoL

El Club Hanbdol La Salle inicia el 
procés per al canvi de presidència

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior masculí descansa a causa del Mundial
La disputa del Mundial d’handbol, que es fa a Espanya entre l’11 i el 27 
de gener, ha provocat una aturada de totes les competicions nacionals 
d’aquest esport. Per aquest motiu, el sènior masculí del CH La Salle no 
tornarà a competir fins al 3 de febrer, quan reprendrà la seva participa-
ció a la Primera Estatal a la pista del Maristas Algemesí valencià. Abans 
d’aquesta aturada, l’equip que dirigeix Jaume Puig va jugar el 22 de des-
embre el seu últim partit, i el primer de la segona volta, contra el Sant 
Martí Adrianenc, que va guanyar per 29 a 34 | RJ

Eva Nieto i Carles 
Cirera, campions al 
internacional Dance 
Cup de Madrid

La parella del club Endansa forma-
da per Carles Cirera i Eva Nieto 
ha començat l’any amb força i ha 
aconseguit un nou èxit en la seva 
trajectòria. Els montcadencs es 
van proclamar campions en llatí 
de l’Internacional Dance Cup, que 
es va fer el 12 de gener a Madrid. 
A les properes setmanes, Cirera i 
Nieto competiran a Bèlgica.

BALL ESPoRtiU

Rafa Jiménez | Redacció
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El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada ja està preparat 
per a l’inici de la Divisió d’Honor 
del Campionat de Catalunya, 
que comença el 19 de gener. El 
club incorpora el Gran Mestre 
Herminio Herráiz i els Mestres 
Internacionals Víctor Vehí i Ro-
bert Alomà, que ja havien jugat 
a l’entitat. “Hem fet un equip 
competitiu amb l’objectiu de 
fer un bon paper al torneig”, 
ha indicat el president, Arturo 

Vidarte, qui ha afegit que, a cau-
sa de la reducció del pressupost, 
“els jugadors més importants 
no jugaran totes les rondes del 
campionat”. L’UE Montcada 
debutarà contra el Figueres al 
pavelló Miquel Poblet. 
Abans de l’inici del Campionat 
de Catalunya, el primer equip es 
va classificar per a la final de la 
Copa Catalana que es disputarà 
el 7 d’abril després d’acabar a la 
tercera posició de la territorial de 
Barcelona. 

Propers torneigs. L’UE Montcada, 
que entre el 15 de febrer i el 24 
de març organitzarà el Primer 
Torneig Tancat Internacional 
que serà vàlid per aconseguir 
les normes de Gran Mestre, ja 
prepara la edició número 21 de 
l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada. El torneig, 
que es farà entre el 25 de juny i el 
3 de juliol, té com a gran novetat 
la seva nova ubicació ja que can-
via l’Espai Cultural Kursaal per 
l’Hotel Ciutat de Montcada. 

Debuta el 19 de gener a casa contra el Figueres i es planteja l’objectiu de “fer un bon paper”

EScAcS

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

La secció de triatló de la JAM, la 
TriJAM, va aconseguir el 30 de 
desembre el repte de nedar 2.013 
piscines en menys de 2 hores. 
Uns 20 membres de la secció, 
juntament amb uns 12 usuàris de 
Montcada Aqua, van fer a relleus 
les 2.013 piscines, equivalent a 
més de 50 kilòmetres, en 1h 56’.

La TriJam neda 
2.013 piscines 
en 1h 56’
Rafa Jiménez | Redacció

tRiAtLÓ

Les altes temperatures que es van viure el 30 de desembre van facilitar aquesta foto exterior amb tots els participants al repte plantejat per la TriJAM

Nieto i Cirera, després de guanyar a Madrid

El Multiópticas Isis A ha iniciat 
amb bon peu la segona volta a 
la Lliga Nacional i va aconse-
guir la victòria davat el cuer, el 
Badalona A, per un ajustat 14 a 
13. Menys sort va tenir el segon 
equip que va reprendre la com-
petició a la Segonda Divisió amb 
una derrota a casa contra el CK 
Sabadell A (9-11).

Bon inici de la 
segona volta per 
al sènior A
Rafa Jiménez | Redacció
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L’UE Montcada, a punt per iniciar el 
Campionat de Catalunya per equips

> Orelis pérez guanya l’Open social de Nadal
El cubà Orelis Pérez, membre del primer equip de l’UE Montcada, va 
ser el guanyador del grup A de l’Open de Nadal que va organitzar el 
club montcadenc el 22 de desembre. Pérez, que també va rebre de 
mans de l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC) el títol de Gran Mestre 
que ha assolit recentment, va superar Alberto Gómez i Quim Martín. 
Al Grup B, el primer classificat va ser Miquel Ganella. Entre els més 
petits, el campió va ser Arnau Juvè, seguit de Quim Martín i Lluís 
Grau. El torneig va comptar amb 30 participants i el lliurament de 
trofeus va anar a càrrec de les autoritats municipals, entre les quals 
també hi havia el regidor d’Esports, Marc Rodríguez (PSC) | SA
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El CEB Can Sant Joan- 
B. Montseny ha tren-
cat la seva ratxa negati-
va amb quatre derrotes 
consecutives i s’ha retro-
bat amb la victòria dos 
mesos després. Els mont-
cadencs van aprofitar la 
seva visita a la pista del 
cuer, el Ronçana-Verdara, 
per sumar el seu quart 
triomf de la temporada 
amb un 47 a 50. Després 
d’aquest bon resultat, el 

sènior masculí del club 
puja fins a la vuitena po-
sició del grup 2 del Cam-
pionat Territorial amb un 
balanç de quatre victòries 
i sis derrotes. 

Femení. Encara ha allar-
gat una mica més les se-
ves vacances de Nadal ja 
que el partit que havia de 
jugar el 12 de gener a la 
pista del CB Sant Feliu 
de Codines s’ha ajornat 
fins al 7 d’abril.

Va caure a casa contra el cuer amb un gol a l’últim segon

fUtBoL SALA

L’AE Can Cuiàs segueix 
la seva línia irregular

El sènior de l’AE Can Cuiàs 
continua sense augmentar 
el seu número de victòries 
a la Preferent i en el primer 
partit de l’any va patir una 
inesperada derrota a casa 
contra el cuer, el Ràpid B. 
Els de Santa Coloma, que 
es presentaven a Montcada 
amb només un punt i sense 
haver guanyat cap partit, es 
van endur la victòria per 5 
a 6 amb un gol a l’útim se-

gon. A la darrera jornada 
de l’any, l’equip que diri-
geix Matías Ruiz va oferir 
una millor imatge i va su-
mar un punt de la pista del 
Montsant B (5-5) després de 
remuntar un 4 a 0 en con-
tra. “És una temporada 
complicada i no acabem 
d’adaptar-nos a la catego-
ria. Hem d’estar tots junts 
i mantenim la confiança 
en els jugadors i l’equip”, 
comenta Ruiz.

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUEt. AE ELviRA-LA SALLE

Temps mort de les jugadores del femení en un dels primers partits de la temporada
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El CBSAB, que lidera amb 
autoritat el grup 8 de Ter-
cera territorial, va sumar 
una nova victòria davant 
del sènior femení de l’AE 
Elvira la Salle (54-30). Les 
montcadenques no van te-
nir gaires opcions en el par-
tit jugat a Sant Andreu de la 

Barca, tot i que van millo-
rar gràcies, en part, al debut 
de l’escolta Gemma Salas. 
“Som un equip molt jove. 
La majoria de les nostres 
jugadores debuten com a 
sèniors i la incorporació 
d’aquest fitxatge ens ha 
d’ajudar”, explica el tècnic 
Miguel Ángel Ganella.

Rafa Jiménez | Redacció

El femení millora, però no 
té opcions contra el líder
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L’AE Can Cuiàs no està tenint sort després del seu ascens a la Preferent

El masculí trenca la 
seva mala ratxa

fUtBoL SALA

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada ha baixat 
fins a la tercera posició del 
grup 2 de Segona Divisió 
després de patir una sor-
prenent derrota a la pista 
de l’antepenúltim, la Penya 
Barcelonista Palau-Solità i 
Plegamans (5-4). Després 
d’aquesta ensopegada, els 

montcadencs han perdut el 
primer lloc al que havien ac-
cedit abans de les vacances 
de Nadal gràcies a la seva 
magnífica victòria a la pista 
del SAFA Salesians Sabadell 
(4-6), fins a aquell moment 
líder del grup i que ara ha 
tornat a recuperar la prime-
ra posició del grup.

L’EF Montcada deixa 
escapar el primer lloc

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
manté la tercera posició 
a la Segona Territorial B, 
però ha perdut pistonada 
amb els dos primers classi-
ficats després d’encadenar 
dues jornades sense acon-
seguir la victòria. Al pri-
mer partit del 2013, els 
montcadencs van perdre 

per la mínima a la pista 
del líder, el Futsal Dante 
Nilfisk (4-3) que augmenta 
el seu avantatge fins als sis 
punts. A l’últim compro-
mís del 2013, l’AFS Bosc 
d’en Vilaró només va po-
der treure un empat a la 
pista del desè classificat, el 
Futbolmania FS (3-3) | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
s’allunya del lideratge 

L’equip màster femení del 
Club Handbol La Salle no 
va notar la inactivitat des-
prés de l’aturada pel Nadal 
i es va retrobar amb la com-
petició amb una contundent 
victòria a casa contra el CH 
Sant Esteve Sesrovires (27-
14). Segones amb un balanç 

de quatre victòries i una 
derrota, les montcadenques 
jugaran el 20 de gener els 
minuts que resten del partit 
contra el BM La Roca, co-
rresponent a la 4º jornada, 
i que es va suspendre el 2 
de desembre amb un 6-8 al 
marcador | RJ

Les veteranes inicien 
l’any amb un nou triomf

Rafa Jiménez | Redacció

BÀSQUEt. cEB cAN SANt joAN

HANDBoL

El màster femení del Club Hanbdol La Salle només ha perdut un partit
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BÀSQUEt. AE ELviRA-LA SALLE

El júnior A escala llocs i 
ja ocupa la quarta posició
Ha encadenat una bona ratxa de tres victòries seguides 
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El júnior A va pujant posicions 

El júnior A de l’AE Elvira-
La Salle ha escalat fins a 
la quarta posició del seu 
grup gràcies a les seves 
tres victòries consecuti-
ves. A la primera jornada 
del 2013, l’equip que diri-
geix Samuel Fernández 
va guanyar a casa el CB 
Vila de Montornès per un 
clar 75 a 54. 

Rafa Jiménez | Redacció

El preinfantil del CB 
Montcada ja ha començat 
a notar l’exigència de jugar 
contra equips més potents 
i ha perdut el primer partit 
de la fase regular del nivell 
A-2 a la pista del Círcol 
Catòlic Badalona per un 
ajustat 51 a 50. Aquesta 
és la segona derrota de la 
temporada per al preinfan-
til que es va passejar du-
rant les 10 jornades de la 
fase prèvia del nivell B. Els 
montcadencs van finalitzar 
primers amb un espectacu-
lar balanç de nou victòries 
i una única derrota. El preinfantil està fent una gran temporada i només ha perdut dos partits

BÀSQUEt. cEB cAN SANt joAN

L’infantil femení segueix 
sense aconseguir cap victòria

L’infantil femení del CEB 
Can Sant Joan continua 
sense trobar el nivell de 
joc que li permeti aconse-
guir la primera victòria de 
la temporada. Les montca-
dencs ja han iniciat la dis-
puta de la fase regular del 
nivell D. Situades al grup 
2, a la primera jornada ja 
van perdre a la pista del 
Bàsquet Ribes (46-36). El 
15 de desembre, l’infantil 
femení va finalitzar la fase 
prèvia al grup 3 del nivell 
C, ocupant l’última posi-
ció amb cap victòria i vuit 
derrotes. L’infantil femení continua sense sort i encara no ha pogut guanyar cap partit

Ja ha iniciat la fase regular del nivell D després d’acabar a l’última posició del c

Rafa Jiménez | Redacció

El preinfantil pateix la segona 
derrota de la temporada
Després de passejar-se al nivell B, va perdre per la mínima en el seu debut a l’a-2 

BÀSQUEt. cB MoNtcADA

Rafa Jiménez | Redacció

L’hanbdol, gran protagonista de les 
extraescolars del col·legi La Salle
En total, hi ha 68 alumnes d’aquest centre educatiu que fan algunes de les activitats que organitza l’aMpa

A la vessant esportiva parlar 
del col·legi La Salle és par-
lar d’handbol. El seu nexe 
d’unió amb el Club Hand-
bol La Salle és més que evi-
dent i aquesta forta relació 
també es posa de manifest 
amb les extraescolars que or-
ganitza l’AMPA de l’escola. 
Des de fa dues temporades, 
la coordinació d’aquests ac-
tivitats recau a les mans de 
Pere Arbona, que també 
s’encarrega de planificar el 
treball de l’escola del CH La 
Salle des de fa tres anys. 
En el programa esportiu que 
comença després de l’horari 
lectiu, 13 monitors ofereixen 
psicomotrocitat, per a nens i 
nenes de P3 i P5; multies-
port, per a alumnes de pri-
mer i segon de Primària, i  
handbol, per als que fan de 
segon a sisè. 

Xifres. En total, hi ha 68 
alumnes que fan algunes 
d’aquestes activitats. Psico-
motrocitat i handbol són les 
majoritaries amb 25 nens i 
nenes. A multiesport, on els 
alumnes sempren fan, com 
a mínim, un entrenament 

d’handbol a la setmana du-
rant tot el curs, hi ha 18. 
“El col·legi La Salle no té 
tants alumnes a Primària 
com altres centres educa-
tius i, per això, a l’hora 
d’organitzar les nostres 
activitats extraescolars op-
tem per concentrar-nos en 
pocs esports. Preferim fer-
ho bé en un, que intentar 
arribar a massa discipli-
nes i fer-ho malament”, 
comenta Pere Arbona. 

Rafa Jiménez | Redacció

L’handbol està molt present a l’activitat de multiesport i els nens i nenes sempre fan un entrenament diari d’aquesta disciplina

Grup d’alumnes i les tres monitores que fan psicomotrocitat al pavelló de l’escola
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> Jornada dels Comarcals de Natació
Les instal·lacions de Montcada Aqua acolliran el 19 de 
gener la primera jornada dels Campionats Comarcals de 
Natació amb la presència de nedadors, de categoria pre-
benjamí a cadet, de Montcada i Reixac, Badia, Barberà, 
Cerdanyola i Ripollet. L’activitat començarà a les 9h del matí 
i els participants faran els estils papallona i lliure | RJ 

> places lliures als cursets del Aqua
Encara queden places lliure per als cursets de natació que 
organitza Montcada Aqua per a nadons (de 6 a 36 mesos), 
bressol (de 3 a 5 anys), infantil (de 6 a 14) i adults (a partir 
de 15 anys). Per a més informació, es pot consultar a la 
recepció de la instal·lació o al telèfon 935 650 996 | RJ 

> inscripcions a les activitats de l’iME
Les persones que estiguin interessades en participar als 
tallers i cursos que organitza l’Institut Municial d’Esports i 
Lleure encara es poden incorporar a les activitats on hi hagi 
places disponibles. Es pot demanar més informació a les 
oficines de l’IME, al carrer Tarragona, 32 | RJ 
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El cadet B comença l’any amb la 
tercera victòria de la temporada

El cadet B ha tingut un bon 
inici de 2013 i ha aconseguit 
la tercera victòria de la tem-
porada davant d’un rival 
directe com l’EF Base Ri-
popllet (3-2). Amb aquests 
tres punts, els montcadencs 
es mantenen a la vuitena 
posició del grup 30 de Se-
gona Divisió amb opcions 
d’anar escalants llocs a la 
taula. A la darrera jornada 
del 2012, els vermells no 
van jugar ja que el seu ri-
val, el Roureda, s’ha retirat 
de la competició. 

Juvenil A. Ha baixat fins a 
la novena posició del grup 
7 de Primera Divisió i ja fa 
tres jornades que no guan-
ya. A l’última va treure un 
empat dal camp del Can 
Rull Rómulo Troncho-
ni (4-4). Va ser un partit 
boig on els montcadencs 
es va avançar amb un 0 
a 2 i van acabar salvant 
un punt a pocs minuts 
del final. Al darrer partit 
del 2012, el juvenil A va 
perdre a casa contra el lí-
der, l’EC Granollers, per 
0 a 5.

Rafa Jiménez | Redacció

fUtBoL. Ef MoNtcADA

Els montcadencs van superar l’EF Base Ripollet (3-2) i es mantenen a la vuitena posició del seu grup

El cadet B ha iniciat la competició en aquest 2013 amb bon peu
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Com és habitual durant el 
Nadal, l’escola del Club Ten-
nis Reixac va organitzar una 
concentració d’hivern que 
va comptar amb la participa-
ció de 21 alumnes que van 
rebre un entrenament espe-
cífic de competició a càrrec 
de cinc tècnics sota la super-
vició del director de l’escola, 

Ferran León. Alguns dels 
participants van competir a 
un torneig juvenil que es va 
fer a la academia Sánchez-
Casal. Judit Gonzalez va ser 
sotscampiona en categoria 
aleví femení. En aleví mas-
culí, Jordi Torruella va ser 
campió després de derrotar 
a la final al també montca-
denc Guillermo Contijoch.

Campus de Nadal del 
Club Tennis Reixac
Es va fer durant les vacances amb 21 alumnes 

Rafa Jiménez | Redacció

Foto de família amb tots els alumnes i els monitors de l’escola del Club Tennis Reixac durant el Campus de Nadal 

fUtBoL. jUvENiL cD MoNtcADA

El juvenil del CD Montcada 
segueix pujant llocs a la tau-
la del grup 7 de la Primera 
Divisió i ja és desè després 
d’aconseguir dues victòries 
consecutives. A la primera 
jornada de 2013, l’equip de 
Jordi García va sumar els 
tres punts davant d’un rival 
directe com la Penya Barce-

lonista Sant Celoni, a qui ja 
supera a la taula gràcies al 
4 a 3 final. A l’últim partit 
de l’any, el juvenil del CD 
Montcada va guanyar el 
cuer, l’Atl. Vallès (1-2).
Els verds jugaran el 9 de fe-
brer els sis minuts que resten 
del partit contra el Martore-
lles que es va suspendre el 
16 de desembre amb 1 a 1.

Bona ratxa dels verds
amb dues victòries seguides han pujat a la desena posició

Després d’un inici amb dubtes, el juvenil que dirigeix Jordi García va millorant

Rafa Jiménez | Redacció

HANDBoL. cH LA SALLE

L’infantil masculí B del Club 
Handbol La Salle ocupa la 
tercera posició del grup F de 
la Primera Catalana amb un 
balanç de quatre victòries, 
un empat i dues derrotes.

Els lassal·lians, que no ju-
guen des del 16 de desembre 
ja que a l’última jornada de 
l’any van tenir descans, re-
prendran la competició el 20 
de gener a la pista del quart, 
l’Handbol Cardedeu.

L’infantil B, tercer
Els lassal·lians estan inactius des del 16 de desembre

Imatge del partit de la 7a jornada, al Miquel Poblet contra el Castellbisbal (29-17)

Rafa Jiménez | Redacció

fUtBoL SALA. BRoNcESvAL MoNtcADA

L’aleví B del Broncesval 
Montcada, que juga al grup 
4 de Segona Divisió, ocupa 
una còmoda quarta posició 
després d’encadenar dues 
victòries consecutives contra 

el cuer, el Sant Joan Atl. Club 
(3-2), i el vuitè classificat, el 
Cerdanyola (2-6). Amb un 
balanç de sis victòries, un 
empat i dues derrotes, els 
montcadencs estan a quatre 
punts del lideratge.

L’aleví B mira cap amunt
Només ha patit dues derrotes i està a quatre punts del líder

L’aleví B va patir més del que es podia preveure per superar al cuer a casa

Rafa Jiménez | Redacció

> Èxit del festival infantil del Shi-Kan
El pavelló Miquel Poblet es van omplir el 22 de desembre 
per veure el festival que organitzava el club Shi-Kan de kara-
te i que va comptar amb la participació de més d’un cente-
nar d’infants i joves de l’entitat local, de diferents escoles de 
la ciutat i d’altres clubs de Catalunya. L’acte va comptar amb 
la presència de l’alcaldessa, María Elena Pérez, i del regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez. El club també va entregar a la 
Creu Roja material (aliments, mantes i joguines) que havia 
recollit per a les famílies necessitades | RJ

El juvenil de futbol sala 
de l’EF Montcada baixa 
fins a la vuitena posició 
del grup 2 de Segona Di-
visió després de patir dues 
derrotes consecutives: a 
casa contra el cinquè clas-
sificat, el SAFA Salians 
Sabadell (2-6), i a la pista 
del líder, l’Sportwell Sant 
Cugat (3-1). 

Rafa Jiménez | Redacció

Derrotes del 
juvenil de 
l’Escola

fUtBoL SALA
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David Velasco
Home de ràdio i teatre. Més de mil persones han vist ja el darrer espectacle del grup Els 
Titelles, ‘Regiones y provincias’, representat en tres ocasions a Montcada amb un ple total. David 
Velasco és un dels motors d’aquesta companyia no professional que aposta per recuperar el gène-
re de la revista, fer riure al públic i col·laborar amb causes solidàries. Casat i amb dos fills, Velasco 
viu a cavall entre Montcada, Lleida i Tarragona, com a director del grup Cope en aquestes dues 
províncies. Sempre ha combinat la seva faceta radiofònica, que es remunta als principis de Ràdio 
Terra Nostra i Montcada Ràdio, amb les arts escèniques, la seva gran passió. Ha fet diferents 
cursos d’art dramàtic i és un dels fundadors d’un altre grup local, Dèria Teatre, que aquest any 
compleix 25 anys. A final dels noranta va ser regidor d’Educació a l’Ajuntament.

“Superar el sentit del 
ridícul ens fa més feliços” 

-Quin és el secret de l’èxit de 
‘Regiones y Provincias’?
És un xou fet per gent normal, 
com la que hi ha asseguda a la 
platea, que ha estat capaç de pujar 
a l’escenari i perdre la vergonya. 
L’espectador se sent identificat 
amb nosaltres i li agafen ganes 
d’acompanyar-nos. A més, en 
teatre hi ha una màxima que no 
falla mai: quan l’actor s’ho passa 
bé, el públic també. Superar el 
sentit del ridícul ens fa més feliços i 
això és el que més d’un espectador 
voldria.
-Per què aquest nom?
El nom no ens el vam posar 
nosaltres. Va ser a final dels noranta 
amb motiu d’una festa major de 
Terra Nostra. Un grup d’amics ens 
havíem compromès a organitzar 
un se guit  d’activitats d’animació 
per a la canalla i el president de 
l’AV d’aleshores, Josep Ma ria  
Prado –que malauradament ens 
va deixar i del que ens recordem 

molt–, necessitava tancar la revista 
de la programació per enviar-la a la 
impremta i, com no li havíem donat 
cap nom, va posar Els Titelles. Ens 
va semblar bé i així es va quedar.
-Com van  ser els inicis i com ha 
evolucionat el grup? 
Amb la majoria de gent del grup 
ja fa molts anys que participem 
a la Nit Boja de la festa major de 
Terra Nostra i organitzant d’altres 
activitats com Els Pastorets, que 
fèiem amb la canalla. Justament 
un any Els Pastorets els vam fer 
els adults i vaig veure que, a més 
de passar-ho bé, era un grup 
variat que ens podria permetre fer 
alguna cosa mes ambiciosa com 
finalment va ser ‘Teatro cubano’ 
ara fa tres anys, en homenatge a la 
companyia de teatre catalana.
-Teniu algun referent teatral?
Més que un referent teatral, 
que podria ser perfectament La 
Cubana, el que ens ha influenciat 
és el teatre de revista, un gènere 

que s’ha perdut i que a nosaltres 
ens va molt bé perquè ofereix un 
gran ventall de possibilitats.
-Quins criteris seguiu a l’hora de 
triar els números dels espectacles?
Sempre busquem cançons diverti-
des, una mica picants i que ens 
permetin interactuar amb el 
públic.

-Quins són els requisits per formar 
part d’Els Titelles?
Entendre la vida com un diverti-
men to i tenir ganes de lluitar en 
contra de l’avorriment i un cert 
esperit de servei als altres. La vida 
ja és prou complexa i complicada.
-En diverses ocasions heu donat 

la recaptació de les entrades per 
finalitats solidàries. És aquesta 
una altra característica del grup?
Crec que sí i és aquest objectiu el 
que li dóna més sentit al projecte. 
Fer riure la gent i ajudar qui ho 
passa malament es una màxima 
que hauríem de marcar-nos tots 
plegats cada matí quan ens mirem 
al mirall. 
-Quantes actuacions teniu previs-
tes amb aquest espectacle?
Ara per ara en tenim 5 amb data 
concreta fins al mes de maig, 
però seran tantes com tinguem 
ganes i tantes com el públic vulgui 
continuar venint a gaudir amb 
nosaltres.
-Quin és el pròxim repte?
Cantar en directe potser? Que 
s’apunti mes gent? Actuar a El 
Molino? No ho sé. El repte és ser 
feliços amb el que fem i compartir-
ho amb la gent que estimem.
-Dèria és una altra faceta de la 
seva passió pel teatre.

Dèria es el meu grup de teatre de 
tota la vida. Enguany farà 25 anys 
que el vam crear Marc Capella 
i jo per expressar les nostres 
inquietuds. Ens va marcar molt 
el curs que vam fer amb la Fura 
dels Baus, que ens va donar les 
primeres eines per treballar i va 
ser l’origen del primer espectacle 
‘Gàrgoles’, que molta gent encara 
recorda. 
-Què opines sobre el moviment 
teatral a Montcada?
Actualment hi ha una bona collita, 
fruit del treball dels grups i de la 
sensibilitat dels tècnics de Cultura. 
Lamento que, a nivell polític, es 
desestimés fa anys un projecte 
amb la Fura dels Baus per crear 
un centre d’investigació teatral a la 
Torre Bombita. Tampoc no s’entèn 
que tinguem un macroteatre al 
Montcada Aqua que encara no 
s’ha inaugurat. És increïble que 
no es demanin responsabilitats 
polítiques a ningú.

“En teatre hi ha una 
màxima que no falla 
mai: quan l’actor s’ho 
passa bé, el públic 
també”

Director d’Els Titelles

A títol personal
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