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L’Ajuntament aportarà diners al fons de beques del Consell Comarcal per reduir el cost que han de sufragar les famílies
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Els serveis jurídics del consis-
tori es reuniran amb caràcter 
d’urgència amb la Generalitat 
per valorar els efectes de la sen-
tència del Tribunal Suprem que 
ratifica l’anul·lació de la modifi-
cació del planejament que es va 
fer al 2004 per propiciar el trasllat 
de Valentine del centre del nucli 
urbà al polígon Can Milans. La 
resolució respon al contenciós 
presentat per l’Ajuntament de 
la Llagosta al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC)
que al 2009 ja va es pronunciar 
al seu favor. Ara, en resposta al 
recurs de cassació interposat per 
la Generalitat i la direcció de 
Valentine, el Suprem ha ratificat 
l’esmentada sentència.
L’equip de govern s’ha reunit 
amb els portaveus municipals 
per informar-los sobre el contin-
gut de la resolució judicial i so-
bre les passes a realitzar pel con-
sistori. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), ha fet constar que 
“l’objectiu de la trobada amb 
la Generalitat serà determinar 
les actuacions a emprendre 
davant la nul·litat del planeja-
ment”. 

Antecendents. L’origen del con-
flicte es remunta al conveni urba-
nístic aprovat pel Ple al març del 
2003 amb l’objectiu de facilitar 
el trasllat de l’empresa Valentine 
de la Ribera a una ubicació més 
idònia allunyada del nucli urbà. 
Per afavorir l’operació, el con-

sistori va acordar, entre d’altres 
mesures, requalificar els terrenys 
ocupats per la factoria, aleshores 
industrials, en sòl residencial. 
Inicialment es va plantejar ubicar 
la planta de pintures al polígon 
la Granja, davant del riu Ripoll, 
però Valentine no va arribar a un 
acord amb els propietaris del so-
lar i va descartar aquesta opció. 
Un any després, l’Ajuntament va 
oferir a l’empresa un nou em-
plaçament a Can Milans. Calia, 
però, requalificar uns terrenys 
tipificats com a zona verda en 
sòl industrial i traslladar aquest 
sector a un solar urbanitzable 
del polígon Can Cuiàs Nord. 
Aquest canvi es va aprovar al 
març del 2004 amb el suport de 
tots els grups municipals (PSC, 
CiU, ICV-EUiA i PP) a excep-
ció d’ERC. 
En tractar-se d’una modifica-
ció del Pla General Metropolità 

(PGM) el va haver d’aprovar la 
Generalitat, que així ho va fer a 
l’abril del 2005. 

Oposició consistorial. De bon prin-
cipi, l’Ajuntament de la Llagosta 
va expressar el seu desacord amb 
la modificació del planejament 
a Can Milans perquè la fàbrica 
quedava ubicada a 150 metres de 
la població i en un terreny que els 
veïns feien servir fins aleshores 
com a zona d’esbarjo, motiu pel 
qual va interposar un recurs con-
tenciós administratiu davant del 
TSJC. En conèixer ara la sentèn-
cia favorable també del Tribunal 
Suprem, l’alcalde de la Llagosta, 
Alberto López (ICV-EUiA) ha 
expressat en un comunicat la seva 
satisfacció per la decisió judicial i 
ha anunciat que el seu consistori 
“estudiarà quines seran les pas-
ses a fer en defensa dels interes-
sos del municipi”.
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objECtiU FUstRat
L’Ajuntament va propiciar el trasllat de 
Valentine amb l’objectiu de fer trama urbana. 
La crisi, però, ha frustat la construcció 
d’habitatges prevista i el solar continua buit

El solar de can Milans on es va traslladar l’empresa al 2009 va passar de ser zona verda a industrial amb el vistiplau de la Generalitat

El suprem considera nul·la la requalificació 
dels terrenys que ocupa la fàbrica Valentine

rESoLUCió JUdiCiAL

Pilar Abian | Redacció

El govern es reunirà 
amb la Generalitat per 
determinar què fer 
davant la resolució
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Valentine es va traslladar a un solar de Can Milans proper al nucli residencial de la Llagosta, visible al fons de la imatge, motiu que va propiciar la denúncia del consistori veí

 L’oposició entén que es va beneficiar l’empresa

ICV-EUiA ha fet constar que, tot i 
estar a favor amb el trasllat de la 
factoria, la requalificació dels ter-
renys que ocupava l’empresa d’in-
dustrials a residencials “va afavo-
rir Valentine”. També, segons el 
ecosocialistes, la modificació del 
PGM a Can Milans “va generar un 
desequilibri urbanístic a la zona i 
un important benefici a l’empresa 
mentre que, a la fi, els perjudicats 
han estat els treballadors, afectats 
per expedients d’acomiadament”.
El PP, per la seva banda, dema-
narà responsabilitats polítiques 
al govern local. “Aquesta és una 
prova més de com s’han fet els 
temes urbanístics a Montcada, 
buscant moltes vegades l’interès 
personal i d’uns particulars, en-
lloc de primar el general”, ha dit 
la portaveu del grup, Eva García, 
qui ha afegit que li preocupen 
“les conseqüències econòmiques 
d’aquesta nova barbaritat”. 

ERC ha recordat que al 2004 ja 
es va abstenir en l’aprovació de la 
modificació del PGM. “Tot i com-
partir la necessitat que l’empresa 
es quedés al municipi, s’havien de 
compaginar amb equilibri els di-
ferents interessos i enteníem que 
no estaven ben compensats”, ha 
explicat la regidora del grup, Marta 
Aguilar. A l’espera de veure en què 
es traduirà la sentència, l’edil ha 
deixat clar que ERC “defensarà els 
interessos de Montcada i Reixac”. 
Per a C’s, aquest afer demostra 
que “les gestions de l’equip de go-
vern (CiU i PSC) es fan amb un in-
terès propi, partidista i no mirant 
en les necessitat del poble”. La 
portaveu del grup, Carme Romero, 
demanarà responsabilitats políti-
ques entenent que “l’Ajuntament 
haurà de fer front a més despeses 
judicials per resoldre legalment 
aquest problema i, un cop més, 
ens tocarà pagar als veïns” | PA
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boRsa DE tREbaLL
El servei que ofereix Promoció 
Econòmica supera la xifra 
de 4.000 usuaris
pàg. 6

pLaCEs D’apaRCaMEnt
L’Ajuntament habilita noves 
places als carrers Triangle i 
Antoni Pujades
pàg. 6

Coincidint amb els recents epi-
sodis d’emissions de partícules 
denunciats públicament per l’AV 
de Can Sant Joan i dels quals la 
cimentera només en reconeix 
un, l’entitat veïnal ha avalat la 
seva queixa donant a conèixer 
les dades que la mateixa empre-
sa facilita anualment al Ministeri 
de Medi Ambient per al Registre 
Estatal d’Emissions i Fonts Con-
taminants. 
“Lafarge emet a Montcada 
una mitjana de 8.660 quilos 
de contaminants per habitant 
a l’any”, explica el president de 
l’AV, José Luis Conejero. Segons 
les dades publicades pel govern 
estatal, la cimentera va emetre 
durant el 2010 un total de 528 
tones de monòxid de carboni 
(CO) i 302.000 tones de diòxid 
de carboni (CO2) el 2011, a més 
de 8 tones de residus perillosos 
durant el mateix any. 

“Per on treuen aquests conta-
minants si diuen que per les 
xemeneies només surt vapor 
d’aigua?”, es pregunta Coneje-
ro. L’entitat veïnal ha distribuït 

aquestes xifres a través de les 
xarxes socials “per desmentir el 
que diuen, perquè creiem que 
ens estan enganyant”. 

La cimentera. En resposta a la de-
núncia veïnal, Lafarge ha reiterat 
una vegada més que la planta de 
Montcada compleix escrupolosa-
ment amb els valors límits exigits 
en funció de la seva activitat i re-
marca que l’empresa disposa des 
del 2008 de l’autorització am-
biental integrada que garanteix 
el menor impacte mediambiental 
possible. “El Registre Europeu 
de Contaminants posa de ma-
nifest que la fàbrica de Mont-
cada no emet contaminants 
de forma significativa”, decla-
ra Lafarge en un comunicat de 
premsa, on afegeix que “dels 29 
tipus de contaminants que ha 
de reportar el sector ciment, 
Montcada només mostra els 
propis d’un procés eficient de 
combustió en la fabricació del 
ciment com l’oxigen de nitrò-
gen, el carboni i el CO2”. Res-
pecte al fum blanc que surt per 
les xemeneies, Lafarge insisteix 
que es tracta de vapor d’aigua.

Canvi de combustible. La preocu-
pació dels veïns per la contami-
nació que genera la cimentera 
es va incrementar especialment 
a partir del juny del 2010 quan 
la planta va començar a utilitzar 

biomassa com a combustible, el 
que implica substituir part del 
combustible convencional per 
residus. Aquest sistema, anome-
nat valorització, és, en opinió 
dels veïns, la demostració que 
l’empresa ha passat a fer les fun-
cions d’una incineradora. 

Segons les dades del Registre Es-
tatal d’Emissions, Lafarge crema 
anualment 16.800 tones de llots 
de depuradora. “Abans les em-
preses pagaven per comprar el 
combustible, ara cobren. És el 
negoci de l’ecologia”, lamenta 
Conejero.

L’entitat ha calculat la xifra a partir de les dades que la cimentera envia al Ministeri de Medi Ambient per al Registre Estatal d’Emissions i Fonts contaminants

L’aV denuncia que Lafarge emet cada any 
més de 8 tones de contaminants per persona

CAN SANT JoAN

Sílvia Alquezar | Redacció

L’empresa afirma que 
la fàbrica local no 
emet cap contaminant 
de forma significativa
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La fàbrica de ciment de Lafarge és molt a prop del barri de Can Sant Joan

 

Membres de la Plataforma An·
tiincineració de Montcada i Rei·
xac van assistir el 23 de gener 
a Vilafranca a la presentació 
d’un estudi sobre els efectes de 
la crema de residus en la salut, 
elaborat pel Centre Nacional 
d’Epidemiologia, i que el col·
lectiu ha difós a través de les 
xarxes socials. Segons aquest 
informe, hi ha un increment 
significatiu del risc de mort per 
càncer en els municipis propers 
a incineradores o instal·lacions 
que cremen deixalles urbanes. 
El ponent va ser Eduard Rodrí·
guez, professor de l’Institut d’In·
vestigacions Biomèdiques de 
Barcelona i membre del Comitè 
Científic sobre Nous Riscos per 
a la Salut de la Unió Europea. 
“El problema –va dir– s’està 
agreujant des que aquesta 
pràctica es fa a les cimente-
res perquè no estan dissenya-
des per a aquest ús”. Aquest 
és un dels arguments que la 
Plataforma Antiincineració, 
membres de la Coordinadora 
estatal que aglutina aquests 
col·lectius, esgrimeix a l’hora 
de carregar contra la cimen·
tera. La Plataforma assegura 
que als barris més propers a la 
planta hi ha un elevat índex de 
malalties i, per això, reclama 
amb insistència a les adminis·
tracions que es faci un estudi 
epidemiològic, demanda que 
continua a l’espera | SA

Estudi sobre els efectes 
de la crema de residus 
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Joan Maresma opina que les dades del informe de la Diputació són mostra que el govern local està fent una bona gestió econòmica

Montcada i Reixac està entre el 
municipis menys endeutats de 
l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB) segons recull 
l’informe anual que fa la Dipu-
tació. D’acord amb la liquidació 
de l’últim pressupost auditat per 
la Sindicatura de Comptes i pel 
Tribunal de Comptes de l’Estat 
–que correspon a l’exercici del 
2011–, el consistori té un deute 
consolidat amb entitats bancàries 
d’11.400.000 euros, el que re-
presenta 333 euros per habitant 
mentre que la mitjana dels muni-
cipis de l’ÀMB és de 655 euros. 
El sostre màxim d’endeutament 
del consistori se situa en 807 
euros per habitant.

Valoració del govern. “Aquestes 
dades indiquen que estem fent 
una bona gestió econòmica fi-
nancera i que, mentre altres ad-
ministracions han de destinar 
molts diners a pagar interes-
sos, nosaltres podem mantenir 

els serveis que prestem i, fins i 
tot, fer inversions”, ha explicat 
el responsable de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma, (CiU). 
L’informe de la Diputació també 
conclou que al 2011 la despesa 
corrent del consistori per habi-
tant va ser de 905 euros respecte 
els 842 de la mitjana metropoli-
tana. “Invertim més per ciuta-
dà que altres municipis veïns i, 
d’aquesta manera, contribuïm 
a afavorir la reactivació econò-
mica”, ha assenyalat Maresma 
tot recordant que al pressupost 
del 2013 la partida d’inversions 
és de 2 milions d’euros.

Morositat. Si bé el deute a llarg 
termini s’ha reduït, el pagament a 
proveïdors continua sent una as-
signatura pendent. “És cert que 
els problemes de liquidesa hi 
són però no s’han de comptabi-
litzar com a deute ja que a no-
saltres també ens arriben amb 
retard els ingressos d’altres 
administracions o dels propis 
ciutadans”, ha puntualitzat Ma-
resma. En referència a l’estudi de 
la Diputació, l’edil ha conclòs que 
el nivell d’endeutament del consis-
tori és sostenible i que l’objectiu 
del govern és seguir mantenint 
aquesta línia.

Així ho recull la Diputació de Barcelona en el seu informe anual

El deute municipal 
és inferior al de 
la mitjana de l’aMb

fiNANCES

Pilar Abian | Redacció

La llei obliga a tramitar la plusvàlua 
abans de poder registrar una propietat
L’Ajuntament signarà en breu un conveni de col·laboració amb el Registre de la propietat

A partir d’ara, els ciutadans que 
s’adrecin al Registre de la Pro-
pietat de Montcada i Reixac per 
inscriure una escriptura hauran 
d’acreditar que han fet l’oportuna 
declaració davant de l’Ajuntament, 
i de no ser així, la podran dur a 
terme al mateix Registre. La me-
sura respon a l’entrada en vigor 
de la modificació de la Llei Hipo-
tecària que a l’article 254 estableix 
que el Registre de la Propietat no 
realitzarà la inscripció de cap do-
cument sense que s’hagi tramitat 
el pagament de l’Impost sobre 

l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Natura Urbana, més cone-
gut com Plusvàlua. Properament 
l’Ajuntament signarà amb el Re-
gistre de la propietat un conveni 
que ja ha estat aprovat en Junta de 
Govern local, per millorar la co-
municació directa entre ambdues 
administracions. “Tot plegat aju-
darà a la transparència fiscal i 
a acabar amb el frau”, ha assen-
yalat el president de l’Àrea Econò-
mica, Joan Maresma (CiU). 
L’edil ha recordat que la plusvàlua 
s’ha de pagar en el termini d’un 
mes després d’haver fet el tràmit 

de compra venda d’un immoble o 
en cas de transmissió patrimonial 
i que, donada la situació econò-
mica, l’Ajuntament dóna opció a 
ajornar-lo o a fer-lo efectiu a ter-
minis. 
“Del que es tracta amb aquest 
conveni és de simplicar i agilitar 
les gestions ja que, mitjançant 
aquesta nova via de comuni-
cació entre administracions, el 
consistori obtindrà informació 
immediata sobre les transmis-
sions de béns immobles a efec-
tes tributaris”, ha puntualitzat 
Maresma.

Pilar Abián | Redacció

CANViS A LA NormATiVA

El consistori té un deute 
a llarg termini d’11 
milions, el que suposa 
333 euros per habitant
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TribUNALS

El jutge divideix el cas 
Mercuri en 31 peces 
La investigació en la que està imputada l’alcaldessa es remet al 
TSJc perquè afecta un aforat, el diputat del pSc Daniel Fernández

El titular del jutjat d’instrucció 
número 1 de Sabadell (Barce-
lona), que dirigeix la investiga-
ció sobre la suposada trama de 
corrupció urbanística batejada 
com a cas ‘Mercuri’ centrada a 
l’Ajuntament sabadellenc, ha divi-
dit el cas en 31 peces, entre elles la 
del presumpte tràfic d’influències 
en què estan imputats el dipu-
tat del PSC Daniel Fernández, 
l’alcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos (PSC) i l’alcaldessa de 
Montcada i Reixac, María Elena 

Pérez (PSC). Donada la condició 
d’aforat del primer, la peça es 
remetrà al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC). 
La investigació se centra en la con-
tractació de l’actual directora de 
l’Àrea Territorial d’Urbanisme. 
Segons les escoltes telefòniques 
de què disposa el jutge, Fer-
nández i Bustos van pressionar 
l’alcaldessa perquè contractés la 
treballadora, exalt càrrec del tri-
partit. Pérez sostè, però, que no 
va cometre cap delicte i que el 
procediment va ser legal.

Pilar Abián La redacció

rECApTACió

augmenta el nombre 
d’impostos domiciliats
Més d’un miler de contribuents es beneficia del descompte 
del 5% que aplica l’Ajuntament als rebuts pagats via bancària

Un total de 1.050 persones han 
domiciliat tots els seus rebuts 
municipals i es beneficiaran a 
partir d’ara d’una bonificació del 
5% en els seus impostos. El con-
sistori va posar en marxa el pas-
sat mes de desembre, per segon 
any consecutiu, aquesta campan-
ya per domiciliar tots els tributs 
i beneficiar-se del descompte. El 
període va finalitzar el 15 de ge-
ner. La major part de les noves 
domiciliacions corresponen a 

persones que ja tenien part dels 
seus rebuts domiciliats però els hi 
faltava algun per poder-se benefi-
ciar del descompte, generalment 
el de vehicles o el de residus. 
Així, s’ha passat de les 10.453 
persones que tenien tots els seus 
impostos domiciliats l’exercici 
fiscal anterior a les 11.503 de 
l’actual. Els pagaments es faran 
de forma fragmentada en quo-
tes trimestrals i es descomptaran 
bancàriament l’últim dia de cada 
trimestre.

Pilar Abián La redacció

Montcada participa en la redacció 
d’un nou pla del parc de Collserola
El document, que incorporarà el Turó, recollirà les singularitats de cada municipi

Montcada i Reixac ha entrat a 
formar part, juntament amb al-
tres vuit municipis, de la comissió 
que s’encarregarà de supervisar 
la redacció del nou Pla Especial 
del Parc de Collserola que ha de 
substituir al vigent des de 1987 
i que regularà els usos i les ac-
tivitats de les zones forestals de 
tota la serra. El treball consistirà 
a establir tot un seguit de reco-
manacions paisatgístiques per a 
la resta de sòls que es troben dins 
de l’àmbit del Parc, de manera 
que serà el document normatiu 
que reglamentarà les activitats 
i el destí del sòl forestal i, a la 
vegada, ordenarà les infraestruc-
tures de lleure per aconseguir 
l’ordenació i la protecció de la 
Serra de Collserola. 
El Pla haurà de recollir totes 
aquelles singularitats de cada mu-
nicipi. En el cas de Montcada, 
s’incorporarà el sector del Turó i 
s’afegiran mesures contra les pro-
liferacions d’activitats marginals i 
de construccions irregulars a la fal-
da de la muntanya i a la conca del 

Torrent de Tapioles ja que suposen 
un creixent impacte ambiental. 

Espai d’extraccions. La comissió  
redactora també elaborarà un Pla 
d’ús públic de la finca propietat de 
Lafarge amb l’objectiu de millorar la 

qualitat urbana i del veïnat així com 
incidir en la restauració del Turó. 
“Aquest Pla regularà i planificarà 
l’espai protegit i serà de gran im-
portància pel que fa als interessos 
locals”, opina l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC).

Rafa Jiménez | Redacció

ENTorN NATUrAL

El Parc aprovarà mesures contra la proliferació de construccions irregulars a la falda del Turó
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només quatre persones han fet servir 
el servei de taxi nocturn d’urgències
La Favmir continua reclamant que hi hagi metge de guàrdia tota la nit a Montcada

Segons fonts de la Regidoria de 
Salut Pública, només quatre per-
sones han utilitzat el servei de taxi 
gratuït que va posar en marxa el 
passat mes de març per facilitar 
el desplaçament dels ciutadans al 
CUAP de Ripollet durant l’horari 
nocturn –des de la mitjanit fins 
a les 8h. Per a la Favmir, aques-

ta xifra demostra la incomoditat 
del servei, que obliga els usuaris a 
anar fins l’Ajuntament i sol·licitar 
el taxi a la Policia Local. “La gent 
va amb els seus propis mitjans o 
acudeix a algun familiar o veí”, 
ha dit el president del col·lectiu, 
Antonio Cera, qui també ha ex-
plicat que es continuarà recollint 
l’opinió dels usuaris dels ambu-

latoris mitjançant enquestes i que 
es mantindran les mobilitzacions 
dels dijous perquè torni el servei 
d’urgències. D’altra banda, Mont-
cada compta amb una farmàcia 
més de torn a les nits, la de Roser 
Miró, al carrer Camèlies de Can 
Cuiàs, i en el termini de dos mesos 
està prevista l’obertura d’una de 
nova a Mas Rampinyo.

Laura Grau | Montcada

SANiTAT púbLiCA

La Favmir no desisteix de sortir tots els dijous a manifestar-se pels carrers perquè es reinstauri l’atenció mèdica a partir de la mitjanit
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L’Ajuntament ha iniciat la reforma de la plaça situada entre el carrer Larra·
mendi i l’avinguda de La Ribera, davant de l’Institut La Ribera. L’objectiu 
de l’actuació és dignificar aquest espai, de 1.290m2. L’empresa CESPA 
serà l’encarregada dels treballs d’urbanització d’aquest espai per un im·
port de 13.000 euros. L’actuació s’aprofitarà per millorar altres aspectes 
de la plaça, com ara la pavimentació, la vegetació i el mobiliari urbà. 
Una delegació municipal formada per l’alcaldessa, María Elena Pérez, el 
president de l’Àrea de Política Territorial, Juan Parra, tots dos del PSC, i 
arquitectes municipals va visitar les obres el dia 30 (a la foto). “La plaça 
havia patit nombrosos desperfectes que havíem de reparar, tant per 
motius d’imatge com de seguretat”, va explicar Parra | LR

> Reformes a la plaça de Larramendi
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La Borsa de treball del Servei de 
Promoció Econòmica, Empresa i 
Ocupació de l’Ajuntament ha re-
but un total de 700 noves altes al 
llarg del 2012, 53 més que l’any 
anterior. Ara, en total, el llistat 
d’inscrits és de 4.168, mentre que 
el nombre d’aturats registrats a 
principi d’any supera els 3.300. 
Dels nous usuaris, 487 han par-
ticipat en algun tipus d’activitat, 
com tutories individualitzades 
o bé han assistit a alguna de les 
11 sessions grupals de tècniques 
de recerca de feina organitzades. 

Des d’aquest servei municipal 
també s’han tramitat en lúltim 
any 127 ofertes de treball que 
han donat peu a 125 contracta-
cions. A més, 200 persones s’han 
apropat a la sala de recerca de 
feina de Promoció Econòmica 
per fer ús dels ordinadors, con-
nectant-se a internet o consultant 
ofertes i formacions, amb total 
de 800 consultes.

L’objectiu de la Borsa de treball 
és fomentar l’ocupació al muni-
cipi amb accions orientades a la 
recerca de feina. “Es tracta d’un 
servei dinàmic que intenta 
donar respostes a les necessi-
tats de les persones en situació 
d’atur, oferint-lis formació en 
diversos àmbits, especialment 
en aquells sectors que generen 
més ocupació”, ha explicat el re-
gidor de Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació, Joan Car-
les Paredes (CiU). També es pro-
mouen les habilitats personals i 
socials i les tècniques necessàries 
per a la recerca activa de feina.
Una altre aspecte important 
a destacar del 2012 ha estat 
l’orientació personalitzada que 
ha permès una atenció individua-
litzada a 287 persones amb entre-
vistes i posterior seguiment. Per 
facilitar a la població l’accés a les 
ofertes laborals que les empreses 
fan arribar a Promoció Econòmi-
ca, aquestes es publiquen al face-
book del servei (facebook.com/
promocioeconomicamir), al web 
montcada.cat i a La Veu. 

Iniciatives pioneres. Durant l’any 
passat Promoció Econòmica va 
dur a terme dues noves iniciati-
ves que han tingut molt èxit de 

participació. La primera va ser 
el “Getting Talent”, una jornada 
adreçada a empreses i treballa-
dors en atur amb l’objectiu de 
posar-los en contacte perquè les 
empreses que necessitin personal 
puguin trobar els seus candidats. 
Aquesta ha estat una iniciativa 
pionera a la comarca, destinada 
a dinamitzar el mercat laboral en 
el municipi.
La segona, ha estat el programa 
“Anem per feina”, un projecte in-
tegral per a persones en atur, que 
combina l’atenció individualitza-
da amb la grupal, on els assis-
tents tenen l’objectiu de millorar 
i potenciar aquells aspectes que 
incrementen les seves possibili-
tats i motivacions per a la seva 
inserció en el món del treball. El 
servei es troba situat al carrer Alt 
de Sant Pere, 73.

El servei ofereix formació i atenció individualitzada a les 
persones en atur que intenten trobar una feina

La borsa de treball va 
tenir l’any passat 700 
noves incorporacions

promoCió ECoNÒmiCA

Pilar Abián | Redacció

A final de desembre 
el nombre d’aturats 
al municipi se situava  
en 3.300  persones
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Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació ha obert el període 
d’inscripció per a dos cursos de 
formació destinats per a joves 
que vulguin aprendre un ofici. Els 
cursos tenen una durada de 15 
mesos i formen part d’un progra·
ma innovador de suport a l’expe·
riència pràctica de montcadencs 
d’entre 16 i 25 anys en situació 
d’atur, que combina accions 
d’orientació, tutorització, segui·
ment individualitzat, formació i 
adquisició d’experiència professi·
onal en empreses. 
El programa persegueix, d’una 
banda, afavorir la inserció laboral 
de joves que no han continuat 
estudis després de l’ESO o que 
n’han obtingut el títol de graduat, 
mitjançant l’adquisició de conei·
xements elementals d’un ofici i de 

recursos per a la recerca de feina, 
i de l’altra, animar·los a retornar al 
sistema educatiu per continuar la 
seva formació. 

Inscripcions obertes. Els cursos 
que ofereix Promoció Econòmica 
tenen una durada d’entre 200 i 
350 hores i es troben dintre del 
programa Joves per l’Ocupació 
2012·2013 del Servei d’Ocupa·
ció de Catalunya (SOC). “Un any 
més apostem per la formació 
dels joves que s’han d’inserir 
en el món laboral actual i volem 
donar-los els recursos necessaris 
per cercar feina”, ha explicat el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes. Les inscrip·
cions per a aquests dos cursos 
estaran obertes fins a mitjan de 
febrer | PA

Joves sense l’ESO es podran formar en un ofici

Un dels usuaris de la Borsa de Treball consulta la premsa especialitzada que Promoció Econòmica els facilita a diari
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Martínez sempere proposa una 
agenda reformista contra la crisi
La diputada considera que cal una reforma fiscal i una regeneració de la classe política

L’agrupació local del PSC va 
convidar el 25 de gener la por-
taveu de la comissió de finances 
del grup socialista al Parlament 
de Catalunya, Rocío Martínez 
Sempere, per parlar sobre possi-
bles sortides a la crisi. Per a la di-
putada, no només es tracta d’un 
problema  econòmic, sinó també 
social, nacional, polític i institucio-
nal. “Cal que l’esquerra posi en 
marxa una agenda reformista 
per superar la conjuntura que 
estem vivint”, va dir Martínez, 
tot criticant les polítiques “no 
d’austeritat, sinó d’asfíxia” dels 
governs d’Espanya, Catalunya i 
de la Unió Europea. 

Estratègies. La diputada també 
considera que cal dur a terme una 
reforma fiscal i mantenir l’estat del 
benestar, apostant per l’educació 
i la sanitat: “Si ens carreguem 
aquests pilars –va dir–, cada 
vegada hi haurà més fractura 
social”. En opinió de Martínez, 
la dreta catalana i espanyola han 

confós les reformes amb les reta-
llades i l’estalvi, amb destrucció. 
Martínez considera necessària la 
regeneració de la classe política i 
reclama una nova llei electoral i 
una altra per al finançament dels 
partits. Quant a l’ocupació, va dir 
que cal un canvi de mentalitat i, 
si bé no hi haurà feines per a tota 
la vida, sí s’ha de garantir que 
hi hagi treball per a tothom. La 
primera secretària del PSC local, 
María Elena Pérez, va lamen-
tar que “Catalunya hagi estat 

el lloc on ha augmentat més 
l’atur en el darrer trismetre del 
2012”. Respecte al debat nacio-
nal, Martínez –un dels cinc dipu-
tats que van trencar la disciplina 
de grup i no van votar la declara-
ció sobiranista al primer ple de la 
legislatura del Parlament– va dir 
que aposta pel federalisme com 
l’opció més sensata i intel·ligent 
tot i remacar que “l’única ma-
nera de desencallar el que uns 
irresponsables han generat, és 
fer un referèndum”. 

Sílvia Alquézar | Montcada

xErrAdA dEL pSC
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La diputada del PSC, a la dreta de l’alcaldessa, amb altres militants del PSC el dia de la xerrada

CANVi d’ExECUTiVA

David gerbolés és el nou 
coordinador de Ciutadans
La formació compta actualment amb una regidora en l’oposició

Ciutadans de Montcada i Reixac 
ha renovat la seva junta directiva. 
David Gerbolés és el nou coor-
dinador del partit en substitució 
de Tony Pérez. “Després de les 
eleccions del 25-N, ha arribat 
el moment de crear unes bases 
sòlides al municipi, ja que C’s 
està creixent molt a la ciutat i 
hem d’aprofitar per estar més 
que mai al costat de la ciutada-
nia”, ha indicat Gerbolés, qui va 
ser escollit per unanimitat, segons 
va informar la formació en una 

nota de premsa. Gerbolés també 
ha agraït “la feina duta a terme 
per Pérez, sense la qual C’S no 
seria avui la realitat creixent 
que és a la nostra ciutat”. La 
resta de membres de l’executiva 
són la regidora a l’oposició Car-
men Romero, responsable de po-
lítica municipal; Roberto Torres, 
tresorer; Inma Alcántara, respon-
sable d’afiliació i Manuel Guerre-
ro, de relacions amb les entitats. 
La formació política va escollir 
la nova junta durant l’assemblea 
d’afiliats.

Sílvia Alquézar | Redacció

D’esquerra a dreta, Alcántara, Gerbolés, Romero, Torres i Guerrero
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L’asdem proposa un curs 
sobre habilitats personals

L’Associació d’empresàries i direc-
tives de Montcada i Reixac (As-
dem) organitza un taller de PNL 
(Programació Neurolingüística), 
a càrrec de la formadora Anna 
Flores. L’activitat, adreçada a 
totes les dones que hi estiguin 
interessades, té com a objectiu 
treballar aspectes conductuals i 
emocionals cara a millorar les ha-
bilitats personals tant en l’àmbit 
social com laboral. 

Estratègies. El curs es farà el 16 de 
febrer, de 8.30 a 14.30h, a l’Espai 
Tai Chi (Clavell, 44) i costa 35 
euros per a les sòcies d’Asdem i 
40 per a la resta de públic. Les 

inscripcions es poden fer a través 
del correu electrònic asdem@as-
dem.cat. Asdem s’ha marcat com 
a objectiu cara el 2013 obrir 
l’entitat a totes les dones de la 
ciutat, rebaixant de 80 a 20 euros 
la quota anual per captar noves 
sòcies. “La idea és que tothom 
tingui cabuda en l’associació”, 
ha dit la secretària d’Asdem, Es-
tela Sánchez, qui ha afegit que 
“el que busquem és que els 
diners no siguin una limitació 
a l’hora de poder compartir i 
participar de les activitats de 
la nostra entitat”. Asdem també 
prioritza aquest any donar-se a 
conèixer entre el teixit associatiu 
local.

P. Abián/S. Alquézar | La redacció

doNES EmprESÀriES

L’associació ha reduït la quota anual per captar noves sòcies
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Marta Bacardit Sáez
16è aniversari

Sempre que parlem de tu 
ho fem amb un somriure, 

recordant la teva rialla sincera 
i aquella mirada profunda tan teva

L’oCpM vol ser el referent estatal 
per establir negocis a Moçambic 
L’oficina, amb seu local, dóna a conèixer les possibilitats empresarials en aquest país africà

Situat en l’àrea d’influència de 
Sudàfrica, Moçambic està expe-
rimentant en els darrers anys un 
important creixement econòmic 
que té a veure amb l’explotació 
dels seus recursos naturals, carbó 
i gas natural, principalment. A 
l’ombra dels grans projectes, en 
mans de corporacions multina-
cionals, sorgeixen grans possibi-
litats de negoci, que abasten des 
de l’exportació de productes fins 
a la prestació de serveis als sectors 
turístic, agropecuari i alimentari. 
Aquest va ser el tema de la xe-
rrada que van fer el 24 de gener 
a la seu de Promoció Econòmica 
els montcadencs Juan Rodríguez 
i Bernat Gayà, fundadors de 
l’Oficina Comercial i de Promo-
ció de Moçambic (OCPM). 

Obrir camí. L’OCPM, que es va 
constituir el passat setembre, pre-
tén convertir-se en el referent a 
nivell estatal sobre Moçambic i 
les oportunitats de negoci. Gayà 
va explicar que actualment les 
grans inversions que s’esta fent 

al país provenen d’economies 
emergents com Xina, Brasil, Ín-
dia, Japó i Corea “que, d’alguna 
manera, ens han robat la car-
tera de clients a Europa”, va 
dir. Malgrat tot, Gayà creu que 
encara existeix una àmplia franja 
de negoci en un país amb moltes 
mancances en infraestructures. 
“Ha crescut la demanda d’oci 
i el sector turístic té enormes 
possibilitats, amb prop de 
3.000 quilòmetres de platges 
verges”, va explicar Rodríguez. 
L’OCPM està organitzant la seva 

primera missió comercial a Ma-
puto, capital de Moçambic, de 
cara al mes de març i va animar 
als empresaris locals a explorar 
aquest nou mercat. “És un país 
políticament estable i les facili-
tats per establir-s’hi com a em-
presa són considerables ara per 
ara, cosa que pot canviar més 
endavant”, va concloure Gayà. 
La xerrada va comptar amb la 
participació de més d’una vinte-
na d’empresaris locals interessats 
a obrir noves línies de negoci per 
afrontar la crisi.

Laura Grau | Mas Rampinyo
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L’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica van acompanyar a l’acte Rodríguez i Gayà
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adequació de més places per aparcar 
a Can sant joan i a terra nostra
Els espais s’estan habilitant als carrers Triangle i Antoni pujades, a prop del Mitja costa

A mitjan de febrer està previst 
que finalitzin les actuacions que 
s’estan fent al carrer Triangle, 
en el marc del Pla Integral de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan, 
per tal d’urbanitzar la zona i crear 
27 noves places d’estacionament 
en uns terrenys de propietat mu-
nicipal ocupats fins ara per horts. 
En el mac de l’actuació, que realit-
za l’empresa Cespa, s’estan cons-
truint noves escales, que connec-
taran els carrers Triangle i Cim, 
superant un desnivell de 14 me-
tres, per facilitar l’accessibilitat als 
habitatges del veïnat. 

A prop de l’escola. També estan 
en marxa les obres per habilitar 
l’aparcament de vehicles del ca-
rrer Antoni Pujades, a l’altura 
dels números 55 i 57. Aquesta 
intervenció suposarà l’eliminació 
de les actuals places del carrer 
Antoni Pujades, en el tram entre 
l’avinguda Terra Nostra i el carrer 
Vallbona, on fins ara només es 
pot circular de forma alternativa. 

L’actuació, que va a càrrec de 
l’empresa Serop SLU per un im-
port de 16.700 euros, permetrà 
crear una cinquantena de places 
a l’esplanada i consistirà a com-
pactar el terra, delimitar els lí-
mits de la parcel·la i instal·lar una 
senyalització de gàlib d’alçada 
per limitar l’accés dels vehicles. 

“Aquesta intervenció és molt 
important per al barri per-
què permetrà donar solució al 
veïnat i als usuaris de l’escola 
Mitja Costa i, alhora, resoldrà 
el problema de circulació del 
carrer”, ha explicat el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC).

Pilar Abián | Redacció

UrbANiSmE

El solar d’Antoni Pujades facilitarà l’aparcament dels vehicles que van a l’escola del barri
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Entitats i partits acorden 
actuar de forma conjunta 
per fer front a la crisi
Després d’una primera trobada, els promotors de la iniciativa 
faran una reunió el 12 de febrer oberta a tota la població

Representants del col·lectiu 
d’Indignats, del grup de Recolli-
da d’idees 2011, de la FAVMIR, 
d’EUiA, d’ICV i  de la Coordi-
nadora d’aturats de Cerdanyola 
i Ripollet han acordat fer propos-
tes comunes destinades a dina-
mitzar el teixit social davant les 
dificultats econòmiques i socials 
actuals. En una primera trobada, 
feta el 22 de gener, s’ha decidit 
engegar una iniciativa per supe-
rar l’atur i els seus efectes dins 
el municipi. El col·lectiu entén 
que la manca de feina afecta no 
només a les persones que l’estan 
patint directament sinó també a 
la societat local per la disminució 
del consum, tant econòmic com 
cultural. 

Posada en comú. Amb la volun-
tat de seguir treballant per aquest 
objectiu, el 12 febrer, a les 19h, es 

farà una segona reunió a la seu 
d’EUiA, al carrer Montiu, ober-
ta a persones en situació d’atur i 
a les entitats i particulars que es 
vulguin adherir. 
Els promotors d’aquesta inicia-
tiva pretenen que la platafor-
ma que en resulti sigui el més 
àmplia possible i no tingui una 
vessant exclusivament reivindi-
cativa, sinó que també proposi 
accions concretes i resolutives 
per fer front a la crisi. “Es tracta 
d’aportar idees i donar espe-
rança a les persones que estan 
en atur i que estan patint la 
crisi en primera persona”, han 
assenyalat fonts de l’organització 
de la trobada. Un dels models 
que serveix com a referència a 
la proposta que es vol desenvo-
lupar al municipi és la Coordina-
dora d’aturats de Cerdanyola i 
Ripollet, que també s’ha implicat 
en aquest projecte.

Pilar Abián La redacció
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Al novembre, l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i el Consorci 
Administració Oberta de Cata·
lunya van signar el conveni per 
formalitzar la posada en marxa 
de la factura electrònica i de la 
notificació electrònica. Gràcies a 
la factura electrònica, els proveï·
dors del consistori podran eme·
tre factures en aquest format i 
consultar l’estat de la seva trami·
tació. Amb l’agilitació d’aquest 
procés administratiu, el consis·
tori també preveu escurçar els 
terminis de pagament.
I amb la implantació de la noti·
ficació electrònica, l’Ajuntament 
podrà fer notificacions de proce·
diments administratius —com 
ara resolucions, decrets o mul·

tes de trànsit— per mitjans elec·
trònics a empreses, ciutadans i 
a altres administracions. Per a 
rebre aquestes notificacions, 
els particulars ho hauran d’au·
toritzar —a través de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana— i especi·
ficar una adreça electrònica on 
rebre·les.
A hores d’ara, la cartera de ser·
veis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament permet fer quatre 
tràmits a aquells ciutadans que 
disposin de certificat digital: 
ocupació de la via pública, quei·
xes i suggeriments, domiciliació 
de rebuts de padrons fiscals i 
justificants d’empadronament. 
Aquest últim és el més utilitzat 
pels montcadencs. Gràcies a la 

futura implantació de la gestió 
documental, els ciutadans po·
dran tramitar instàncies i certi·
ficats d’empadronament.
Per accedir a aquests tràmits, 
els ciutadans han de disposar 
d’un certificat digital, una apli·

cació informàtica que garanteix 
la identitat de les persones a 
Internet.
Per a més informació sobre la 
firma digital, les persones inte·
ressades poden adreçar·se a 
www.aoc.cat.

>monogràfic

L’ajuntament implantarà la gestió documental 
per a agilitar la tramitació d’expedients

ÀrEA iNTErNA
Coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

pRiMER sEMEstRE 
La gestió documental i la firma 
electrònica dels tècnics municipals 
serà una realitat a l’estiu

ELs pRÒXiMs passos
A partir d’aquí, el consistori
podrà implantar l’ús de les factures
i les notificacions electròniques

M. CARMEN pORRO
PrEsidEnTA dE L’ÀrEA inTErnA

L’Ajuntament de Montcada i Rei·
xac està fent una aposta decidida 
per a la implantació de l’admi·
nistració electrònica i durant el 
primer semestre d’aquest any 
veuran la llum dos projectes que, 
a mitjà i llarg termini, ajudaran a 
escurçar la tramitació dels pro·
cessos administratius interns i 
també a reduir considerablement 
l’ús del paper. Aquests dos pro·
jectes són la implantació de la 
gestió documental i de la firma 
electrònica. Amb la nova gestió 
documental, tota la documenta·
ció del consistori —com ara els 
expedients o les instàncies dels 
ciutadans— es digitalitzarà des 
del primer moment i se li assig·
narà un número de registre i un 
codi identificatiu. Amb la implan·
tació de la firma electrònica per 
als treballadors municipals i els 
regidors, la documentació podrà 
validar·se sense la necessitat de 
fer·ho en format paper.
La presidenta de l’Àrea Interna, 
M. Carmen Porro, explica que 
“fa molt temps que el consistori 
està treballant internament per a 
la modernització de l’Administra-
ció” i afegeix que amb aquests 
dos nous serveis “l’Ajuntament 
serà més eficaç i estalviarà temps 
i diners”.

Un dels beneficis que obtindran 
els ciutadans i les empreses en 
els seus tràmits davant l’Adminis·
tració local és que la documen·
tació de caràcter personal —com 
ara el DNI o certificats— només 
caldrà presentar·la una vegada. 
És a dir, un cop el consistori dis·
posi d’aquest document personal 
validat digitalment, s’integrarà 
a l’arxiu documental municipal 
i serà vàlid per a qualsevol altre 
tràmit on es requereixi de nou el 
mateix tipus de document.

La gestió d’expedients 
serà més àgil i
s’escurçaran els
terminis per resoldre’ls

L’estalvi de temps i diners que 
suposarà la nova gestió docu·
mental vindrà, d’una banda, pel 
fet de poder fer un treball simul·
tani a nivell administratiu —els 
documents poden ser consultats 
per més d’una persona al mateix 
moment i des de diferents aplica·
tius— i, de l’altra, per la reducció 
del consum de paper. Aquesta 
nova eina administrativa farà que 
la tramitació d’expedients sigui 
més àgil i això permetrà escurçar 
els terminis de resolució. La im·
plantació d’aquest procés també 

comportarà canvis en la manera 
de presentar la documentació 
per part dels ciutadans i les em·
preses. Si fins ara la documenta·
ció s’adjuntava en suport paper 
—informes, memòries d’activi·
tats d’entitats, plànols...—, amb 
el nou sistema es podrà fer en 
format digital.
Amb relació a la utilització de la 
firma electrònica per part dels 
tècnics municipals, aquesta serà 
una peça clau perquè a partir 

d’aquell moment es puguin tra·
mitar les peticions de particulars 
i empreses en format digital. Tot 
el personal municipal —des dels 
tècnics de les diferents àrees, 
fins a la secretària, l’interventor, 
el tresorer o els regidors— podrà 
signar qualsevol documentació 
que es generi durant la tramitació 
interna de qualsevol expedient. 
A més, el document final emès 
pel consistori es podrà enviar al 
seu destinatari a través del cor·

reu electrònic i tindrà la mateixa 
validesa jurídica que els docu·
ments que ara s’expedeixen en 
paper. La legislació actual permet 
a les empreses relacionar·se amb 
l’Administració utilitzant la firma 
electrònica. Però en els cas dels 
particulars, cada ciutadà podrà 
escollir si vol rebre la documenta·
ció final en format paper o bé di·
gital. En aquest últim cas, caldrà 
especificar quins tràmits es volen 
rebre per correu electrònic.

La modernització de l’Ajunta·
ment de Montcada i Reixac 
va començar a dibuixar·se 
amb la posada en marxa del 
Pla de modernització apro·
vat pel consistori l’any 2005. 
Al llarg d’aquests anys s’ha 
dut a terme un treball intern 
i s’han sentat les bases que 
ara ens permeten fer front a 
projectes que poden permetre 
aconseguir fites en l’àmbit de 
l’eficàcia i eficència de l’Ad·
ministració pública. La carte·
ra de serveis que s’ofereix ara 
permet fer alguns tràmits a tra·
vés d’Internet, però ben aviat 
aquesta oferta creixerà, gràci·
es a la nova gestió documental 
i la firma electrònica. 

NoUS CoNVENiS Amb L’AdmiNiSTrACió obErTA dE CATALUNYA

Més eficientsnous projectes: factura i notificació electròniques

LA CoNVErSió CAp A L’AdmiNiSTrACió ELECTrÒNiCA
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aV Can sant joan 
L’entitat ha presentat un llibre sobre 
els seus 50 anys de trajectòria i lluites 
reivindicatives

pàg. 15pàg. 13 

CoMUniCaCiÓ
El portal de notícies ‘laveu.cat’ 
va augmentar el nombre de 
visites durant el 2012

L’atenció als infants i adolescents 
en situació d’exclusió social és 
una de les prioritats que ha tingut 
en compte la Regidoria de Ser-
veis Socials a l’hora de distribuir 
la partida extra de 200.000 euros 
que el govern de l’Ajuntament ha 
inclós als pressupostos de 2013 
per pal·liar els efectes de la crisi 
entre les famílies. L’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) i la 
regidora de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU), van ex-
plicar en roda de premsa –feta el 
30 de gener–, les finalitats a què 
es destinarà aquest fons.

Mesures. Una part important, 
prop de 80.000 euros,  es dedi-
carà a vetllar pel benestar dels 
infants amb kits d’alimentació 
i higiene personal que propor-
ciona l’assemblea de Creu Roja 
Cerdanyola-Montcada i Ripollet; 
a complementar les beques de 
menjador que atorga el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i 
a afavorir la participació dels in-
fants en activitats extraescolars i 
de lleure, “àmbits dels que que-
den exclosos ja que les famílies 

en situació precària prioritzen 
altres aspectes”, va assenyalar 
González. L’altre gruix de la par-
tida, 85.000 euros, servirà per 
contribuir al Banc d’Aliments de 
Montcada, gestionat per Càri-
tas. “Reforçarem la quantitat i 
la qualitat dels lots que lliura 
l’ong perquè arribin a més fa-
mílies i continguin més proteï-
nes”, va anunciar Pérez. També 
s’incorporen, com a novetat, els 
kits d’alimentació d’urgència per 
a situacions imprevistes. Pel que 
fa als aliments frescos, com les 
verdures, la carn i el peix, la Re-
gidoria de Comerç  ha iniciat con-
tactes amb les àrees comercials 
del municipi per establir algun 
tipus d’acord que permeti aprofi-
tar els aliments a punt de caducar 
–proposta que va presentar al Ple 
d’octubre la coalició ICV-EUiA.  
L’altre tema que s’està estudiant 
és garantir l’alimentació diària de 
persones que viuen soles a casa 
i tenen dificultats per abastir-se i 
cuinar.  

Ajuts a l’habitatge. L’altra lí-
nia d’actuació, amb un total de 
35.000 euros –als quals s’afegeix 
la paga de Nadal a la què van 
renunciar l’alcaldessa i alguns 
regidors– és el suport de famílies 
amb fills menors d’edat que tin-
guin dificultats en el pagament 
del lloguer o la hipoteca durant 

un període de 6 mesos, “amb 
l’objectiu que puguin respirar i 
evitar el desnonament mentre 
s’intenta solucionar la situació”, 
ha indicat González. La resta de 
la partida es destinarà a sufragar 
kits d’higiene personal per a ho-
mes i dones, kits per a la neteja 
de la llar i targetes de transport 
per a persones en atur que neces-
siten desplaçar-se a buscar feina 
o fer cursos de formació. Seran 
els tècnics de Serveis Socials els 
qui determinaran en cada cas qui 
seran els beneficiaris dels ajuts en 
funció d’un seguit de barems.

Laura Grau | Redacció

Es reforçaran la 
quantitat i la qualitat 
dels lots d’aliments 
que lliura Càritas

foNS pEr pAL·LiAr L’impACTE dE LA CriSi

La major part dels 200.000 euros que el govern ha pressupostat es destinarà a beques de menjador i lots d’aliments i higiene infantil

serveis socials reforça l’atenció a infants 
i adolescents en situació d’exclusió social

L’alcaldessa María Elena Pérez i la regidora de Serveis Socials, M.Carmen González, durant la roda de premsa sobre els ajuts socials

Creu Roja va posar en marxa els 
kits de suport social al 2009 per 
ajudar a pal·liar els primers efec·
tes de la crisi entre la població 
més vulnerable. La demanda 
d’aquests lots amb productes de 
primera necessitat s’ha disparat 
en els últims temps i són moltes 
les administracions i institucions 
que en fan ús. Fins al 2012 Creu 
Roja finançava el 50% dels kits, 
ara només pot assumir el 25%. 
El president de l’Assemblea de 
Creu Roja Montcada, Cerda·

nyola i Ripollet, César Martínez, 
ha explicat que aquests kits 
cobreixen diferents línies de 
necessitats i segons les franges 
d’edat, des de població infan·
til fins a gent gran. “Són una 
forma d’alleugerir la situació 
de famílies que s’han quedat 
sense fonts d’ingressos i que 
no poden assumir la compra de 
productes bàsics”. Martínez ha 
destacat que aquesta és una de 
les línies de treball que es refor·
çarà enguany | Lg

> Kits de suport social de Creu Roja
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‘Quina és la feina que fa una 
alcaldessa?’ Aquesta va ser una 
de les preguntes que els alum-
nes de tercer B de l’escola Font 
Freda van formular a la primera 
autoritat de la ciutat, María Ele-
na Pérez (PSC), durant la seva 
visita a l’Ajuntament, el passat 25 
de gener, en el marc de l’activitat 
organitzada per la Regidoria 
d’Educació amb l’objectiu que 
els petits coneguin quin és el fun-
cionament i el paper del consis-
tori. L’edil atén els estudiants al 
seu despatx i els fa una senzilla i 
breu explicació sobre la història 
del municipi i els seus principals 
projectes, com el soterrament de 
la línia de França al seu pas per 
Montcada. Els petits també tenen 
l’oportunitat de conversar una 
estona amb l’alcaldessa, a qui li 
fan arribar el que més els agrada 
del municipi, com en aquest cas, 
els camps de futbol, la Biblioteca 
Elisenda i el complex Montcada 
Aqua, i el que millorarien, com 

que hi hagi més fonts, parcs i 
papereres. Durant la visita a 
l’Alcaldia, va quedar palès que 
als més petits també els preocu-
pa i pateixen les conseqüències 
de l’actual situació econòmica i 
social. “A la nostra escola ens 
falta material, algun diccionari 
i més colors”, va dir una nena, 
mentre que una altra va demanar 
a l’alcaldessa “que ningú es que-
di sense casa”.

Altres departaments. Els alumnes 
també passen per la redacció de 
Montcada Comunicació, on co-
neixen de primera mà com es 
fa La Veu, la seva versió digital i 
Montcada Ràdio. “Jo vaig sortir 
una vegada jugant a bàsquet”, 
va dir un dels infants mentre una 
de les periodistes del diari local 
els mostrava com es maqueta la 
publicació en paper i com s’editen 
les notícies a laveu.cat. “Per què 
serveixen tants botons i tantes 
llumetes?”, va preguntar un al-
tre dels alumnes mentre visitava 

els estudis de l’emissora munici-
pal. L’última parada és el depar-
tament de la Policia Local. Un 
agent de la Unitat de Proximitat 
els explica quina és la tasca que 
desenvolupa aquest cos de se-
guretat a la ciutat. Els més petits 
pugen a un dels cotxes patrulles 
i el policia els ensenya quan s’ha 
d’utilitzar la sirena i les llums bla-
ves i per què serveix l’emissora 
de ràdio que manté comunicats 
els  diferents agents i les oficines 
centrals situades a l’edifici de 
l’avinguda de la Unitat.

EdUCACió

‘Quina és la feina que 
fa una alcaldessa?’
Els alumnes de tercer de primària han començat les 
visites a l’Ajuntament per conèixer el seu funcionament
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Sílvia Alquézar | Montcada

Els alumnes de tercer B de l’escola Font Freda escolten les explicacions de l’alcaldessa durant la seva visita a l’Ajuntament el dia 25 de gener

Les famílies de l’espai lúdic de Mas 
Rampinyo no veuen amb bons 
ulls la proposta de l’Ajuntament 
de traslladar el servei –que fins ara 
es feia al centre cívic del barri– a 
l’Escola Bressol Camí del Bosc, a 
Can Cuiàs. Els promotors de la ini-
ciativa reivindiquen “un lloc més 
proper”, explica una de les im-
pulsores del projecte, Ana Fernán-
dez, qui afirma que la majoria de 
les famílies no es poden desplaçar 
fins a Can Cuiàs.  “No es tracta 
de traslladar-lo a conveniència 
de l’Ajuntament, sinó d’anar 
obrint diferents espais lúdics a 
altres punts de Montcada”, opina 
Gemma Lara, una altra usuària de 
l’espai. Aquest projecte es va posar 
en marxa ara fa un any a partir de 
la necessitat de famílies amb fills 
de 0 a 4 anys, que van proposar la 
creació d’un espai de relació per als 
infants, els pares i les mares. 

L’Ajuntament. El consistori argu-
menta que el projecte no pot con-
tinuar en l’actual ubicació “perquè 
no hi ha disponibilitat horària, ja 

que totes les sales estan ocupades 
per a formació ocupacional”, ex-
plica la regidora d’Educació, Ana 
Rivas (PSC), qui ha afegit que “el 
departament considera que el 
lloc més idoni per fer aquesta 
iniciativa són les escoles bressol”. 
L’edil ha explicat que es farà a Can 
Cuiàs perquè ha quedat buida una 
aula “que permetrà millorar les 
condicions actuals ja que l’espai 
serà obert de dilluns a divendres 
–fins ara funcionava dos dies– en 
un horari més ampli i en un 

espai exclusiu per a ells, podent 
utilitzar els patis del centre”. Ri-
vas s’ha compromès a obrir un 
nou espai lúdic a una altra escola 
bressol de la ciutat, si queda alguna 
aula buida després de la matricu-
lació del pròxim curs. “Entenc la 
reivindicació de les mares, a les 
quals els agraïm el seu esforç, 
però l’Ajuntament ha de conju-
gar les dues necessitats del mu-
nicipi: mantenir l’espai lúdic i la 
demanda de formació ocupacio-
nal”, ha dit Rivas. 

ESpAi LúdiC dE mAS rAmpiNYo

Les famílies s’oposen al trasllat del 
servei a l’escola bressol de Can Cuiàs
L’Ajuntament diu que no pot continuar al centre cívic del barri per manca d’aules lliures 

L’espai lúdic de Mas Rampinyo es feia a una sala de formació del Servei de Promoció Econòmica
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Sílvia Alquézar | La redacció

Un agent explica als infants com funciona la ràdio d’un cotxe patrulla de la Policia Local
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Extracció d’una de les butelletes premiades

L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan va lliurar el passat 
19 de gener els premis del concurs 
que ha organitzat per premiar la 
fidelitat dels seus clients. Les be-
neficàries han estat tres dones 
que han guanyat 1.000, 300 i 100 
euros respectivament. L’import 
l’han rebut en vals de descompte 
de 5 euros que es poden fer servir 
a qualsevol dels comerços asso-
ciats del barri. 
Els xecs guardonats es van esco-
llir entre les butlletes emplenades 
amb els segells de 20 comerços 
diferents de Can Sant Joan. Els 
guanyadors van rebre la notícia 
en directe a travès d’una truca-
da telefònica que els assistents a 
l’acte, que es va fer a l’Espai Kur-
saal abans de la presentació del lli-
bre dels 50 anys d’història de l’AV 
del barri, van poder escoltar pels 
altaveus.

L’associació de 
Comerciants de 
Can sant joan 
sorteja els vals 
de compra
Pilar Abián | Can Sant Joan
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L’aV presenta una publicació sobre 
els seus cinquanta anys d’història 
El llibre ha comptat amb les aportacions de veïns del barri que recorden les principals mobilitzacions ciutadanes

CAN SANT JoAN

L’Associació de Veïns de Can 
Sant Joan, creada oficialment 
l’abril de 1960, la més antiga 
del municipi i una de les més 
veteranes de Catalunya, ha re-
collit els seus primers 50 anys 
d’història en un volum que va 
ser presentat al Kursaal el 19 de 
gener. Pep Martínez, coordina-
dor del projecte, va explicar que 
la publicació ha estat escrita de 
forma coral amb les aportacions 
de molts veïns, que han recordat 
les seves experiències personals 
com a membres de l’entitat o en 
referència a fets històrics que han 
marcat el barri durant l’últim mig 
segle. Entre les persones que han 
col·laborat en l’elaboració del 
llibre hi ha l’exalcalde, Josep M. 
Campos, que va ser vicepresident 
de l’entitat.

Diverses etapes. “En aquest ba-
rri no hi ha ni un totxo, ni un 
arbre, ni un pam d’asfaltat 
que no s’hagi fet gràcies a la 
força de la gent”, va dir Martí-
nez durant la seva intervenció. El 
llibre recull les diferents èpoques 
viscudes per l’AV. La primera, 
del 1960 al 1974, marcada pel 
franquisme i la impossibilitat de 
fer accions contundents per recla-
mar millores per un barri que va 
crèixer desproporcionament amb 

l’arribada massiva d’immigració 
als anys 50 i 60, sense desenvo-
lupament urbanístic i mancat 
dels equipaments necessaris per 
a una població que va arribar 
als 7.000 habitants. “Coincidint 
amb la mort de Franco i l’inici 
de la democràcia, vam sortir 
al carrer a reclamar el dispen-

sari, l’escola i l’asfaltat dels 
carrers”, va recordar Martínez, 
en referència a l’etapa de més 
mobilitzacions. Després, durant 
les dues últimes dècades del segle 
passat, va haver-hi una època de 
distanciament entre l’AV i el ba-
rri fins que, a principi del XXI, 
va tornar a prendre la rellevància 

que havia tingut en els seus inicis. 
“Aquest llibre és el vostre tre-
sor perquè recull la història del 
vostre barri i pot ensenyar les 
noves generacions què és el que 
es pot aconseguir quan es té la 
força de tot el veïnat al darre-
ra”, va concloure Martínez.  

Diverses etapes. El president de 
l’entitat veïnal, José Luis Coneje-
ro, va donar les gràcies a totes les 
persones que al llarg d’aquests 
50 anys han passat per l’AV i va 
recordar que és oberta a tothom. 
“Qui vulgui venir a treballar i 
a aportar el seu gra de sorra, 
pot fer-ho”, va dir. Tots els socis 
de l’AV –al voltant de 1.400– ja 
han rebut gratis el seu exemplar 
i els 600 restants de l’edició –se 
n’han fet 2.000– s’han posat a la 
venda al preu de 5 euros. L’acte, 
que va comptar amb la presència 
d’una delegació del govern muni-
cipal encapçalada per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), va clo-
ure amb l’actuació del grup Plata-
forma Creativa El Trapecio, que 
primer va parlar sobre la història 
de l’entitat i després va represen-
tar un espectacle de poesia en 
homenatge a les víctimes de la 
Guerra Civil. L’AV va celebrar 
el 50è aniversari  amb un dinar 
multitudinari a l’escola El Viver 
fa dos anys.

Pilar Abián | Can Sant Joan

Pepe Martínez, de l’AV de Can Sant Joan, ha coordinat l’elaboració del llibre sobre l’entitat
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La Regidoria de la Dona va pre-
sentar al Consell de la Dona, reu-
nit el 29 de gener a la Casa de la 
Vila, l’estudi sobre la reinserció 
laboral de les dones, elaborat per 
l’Ajuntament amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. “Aquest 
informe és un document de tre-
ball en què es constata que les 
dones tenen més problemes a 
l’hora de trobar feina, sobretot 
en aquesta època de crisi”, va 
explicar la regidora de la Dona i 
presidenta de l’organisme, Judith 
Mojeda (PSC), qui va afegir que 
l’estudi “ens ha de servir per 
veure si les polítiques actuals 
són les correctes o hem de reo-
rientar-les per adaptar-nos a 
la conjuntura”. El consistori va 
lliurar un exemplar a cadascuna 
de les assistents perquè el puguin 
llegir i fer les aportacions que 
considerin oportunes.

Dia de la Dona. L’altre tema que 
es va debatre durant el Consell 
de la Dona va ser la preparació 
de la celebració del Dia Interna-
cional de la Dona, que es comme-
mora el 8 de març. El programa 
d’actes s’iniciarà uns dies abans 
de l’efemèride i inclourà diferents 
propostes com una conferència, 
un cinefòrum i una exposició, en-
tre d’altres. També hi ha prevista 
la representació de l’obra de tea-
tre ‘Trio de negres’ de la compan-

yia Teatroia’t. A banda dels actes 
del Consell, el Grup de Dones de 
Can Cuiàs també té previst orga-

nitzar alguna activitat amb motiu 
de la celebració del Dia Interna-
cional de la Dona.

L’ajuntament presenta l’estudi sobre 
la reinserció laboral de les dones
L’organisme, reunit el dia 29, també va començar a preparar els actes del 8 de març

L’Ajuntament va repartir l’estudi sobre inserció laboral entre les assistents al Consell de la Dona
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Sílvia Alquézar | La redacció

CoNSELL dE LA doNA

> taller per millorar la gestió de les entitats
La Regidoria de Participació Ciutadana va organitzar el 29 de gener un 
taller adreçat a les entitats per aprendre a millorar la seva gestió i organit·
zació. La sessió, a la qual va participar prop d’una desena d’associacions 
de la ciutat, es va fer a l’Espai Cultural Kursaal. Durant el curs es va ana·
litzar com diagnosticar el grau de participació interna de cada entitat i es 
van desenvolupar un seguit d’eines pràctiques que es poden aplicar per 
afavorir la participació interna a cada associació. El taller s’inclou en el Pla 
de Formació d’Entitats de l’Ajuntament. A la imatge inferior, alguns dels 
assistents als curs | SA

> Curs d’informàtica a Can Cuiàs per a gent gran
El Centre Cívic de Can Cuiàs acollirà els dies 7, 14, 21 i 28 de febrer i 7 i 14 
de març un curs d’informàtica adreçat a persones majors de 60 anys. El 
taller és gratuït i es farà de 16 a 20h. Els interessats es poden inscriure al 
mateix equipament municipal, per telèfon trucant al número 935 758 705 
o bé a través del correu electrònic centreciviccancuias@montcada.org. El 
curs és una iniciativa de la Xarxa d’Equipament de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona | SA
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L’Oficina d’Atenció a la Dona 
(OAD) organitza cursos de no·
ves tecnologies de dos nivells. 
Els tallers són gratuïts i s’adre·
cen a dones que es troben a 
l’atur. La inscripció es pot fer 
en horari d’oficina a l’OAD, a 
la Casa de la Vila, de 9.30 a 
13.30h, i a l’Espai Kursaal de 
Can Sant Joan, en horari de 
matí i tarda. Hi haurà dos cur·
sos de cada nivell. Els d’inicia·
ció tindran lloc, el primer, els 

dies 11, 14, 18 i 21 de febrer, 
de 9.30 a 12h, al Kursaal, i el 
segon, els dies 4, 7, 12 i 14 
de març, de 9.30 a 12h, a la 
sala institucional de la Casa de 
la Vila. D’altra banda, els cur·
sos més avançats es faran, el 
primer, els dies 25 i 28 de fe·
brer i 4 i 7 de març, de 9.30 a 
12h, al Kursaal, i el segon, els 
dies 19, 21, 26 i 28 de març, 
de 9.30 a 12h, a la Casa de la 
Vila | SA

> Curs d’informàtica per a dones en atur 
> Exposició d’aerografies a l’Espai Can tauler
L’Espai Jove Can Tauler acollirà de l’11 de febrer al 4 de març  una ex·
posició d’aerografies del montcadenc ‘Furky’, de Can Sant Joan. L’ae·
rografia és una tècnica de pintura en la qual es fa servir una pistola a 
pressió anomenada aerògraf, el funcionament de la qual consisteix en 
la pulverització de la pintura mitjançant un raig d’aire. Amb l’aerògraf 
es poden utilitzar diferents tipus de pintures, que s’han de diluir ade·
quadament perquè el raig sigui sempre fluid. L’aerografia és una forma 
d’art molt present en el modelisme i en el món del motor. Per exemple, 
els motociclistes aficionats sovint decoren els seus vehicles utilitzant 
aquesta tècnica. La mostra es podrà visitar de dilluns a divendres de 
17 a 21h i,  dissabte, de 16 a 20h | SA
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El portal de notícies de Montca-
da Comunicació laveu.cat va te-
nir durant el 2012 un total de 
346.120 entrades, 32.591 més 
que l’any anterior, en què es van 
comptabilitzar 313.529. El nom-
bre de visitants únics mensuals 
va girar al voltant dels 9.000. 
“Tenint en compte que la po-
blació del municipi és de poc 
més de 34.000 habitants, la xi-
fra d’usuaris és força elevada 
i demostra la bona acceptació 
del mitjà com a referent in-
formatiu local”, ha assenyalat 
la gerent de l’organisme públic, 
Pilar Abián. El mes en què més 
internautes diferents es van con-
nectar al portal de notícies va ser 
al novembre, en què es van regis-
trar un total de 10.472 entrades.
El web, vinculat al butlletí muni-
cipal La Veu de Montcada i Reixac 

que edita l’Ajuntament, va néixer 
al maig del 2008 i, d’aleshores 
ençà, ha anat creixent progres-
sivament en nombre d’usuaris. 
El portal d’informació local 
s’actualitza cada dia i inclou 
notícies, fotografies, videos i 

audios.  També permet consultar 
l’hemeroteca del butlletí, a més 
d’incloure altres seccions com La 
teva veu i les fotogaleries. A més, 
laveu.cat també permet connectar 
amb la versió online de Montca-
da Ràdio.

ComUNiCACió LoCAL

El portal ‘laveu.cat’ segueix creixent 
amb un increment de visites anuals
El web va tenir durant el 2012 un total de 346.120 entrades, 32.591 més que l’any passat

Sílvia Alquézar | La redacció

El portal de notícies ‘laveu.cat’ va registrar durant el 2012 un total de 346.120 entrades
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Els quatre components del programa de Montcada Ràdio Get Back –Jordi Grau, Toni Ventura, Jordi Salat i 
Jaume Casajuana– han fet l’últim cap de setmana de gener el desè viatge a Liverpool per conèixer la ciutat na·
tal de l’emblemàtica banda dels Beatles. “Durant aquests 10 anys hem visitat molt llocs relacionats amb el 
grup, però el que més ens ha agradat és The Cavern Club, la primera sala on van actuar”, ha explicat Grau, 
qui comenta que el grup també ha visitat les instal·lacions de l’emissora Radio City Liverpool –a la foto | SA

> get back, 10 anys de pelegrinatge a la ciutat dels beatles
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>Editorial
Valentine 
i Can Milans
Quatre anys després del trasllat 
de Valentine a Can Milans, el Tri-
bunal Suprem ha donat la raó a 
l’Ajuntament de la Llagosta, com 
ja ho va fer l’any 2009 el TSJC, 
i ha ratificat la nul·litat del canvi 
de planejament que va propiciar 
requalificar el solar que ocupa 
la fàbrica de zona verda a in-
dustrial. Malgrat que el proce-
diment es va fer amb el visti-
plau de qui té les competències 
en aquest àmbit, la Generalitat, 
la justícia ha determinat que la 
modificació del Pla General Me-
tropolità (PGM) va beneficiar la 
firma de pintures en detriment 
de l’interès general.
Tot i que el Ple va aprovar al 
2004 per majoria –amb l’única 
abstenció d’ERC– la requalifica-
ció dels esmentats terrenys per 
facilitar el trasllat de l’empresa 
fora del nucli urbà garantint la 
seva continuïtat al municipi, 
l’operació no ha estat exempta 
de crítiques per part dels grups 
de l’oposició. Al 2008 ja van re-
clamar una auditoria urbanística 
arran la denúncia d’un col·lectiu 
ciutadà contra de l’exdirector de 
l’Àrea Territorial, Antoni Jimé-
nez, en un cas de presumptes 
irregularitats com a regidor d’Ur-
banisme de Llavaneres, deman-
da que el govern va desestimar. 
Al 2010, amb l’esclat del cas 
‘Pretòria’, l’oposició va insistir-hi 
novament entenent que l’opera-
ció urbanística havia beneficiat 
més l’empresa que no la ciuta-
dania, com ja havia sentenciat 
el TSJC.
Ara la incògnita és saber què im-
plica la resolució del Suprem. La 
Llagosta ha anunciat que actuarà 
en defensa dels seus interessos 
mentre l’Ajuntament de Montca-
da i la Generalitat hauran d’estu-
diar com fer front a la sentència. 
De moment, caldrà esperar.

Prou d’injustícies!
Després de llegir La Veu setmana 
rere setmana i veure que gairebé 
tot són queixes, sé que la meva serà 
una més, però és que estic tan em-
prenyada... Amb tot, amb la manera 
de tractar-nos als ciutadans d’aquest 
país. Tant als joves, com als vells 
i als nens ens neguen els nostres 
drets, ens obliguen a baixar el cap 
amb impostos, retallades i altres for-
mes d’injustícia que s’han explicat 
sobradament i cada dia n´hi ha una 
de nova. Aquest cop, els senyors de 
l’ICS han dut a l’atur una metgessa 
que (sense voler treure mèrit a nin-
gú) ha estat de les més brillants que 
ha tingut aquest poble en anys. Par-
lo de la doctora M. Dolors Castillo 
que ens ha atès a tots sempre com 
a malalts de primera categoria i ens 
ha dedicat el temps que una per-
sona malalta necessita per explicar 
què li passa. 
Ara ens portaran un doctor nou que, 
encara que sigui un professional 
apte,  no ens coneix ni sap com es-
tem i apa! torna a començar. Potser 

ens atendrà bé o potser li donarà 
igual el nostre estat de salut per-
què, amb tants reajustaments,  és 
possible que dintre de poc ja no 
treballi aquí. En aquest país no es 
valora l’eficàcia, ja n’estic realment 
farta! No pot ser que ens facin de 
tot i que ens quedem callats. Nosal-
tres paguem la sanitat pública més 
cara que la privada, així doncs, te-
nim dret a triar el metge i jo vull la 
doctora Castillo. El que hauríem de 
fer és no pagar res fins que no ens 
donin el servei que ens mereixem. 
Fins quan callarem?

Lola Casajuana
Font Pudenta 

Agraïments
El passat 27 de gener vam repre-
sentar “The Sorcerer’s Pub” amb un 
èxit inesperat i una acollida increï-
ble per part dels montcadencs. Els 
aplaudiments i les felicitacions van 
ser innumerables i molt emotives.
Nomes volia donar les gràcies a tots 
els assistents però, sobretot, a dos 
membres de l’Ajuntament de Mont-

cada que ho han fet posible i ens 
han donat totes les facilitats del 
món. Moltes gràcies a en Dani Moly 
i a en Climent Sensada. Els tràmits 
van ser molt ràpids i fàcils i el trac-
te, molt proper i familiar. Moltes grà-
cies de tot cor.

Pitu Manubens
Can Sant Joan

Batudes de senglars
En l’últim número de La Veu es va 
parlar del creixement de la població 
de porcs senglars tant a la Serralada 
de Marina com a la de Collserola. 
En referència a aquesta informació 
voldríem aprofitar per explicar que 
La Societat de Caçadors El Tordo fa 
cada any batudes a la Serralada de 
Marina per reduir el nombre d’exem-
plars i mantenir el seu equilibri. La 
temporada comença el primer cap 
de setmana de setembre i acaba 
l’últim de febrer i els dies de caça 
són els dimecres i els diumenges.  
La zona on es fa la caça sempre està 
senyalitzada i, per això, és important 
que les persones que vagin a pas-

sejar o a fer esport a la muntanya 
respectin aquestes senyalitzacions. 
També s’ha de tenir en compte que 
l’activitat que fem està regulada i 
que es prenen moltes mesures de 
precaució per evitar accidents.
Aquesta temporada hem caçat una 
quinzena de porcs senglars, un dels 
quals pesava prop de 125 quilos. 
Cada peça s’analitza abans del seu 
consum i està prohibida la seva co-
mercialització. Els porcs senglars 
normalment no ataquen els humans 
però tenen molta força i, alguns, uns 
ullals prominents. Si mai us trobeu 
un de cara no us hi acosteu, quedeu-
vos quiets fins que marxin. Al web 
de la nostra entitat eltordo.montca-
da.cat podeu trobar més informació 
sobre les batudes de senglars i les 
activitats que fem com a entitat. 

Domingo Calduch
Societat de Caçadors ElTordo

El proper número, 
el 15 de febrer

En venta. Piso de 100m2, 4 habitacions 
y 2 baños, en ripollet. Tel. 696 637 058. 
Llamar por las mañana de 8 a 14h i de 17 
a 20h (Carmen).
Compro. Tebeos antiguos, cómics de 
superhéroes, manga, álbums de cromos, 
libros y juguetes en general. Tel. 630 930 
616.
se alquila. Local para fiestas de cum-
pleaños, eventos y reuniones en Montcada 
Centro. Contactar con noori. Tel. 626 226 
988.
En venda. Bicicleta francesa marca Gitany, 
amb canvi de marxes i ben cuidada. Preu: 
70 euros. Tel. 660 849 686.
se ofrecen. Pedagoga y educadora social 
para dar clases de repaso y relajación a 

niñas/os. disponemos de local propio en 
Montcada Centro. Telefono : 686 571 844.
Carmen.
Classes particulars. d’anglès i francès. 
Tel. 628 205 132.
se ofrece. Mujer joven para cuidado per-
sonas, tareas domésticas, limpieza, cangu-
ro... Con referencias. disponibilidad horaria 
e inmediata. sonia. Tel. 935 641 181.
busco. Habitació sense mobles per viure-
hi de lloguer. Preu econòmic. Tel. 664 121 
056.
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, presupuesto sin 
compromiso. 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. Tel. 935 750 839.
se ofrece. si necesitas arreglar ropa, ha-

cer disfraces, decorar... Llámame. Tel. 696 
113 479. sandra.
grup mixt del Vallès. Vols conèixer gent? 
Et sents sol o sola? si tens entre 45 i 60 
anys i t’ho vols passar bé truca als tels. 678 
927 956 (Ángeles) ó 677 394 239 (Joan).
se ofrece. Mujer española para limpieza 
por horas (6 euros/h). Tel. 605 100 513.
Clases. se ofrecen clases particulares de 
alemán. Telf. 610 392 086.
se ofereix. Home, 40 anys, responsable, 
treballador i fort, per cuidar o acompanyar 
persones grans o malaltes. disponibilitat i 
flexibilitat totals. Telèfon 626570210
se ofrece. inyectador de plástico, con más 
de 20 años de experiencia. Tel. 661 324 
417 – 935 753 365. 

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

M. Carmen Porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

Eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV·EUiA

Carmen Romero, portaveu de C’s Marta Aguilar, portaveu d’ERC

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

Un recurs integral de promoció de la igualtat

Correm el perill, amb tanta corrupció amunt i avall, o de presump·
ta corrupció amunt i avall hauria de dir, que un dia d’aquests nin·
gú es vulgui dedicar a la política. Que entre tots ho hagin (hàgim) 
desprestigiat tant tot plegat que a la política només s’hi vulguin 
dedicar justament aquests, els corruptes. 
Jo no me n’amago. Sóc dels que defenso la classe política i dels 
que a les sobretaules defenso que no és cert que tots siguin 
iguals. Potser perquè en conec més d’honestos que de desho·
nestos i perquè en sé d’uns quants que cobraven més quan es 
dedicaven a l’empresa privada. Però, es clar, ja s’ho imaginen, 
ara cada cop em quedo més sol a les sobretaules. Tan injust és 
mantenir en política algú que se n`ha aprofitat com, suposo, fer·
ne fora algú i penjar·li una etiqueta de culpable que arrossegarà 
sempre més si realment no hi ha motius.
No em consola a mi l’argument que quan van decidir dedicar·se 
a la política ja ho sabien, que anava així. No hauria d’anar així. 
N’estic tip de xoriços i n’estic tip de linxaments injustos. I això 
només ho pot arreglar una justícia ràpida, rapidíssima, que 
no tenim. Si tot ho posem al mateix sac i tardem deu anys a 
aclarir·ho, insisteixo, qui voldrà dedicar·se a la política?
Per això, vull reivindicar l’honorabilitat de l’acció política a la 
nostra ciutat. I per què no, dir quines són les nostres prioritats 
en aquests temps de profunda crisi econòmica i social. Per 
aquest 2013 hem aprovat un pla de xoc de 200.000 euros per 
abordar la precarietat social i econòmica a Montcada i també 
hem aprovat destinar 2.000.000 euros en inversions que afa·
voriran l’activitat econòmica a la nostra ciutat. 

Qui es voldrà dedicar a la política?

Fa uns dies vam poder veure per televisió la inauguració de la 
línia d’alta velocitat Barcelona·Figueres, però aquest acte per a 
Montcada va passar amb més pena que gloria. Per a l’alcaldessa 
perquè no va ser convidada, i per a la ciutadania de Montcada 
perquè, un cop més, la gran ciutat ha solucionat el seu proble·
ma a costa de Montcada. Ens van ocupar espais públics, com 
l’antic camp de futbol, el parc de les Aigües, el pàrquing del car·
rer Guadiana, etc. Hem hagut que suportar sorolls, vibracions, 
esquerdes.., tot justificat pel soterrament de la línia de Portbou. 
Primer ens van dir que es faria en paral·lel, després que es faria 
tot seguit i ara, que serà en un futur llunyà. Ens hem quedat 
muts, molt cabrejats però muts. Culpem l’Estat per no complir 
l’acord escrit, culpem la Generalitat per no donar prou suport al 
nostre projecte i culpem al nostre Ajuntament perquè, un cop 
més, no ha estat prou diligent, no s’ha volgut enfrontar a l’Estat i 
a la Generalitat, per no fer enfadar als seus companys de partit en 
aquestes institucions. I els ciutadans? No tenim cap culpa?
Hi ha polítics que tenen interessos molt diferents als de la ciuta·
dania, per als que la política es una professió i no una dedicació 
al ciutadà. Són els nostres representants, els hem votat i, si no 
defensen els nostres interessos, podem fer·los fora. Per això dic 
que estem molt cabrejats, però muts i paralitzats. Fins quan? Què 
més ens han de fer? Quants enganys més hem de suportar? Hem 
perdut les urgències nocturnes, la cimentera continua contami·
nant, la banca practica l’engany i el desnonament, augmenta la 
desnutrició... I mentre suportem noves infraestructures de servi·
tud a Barcelona, els nostres projectes segueixen sent virtuals: so·
terrament, INS Montserrat Miró, Residència les Vinyes, Hospital 
Ernest Lluch, Rotondes N·150, plaça la Pedra...

Quan direm prou?

Desde hace varios meses, la Policía Local de Montcada está su·
friendo una situación de acoso laboral por parte del gobierno 
municipal que desde el Partido Popular queremos denunciar. 
Por una decisión política, en cada turno de trabajo debe haber un 
agente de la Policía vigilando el aparcamiento del Ayuntamiento 
que dispone de cámaras de seguridad. El párquing municipal 
no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, seguridad e 
higiene. Si a eso añadimos que el número de efectivos en activo 
es inferior al necesario para cubrir las necesidades de los barrios 
de nuestra ciudad, se hace totalmente incomprensible tener a 
un agente castigado, degradado, humillado y relegado a ejercer 
unas funciones que no le corresponden. Hay que tener en cuen·
ta que los miembros de la Policía Local han tenido que aprobar 
unas oposiciones para acceder a la plaza. Por tanto, es escan·
doloso tenerlos encerrados en un aparcamiento que ya dispone 
de sus propias medidas de seguridad. Sólo se me ocurre pensar 
que responde a una venganza o represalia de un miembro del 
gobierno por haberse mostrado críticos en ciertas negociaciones 
laborales. Bonita manera de gobernar, señores socialistas. Ver·
güenza da saber que todo esto se produce con la complicidad y 
el apoyo de CiU. 
Realmente en este país las izquierdas desprecian a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad. Mientras el Partido Popular intentamos, 
sin éxito, condecorar y hacer un reconocimiento y agradecimien·
to público a todos los agentes de la Policía que realicen labo·
res meritorias, el gobierno de Montcada se limita a castigarlos y 
condenarlos a sufrir y soportar una situación laboral claramente 
denunciable. ¡Qué pena siento ante tal desprecio a nuestra Po·
licía Local!

Desprecio a nuestra Policía Local
En el poco tiempo que Ciutadans (C’s) lleva en el Ayuntamien·
to de Montcada i Reixac hemos podido comprobar que la nota 
que predomina entre el actual equipo de Gobierno de nuestra 
ciudad es una falta absoluta  de transparencia y su nula ética 
moral con los ciudadanos de Montcada i Reixac.
Los presupuestos presentados por PSC y CiU y que el Sr. Ma·
resma cataloga de dinámicos son una vez más una muestra 
más de esta forma de hacer política que tienen nuestros di·
rigentes. El señor Maresma llego a decir en el último pleno 
que la expropiación no había que tomarla como algo malo, 
sino como una inversión de futuro. Esto, dicho por el máximo 
responsable económico de nuestro Ayuntamiento, nos causa 
pavor.
Desde Ciutadans (C’s) podemos afirmar sin lugar a dudas que 
este equipo de Gobierno lleva a nuestro Ayuntamiento a la 
quiebra, es imposible que podamos afrontar con garantías el 
futuro económico con los presupuestos dinámicos presenta·
dos por el señor Maresma y, por supuesto, apoyados por CiU 
y PSC.
Es necesario que los ciudadanos conozcan la forma de actuar 
del actual equipo de Gobierno, sin transparencia y rectifican·
do unos presupuestos que todavía no han entrado en vigor. 
Lo que el Sr. Maresma entiende por presupuestos dinámicos, 
desde Ciutadans (C’s) lo catalogamos como gobernar “a salto 
de mata”, sin previsión alguna y, por supuesto, esta falta de 
previsión la pagamos todos los ciudadanos y a un interés ele·
vadísimo.

Las ‘inversiones’ del equipo de gobierno

Estem farts que la corrupció enceti els telenotícies i les portades 
dels diaris. Que formi tanta part de la nostra quotidianitat que 
l’acabem acceptant com a normal perquè total: Tots són iguals i 
tots fan el mateix!... Però d’aquells que formem part dels cente·
nars de persones que ens dediquem a la política amb la intenció 
de millorar la ciutat, el país, en definitiva, la qualitat de vida de 
la nostra gent, en som molts els que exigim que la justícia actuï 
amb celeritat i amb total fermesa. Volem veure tancats a la presó 
aquells que s’han beneficiat del seu càrrec públic, els que han 
malversat els diners de tots. Demanem que se’ls expropiï el pa·
trimoni que no pugui demostrar·se legítim; no volem ni pactes ni 
tractes de favor, sinó que la llei els hi caigui al damunt amb tota 
la seva duresa. No és just que aquesta dilatació de la justícia 
faci que Millets corrin pel carrer, que Durans puguin continuar 
exercint la política durant anys i panys i que, quan finalment hi 
hagi judici, s’arribin a pactes amb els quals no se senten incul·
pats, que els Bustos després de retirar·se momentàniament del 
seu càrrec d’alcalde per “facilitar” l’acció de la justícia torni, no 
perquè s’hagi demostrat que no hi té res a veure, sinó  perquè 
consideri que allò que se l’hi imputa, com que no és corrupció 
urbanística sinó tràfic d’influències, prevaricació i no sé quantes 
coses més, no tenen gaire importància. Volem que, si l’alcaldessa 
de Montcada ha comés il·legalitats, que la jutgin i que abandoni 
immediatament el càrrec. Però, si no és així , tampoc és just 
que durant anys i panys hagi de soportar la llosa que suposa 
estar sota sospita. Amb tot ,Catalunya no és diferent Espanya. No 
estem en cap oasi català. Però també això pot dependre només 
de nosaltres.

Volem gestionar els nostres recursos i també les misèries

L’Oficina d’Atenció a la Dona (OAD) de Montcada i Reixac s’està 
consolidant com un recurs utilitzat per dones de tot el municipi 
per cercar orientació e intentar trobar solucions a diferents tipus 
de problemes. Es tracta d’un servei municipal que desenvolupa 
accions específiques per a dones, les quals formen part de les 
polítiques locals d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes im·
pulsades des de la Regidoria de Dona i Igualtat.
Tot i que en els darrers anys s’han produït canvis legislatius amb 
la finalitat d’aconseguir una igualtat real i efectiva, aquest ha estat 
un pas important tot i que no suficient. La violència de gènere, 
la discriminació salarial, el major atur femení, la menor presèn·
cia de les dones en llocs de responsabilitat, els problemes de 
conciliació entre la vida laboral i familiar i les minses pensions 
de viduïtat són fets que demostren que la igualtat efectiva encara 
no hi és.
Estem compromesos en el desenvolupament de polítiques 
d’igualtat, impulsant accions per crear les condicions necessàri·
es per assolir la igualtat real d’oportunitats entre dones i homes. 
És per això què s’ofereix suport i atenció a les montcadenques 
per resoldre situacions de discriminació, s’impulsen iniciatives 
ciutadanes per fomentar la igualtat, i es facilita atenció persona·
litzada així com suport a col·lectius i grups.
Des d’aquestes línies volem encoratjar a les dones a continuar 
utilitzant aquest servei; als i les professionals que les atenen a 
continuar aportant el millor de les seves professions per col·
laborar tothom en l’assoliment d’un objectiu: aconseguir que 
aquest recurs esdevingui un referent per a la igualtat entre mont·
cadenques i montcadencs.
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La Rua de Carnaval 2013, que 
desfilarà pels carrers de Montca-
da el 9 de febrer, compta al mo-
ment de tancar aquesta edició, 
amb vuit comparses inscrites, 
xifra que podria augmentar fins 
a 12 segons les previsions de la 
Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni, que té coneixement de grups 
pendents d’apuntar-se –l’últim 
dia d’inscripció és l’1 de febrer. 
Les persones disfressades que 
no pertanyin a cap comparsa 
podran posar-se davant de la 
primera, acompanyant al grup 
de batucada Brincadeira. El 
punt de sortida serà el carrer Bi-
furcació de Can Sant Joan (18h) 
i l’itinerari passarà per Bateria, 
Masia, Mina, avinguda de la 
Unitat, Pasqual, Elionor, Major, 
pont de La Salle, rambla dels 
Països Catalans i  Camí de la 
Font Freda fins arribar al pavelló 
Miquel Poblet, que es convertirà 
en un sambòdrom. I aquest any 
ho serà més cap que altre per-
què, per raons de seguretat, les 
comparses només hi desfilaran, 
ballaran –si tenen coreografia–, 
recolliran el trofeu de reconei-
xement i marxaran per la porta 
posterior. 

Objectiu. Amb aquesta nova or-
ganització podrà accedir més 
públic a les grades a contemplar 
l’espectacle i no se sobrepassarà 

l’aforament de l’equipament, 
que és de 1.000 persones. El 
ball de canarval se suprimeix. 
La tragèdia del Madrid Are-
nas ha obligat els ajuntaments 
a revisar tots els actes multitu-
dinaris que es fan en recintes 
tancats i vetllar perquè, en cap 
cas, se superi la capacitat de les 
instal·lacions. El sorteig dels vi-
atges no es farà entre els partici-
pants sinó entre les comparses. 
Es manté el trofeu Patufet al 
participant més jove de la Rua i 
el Ganàpia, al de més edat. 
El programa arrenca el 3 de fe-
brer a l’Auditori (13h), on mem-
bres de la Cort de Carnestoltes 
assajaran amb el públic la rebu-
da que ha de tenir Sa Majestat, 
que arribarà a l’estació de tren 
de la línia de Manresa el 7 de 
febrer (17.15h). El rei de la gres-
ca protagonitzarà una cercavila 
pel carrer Major –acompanyat 
pel grup Xarop de Canya– fins 
a la plaça de l’Església on lle-
girà el pregó i hi haurà ball i 
guerra de confetti. El progra-
ma clourà el 10 de febrer amb 
un ball de disfresses a la plaça 
de l’Església a càrrec del grup 
Més Tumàcat (12h). Durant la 
festa es farà públic el veredicte 
del concurs de sardines carna-
valeres –que es poden lliurar a 
l’Auditori fins al 7 de febrer– i 
s’acomiadarà el Rei Carnestol-
tes fins l’any vinent. 

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

nEiX UniÓ MUsiCaL MontCaDa
Grups i dj’s locals participen en la festa 
de presentació del nou col·lectiu

CArNAVAL 2013

pàg. 22

noU CLUb DE LECtURa
Proposta per als aficionats als 
llibres de fantasia i ciència ficció 
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Aquest any el pavelló Miquel Poblet serà un autèntic sambòdrom on les comparses desfilaran per ser contemplades pel públic assegut a les grades

La mesura pretén que el públic pugui accedir a les grades per contemplar l’espectacle sense superar l’aforament de les instal·lacions

Les comparses de la Rua podran desfilar 
al sambòdrom però no hi podran romandre
Laura Grau | Montcada

Coincidint amb la festa del Car·
naval, la seu de l’Agrupació Fo·
togràfica de Montcada i Reixac 
(Afotmir) –al Centre Cívic Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo– aco·
llirà fins a final de mes l’exposició 
‘Carnaval de Sitges’, del fotògraf 
Carlos Ruiz. Nascut a Ciudad 
Real, Ruiz és un gran apassionat 
de la fotografia a la què es dedica 
professionalment. Treballa per a 
l’agència de fotografia Barcelona 
Connection fent reportatges de 
moda i actualitat | Lg

> El Carnaval de 
sitges, a l’afotmir
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L’actriu montcadenca Eva Pe-
rea és una de les protagonistes 
del muntatge ‘Una comèdia 
DALírant’, de la companyia 
Xavivola Teatre, que es podrà 
veure al Kursaal el 17 de febrer 
(19h). L’obra, estrenada al Tea-
tre Gaudí de Barcelona, és un 
homenatge al geni empordanès  
a partir d’entrevistes i progra-
mes televisius en els quals va 
participar. Perea té formació 
com a ballarina –va estar vin-
culada al gimnàs Jym’s durant 
una llarga etapa com a profes-
sora– i com actriu dramàtica i 
de doblatge. Ha protagonitzat 
diversos llargmetratges i sèries 
de televisió, i actualment im-
parteix classes d’interpretació 
davant la càmara en una escola 

de cinema de Granollers. Perea 
està molt contenta de tornar a 
Montcada amb una obra “que 
estic segura agradarà al pú-
blic perquè ens mostra l’evo-
lució del personatge que Dalí 

va construir per al públic, 
cada vegada més delirant i 
estrambòtic”, ha explicat. Les 
entrades anticipades al preu de 
8 euros es poden comprar a 
l’Auditori Municipal.
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homENATGE A dALí

L’actriu montcadenca Eva perea 
participa a ‘Una comèdia DaLírant’
El muntatge, estrenat al Teatre Gaudí de Barcelona, es representarà al Kursaal el 17 de febrer

Laura Grau | Redacció

L’actriu Eva Perea entrevistant Dalí, interpretat per l’actor i director del muntatge, Joan Frank

El Grup de Teatre La Salle 
Mont cada ha començat els assa-
jos del nou espectacle que té pre-
vist estrenar l’octubre vinent. Es 
tracta de ‘Mamma mia’, el musi-
cal basat en les cançons del grup 
Abba. Com ja van fer en el seu 
darrer muntatge, ‘L’esperit de 
Woodstock’, els actors cantaran i 
ballaran amb música en directe. 
La majoria d’ells ja va prendre 
part al musical de Mecano ‘33’. 
“Aquesta vegada no hem fet 
càsting perquè disposem de 
pocs mesos per assajar”, ha 
explicat la directora Rosa Labra-
dor, qui tindrà un paper en l’obra 
a l’igual que altres membres ve-
terans del grup com M.Carmen 
Martín i M.José Ezquerra. “Des 

del ‘Mètode Korosema, no ha-
víem sortit a l’escenari i ara 
ens venia de gust fer alguna 
cosa”, reconeix Labrador. 

Nous projectes. El grup vol 
aprofitar més vegades l’any la 
sala de teatre de l’escola ofe-
rint altres propostes, com un 
festival de monòlegs solidari, 
ara que compta amb nous col-
laboradors disposats a assumir 
tasques de direcció. Labrador 
ha avançat que, de cara al 2014, 
s’ha començat a treballar en el 
guió d’un nou musical de crea-
ció pròpia basat en les cançons 
d’Els Beatles i que compta amb 
la col·laboració del grup Get 
Back, especialista en la banda 
britànica.

Laura Grau | Redacció

GrUp dE TEATrE LA SALLE

Comencen els assajos 
del musical ‘Mamma mia’ 
De cara al 2014, el grup prepara una obra sobre Els Beatles

Participants del nou muntatge del grup de teatre La Salle, assajant al teatre de l’escola
pe
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pitu Manubens 
actua al Kursaal

Manubens, a l’extrem esquerra, té 24 anys i va començar a fer teatre amb el Grup de La Salle

El Kursaal va acollir el 27 de 
gener el musical ‘The sorcerer’s 
Pub’, l’obra que suposa el debut 
com actor professional del mont-
cadenc Pitu Manubens, veí de 
Can Sant Joan. Després d’aca-
bar la seva formació a l’Institut 
del Teatre, el jove inicia la seva 
carrera artística amb la compa-
nyia Sursum Teatre, creada amb 
altres companys d’estudis | Lg
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Un total de 4.500 persones ha 
participat en alguna de les acti-
vitats proposades des del Mu-
seu Municipal durant el 2012. 
Així es desprén de la memòria 
de l’any passat que ha elaborat 
aquest organisme, amb seu a la 
Casa de la Vila. Una de les fites 
principals ha estat doblar la xi-
fra de visitants de la Casa de les 
Aigües, una de les joies del pa-
trimoni arquitectònic de Mont-
cada, que ha passat de mil a dos 
mil. “Tenint en compte que la 
instal·lació està tancada habi-
tualment i només s’obre per a 
visites concertades, és tot un 
èxit”, explica la dinamitzadora 
del Museu, Tània Lozano. Hi 
ha dos factors que han contri-
buït a aquest increment. D’una 
banda, el suport de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona, que 
ha incorporat les activitats del 
recinte en la seva programació, 
i de l’altra, l’organització de vi-
sites teatralitzades, “molt ben 
acollides entre les escoles i 
instituts del municipi que, en 
general, es mostren interessa-
des en totes les propostes que 
es fan des del Servei Educatiu 
del Museu”, ha indicat la seva 
directora, Mercedes Durán

Nous projectes. A més de les 
cites fixes de cada any, com el 
Dia Internacional dels Museus 

i la Setmana de la Ciència, du-
rant el 2012 el Museu també ha 
participat en nous projectes com 
la commemoració del cinquan-
tè aniversari de la riuada, amb 
l’organització d’una exposició 
i una xerrada en coordinació 
amb altres municipis vallesans. 
Durán també ha destacat la ron-
da de visites que el Museu va 

dur a terme per tots els barris de 
Montcada amb l’objectiu de di-
vulgar la seva tasca. Pel que fa a 
les excavacions al jaciment íber 
de Les Maleses, ha manifestat 
la seva satisfacció per la darrera 
campanya, que ha tret a la llum 
noves informacions que es faran 
públiques el 28 de febrer a la 
Casal de la Vila (19h).

mEmÒriA dEL 2012

Un total de 4.500 persones participa 
en les activitats del Museu Municipal
La xifra de visitants de la casa de les Aigües ha arribat a dos mil, el doble que l’any 2011

Les visites teatralitzades a la Casa de les Aigües han tingut molt bona acollida entre els escolars

Laura Grau | Redacció

L’espai que ocupava la masia de 
Can Sants, en procés de demoli-
ció, serà convertit en un Centre 
d’Interpretació del passat medie-
val de Montcada i formarà part 
dels itineraris que ofereix el Mu-
seu Municipal. Així ho va anun-
ciar el regidor de Cultura i Patri-
moni, Daniel Moly (CiU), el 17 
de gener, coincidint amb l’inici 
de les obres d’enderrocament de 
l’edifici, ubicat darrera del Gran 
Casino de Terra Nostra i que 
es trobava en estat ruïnós.  “La 
bona notícia és que podrem 
salvar bona part dels murs 
de la primera planta i conso-
lidar-los per tal de visualitzar 
l’estructura de la masia”, ha dit 
Moly, qui també ha explicat que 
l’arc de l’entrada principal es po-

drà reconstruir en el mateix espai 
perquè s’han localitzat la totalitat 
de les dovelles que el conforma-
ven. “Serà un procés lent, però 
espero que en un any poguem 
adequar al recinte i instal·lar-
hi els plafons informatius”, ha 
afegit.

Al rescat. L’ende rro ca ment s’està 
duent a terme per fases i, en 
bona part, de forma manual, per 
rescatar els elements més signifi-
catius de la masia –els carreus, 
els llindars, els finestrals i el 
portal–,  catalogar-los i guardar-
los en dependències municipals. 
“L’objectiu és poder-los recu-
perar o, fins i tot, reutilitzar en 
la futura restauració d’algun 
edifici del patrimoni local”, ha 
dit Moly.

Laura Grau | Terra Nostra
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Les restes de Can sants 
seran convertides en 
un Centre d’interpretació
El recinte s’inclourà en un dels itineraris medievals del Museu 

La masia de Can Sants podrà conservar bona part dels murs de la primera planta 
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Els membres d’Acció Fotogràfica 
de Ripollet han optat per les imat-
ges ‘gore’ i explícites per reflectir 
una llarga llista de fòbies, des de 
les més conegudes, com la por a 
parlar en públic o als espais tan-
cats, fins a d’altres més rares, com 
el pànic al vent o a quedar-se cec. 
‘Phobos’ és el títol de l’exposició 
que acollirà la Casa de la Vila fins 
al 16 de febrer. La inauguració va 
tenir lloc el 22 de gener amb la 
presència del president de l’entitat 

ripolletenca, Joan Serrano, i per 
part de l’Ajuntament, l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) i el re-
gidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU).  Serrano va 
explicar que la idea de la mostra 
la van proposar els propis socis 
del col·lectiu “com un repte per 
reflexionar sobre les pors hu-
manes”. Després de ser estrenada 
a Ripollet el passat mes de juliol, 
la mostra comença a Montcada el 
el seu itinerari per diferents locali-
tats del Vallès.

foToGrAfiA

Laura Grau | Montcada

‘phobos’ ofereix una visió 
explícita de les fòbies

D’esquerra a dreta, el regidor Daniel Moly, Joan Serrano, d’AFR, i l’alcaldessa M. Elena Pérez
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La mostra es pot visitar a la casa de la Vila fins al 16 de febrer

Fins al 22 de febrer es pot visitar 
al Kursaal l’exposició ‘Cicles. El 
temps fet haiku’, la quarta col-
laboració de l’escriptora Elisa 
Riera amb un artista plàstic, en 
aquesta ocasió, la montcadenca 
Andrea Leiva. La mostra, inau-
gurada el 24 de gener, proposa 
un viatge pels 12 mesos de l’any 
a través dels haikus de Riera i 
les instal·lacions de Leiva, que 
combina elements de la natura 
amb objectes reciclats. “M’inte-
ressa el concepte de cíclic, tant 
en l’àmbit de la natura com 
en l’evolució de la dona, des 
de la infància a la vellesa”, va 
explicar l’artista, que ha partit 
dels poemes de Riera per cons-
truir les seves propostes plàsti-
ques. 
L’escriptora montcadenca va 
manifestar la seva emoció “per 
treballar amb una persona a 
qui pràcticament he vist nèi-
xer i que amb tanta sensibi-
litat ha interpretat els meus 
poemes”. 

kUrSAAL

La mostra ‘Cicles’ evoca els mesos 
de l’any amb haikus i instal·lacions
Elisa Riera torna a compartir un procés de creació amb l’artista plàstica Andrea Leiva

Andrea Leiva i Elisa Riera, posen sota un núvol de pluja que forma part de l’exposició ‘Cicles’

Laura Grau | Can Sant Joan
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> nou curs de català d’integració i el sLC

> itaca band enregistra el seu segon treball

La Regidoria d’Integració i el Servei Local de Català (SLC) organitzen 
un curs de català inicial de 20 hores del 13 de febrer al 18 de març, 
els dilluns i els dimecres, de 9.30 a 11.30h. Les classes es faran al SLC 
–a la quarta planta de la Casa de la Vila–, on es poden formalitzar les 
inscripcions de dilluns a dijous, de 10 a 13h i de 16 a 17.30h | LR

La Biblioteca Elisenda de 
Mont cada acollirà l’últim dis-
sabte de cada mes les reunions  
d’Unicorns Mecànics, un nou 
club de lectura especia litzat en 
fantasia i ciència ficció que es 
proposa donar a conèixer obres 
d’aquests gèneres d’una forma 
entretinguda i dinàmica, amb 
sessions transversals on es re-
lacionarà literatura amb cine-
ma i música. El club el dirigi-
rà Ismael Ávalos, llicenciat en 
Humanitats, coordinador del 
curs acadèmic sobre Tolkien a 
la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) i estudiós de la cièn cia 
ficció i la fantasia, que condu-
eix un programa sobre aquesta 
temàtica a Montcada Ràdio, ‘El 
vuelo del Fènix’ (els dilluns, de 
22 a 23h). La directora d’aquest 
espai, Raquel Lozano, també 
està  implicada en el projecte. 
Llicenciada en Comunicació 
Audiovisual, aportarà  la seva 
experiència, que inclou la parti-
cipació activa en bibliofòrums i 
fòrums digitals especialitzats en 
aquestes temàtiques.

Xarxes socials. Els seguidors del  
club disposaran d’un bloc on 
trobaran informació comple-
mentària sobre la lectura (uni-
cornsmecanics.blogspot.com) i una   pà-
gina a facebook on intercanviar 
opinions.  “La idea és introduir  

el lector neòfit en el món de la 
fantasia i la ciència ficció i, si 
ja té experièn cia, ajudar-lo a 
aprofundir en gèneres litera-
ris que s’han considerat me-
nors injustament”, ha explicat 
Ávalos. 
Prenent el llibre com a punt 
de partida, s’exploraran ele-
ments de la cultural popular, 
fent incursions en el cinema, 
la música, el còmic i la sèries 
de televisió, “per comprovar 
–diu Lozano– la influència 
d’aquest gènere en molts àm-
bits de la creació”. El nom del 

club fa referència a la novel·la 
¿Sueñan los androides con ovejas me-
cànicas?, que va inspirar una pel-
lícula emblemàtica del gènere 
de ciència ficció, ‘Blade runner’, 
i a una criatura mitològica per 
excel·lència com és l’unicorn. 
La primera trobada del club es 
farà el 23 de febrer a les 11.30h 
per abordar la novel·la de fanta-
sia El hobbit, de J.R.R. Tolkien. 
Les persones interessades a par-
ticipar poden enviar un correu 
electrònic a l’adreça sredondo@
montcada.org o demanar infor-
mació a la Biblioteca Elisenda. 

bibLioTECA ELiSENdA dE moNTCAdA

neix un nou club de lectura sobre 
literatura de fantasia i ciència ficció
Unicorns Mecànics és una iniciativa de dos montcadencs estudiosos d’aquest gènere

Laura Grau | Redacció

Ismael Ávalos i Raquel Lozano tenen a casa seva la biblioteca de la Societat Espanyola de Tolkien

> L’auditori acollirà una adaptació de ‘bambi’
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El muntatge ‘Bambi, una vida al bosc’, de la companyia El Replà, obre 
el 3 de febrer a l’Auditori Municipal (12h) la programació d’espectacles 
infantils de la nova temporada. L’obra, una adaptació del conte clàssic 
de F. Salten, té una durada d’un hora i s’adreça a infants a partir dels 
tres anys. Es tracta de la història d’un cervatell que comença a des·
cobrir el món que l’envolta i els seus habitants. L’espectacle arriba a 
Montcada després d’una extensa gira per Catalunya i arreu de l’Estat. 
El preu de l’entrada és de 4 euros | Lg

El grup montcadenc Itaca Band ha 
començat a enregistrar als estudis 
Atlàntida de Barcelona el seu segon 
treball discogràfic, ‘Rema!’, que té 
previst publicar a l’abril. La banda 
fa una crida entre fans i seguidors 
perquè col·laborin en el finança·
ment del seu nou projecte amb el 
micromecenatge de Verkami. El seu 
primer treball, ‘La Selva’, va tenir 
força bona acollida, amb una exito·
sa gira de concerts per Catalunya i 
arreu de l’Estat espanyol | Lg it
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El 8 de febrer la discoteca Cac-
tus del carrer Major acollirà la 
festa de presentació d’un nou 
col·lectiu, Unió Musical Mont-
cada (UMM), impulsat per 
l’associació Internautes Mont-
cada amb l’objectiu de donar 
visibilitat als grups de música 
emergents del municipi i coor-
dinar una programació estable 
de concerts, amb la participació 
de sales i locals que puguin es-
tar interessades. Un dels pro-
motors de l’UMM, Rafa Ruiz, 
considera que “hi ha una nova 
fornada de bandes i dj’s amb 
propostes força interessants i 

poc conegudes a nivell local”.  
Un altre dels objectius del col-
lectiu és posar en contacte 
grups, tècnics de so, mànagers 
i, fins i tot, distribuïdores. “Es 
tracta de crear noves dinà-
miques de col·laboració per 
donar una oportunitat a la 
música feta a Montcada”, ha 
afegit Ruiz.

Cartell. En la festa de presentació, 
que començarà a les 22.30h, es-
tan previstes les actua cions dels 
grups de pop-rock Gala Cortés, 
Red Domino i La Máquina de 
Escribir; un de blues i rock, 
Anna Lee; un de rap i hip-hop, 

Sonetokao, i els punxadiscos 
Socios del Rock Dj’s (rock) i 
Dj Roccat (música electrònica). 
La Coordinadora de Grups de 
Rock també col·labora en l’es-
deveniment amb la participació 
d’un dels seus components, la 
banda de rock Once varas. La 
Regidoria de Participació Ciu-
tadana de l’Ajuntament també 
dóna suport a la iniciativa amb 
la cessió de material musical. 
“Seran set hores de música, 
la majoria en directe i feta 
per gent de Montcada”, ha 
afegit Ruiz. Les entrades costen 
6 euros a taquilla i inclouen una 
consumició. 
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La Unió Musical Montcada pretén 
donar visibilitat als grups locals  
La festa de presentació, amb música en directe, serà el 8 de febrer a la discoteca cactus

Laura Grau | Pla d’en Coll

El nou grup de Salva Criado –a l’esquerra–, Gala Cortés, és una de les bandes que actuarà el 8 de febrer a la festa presentació de l’UMML’Espingari és un dels tres grups 
d’havaneres que actuarà el 2 
de febrer al Kursaal en el marc 
d’un concert impulsat per Fò-
rum Solidari amb l’objectiu de 
recaptar diners per ajudar als 
Casals catalans de Cuba (18h). 
Els altres dos grups que actua-
ran són Barca de Mitjana, de 
Premià de Mar, i Morralla, de 
Molins de Rei. Fòrum Solidari 
és una ong fundada pel montca-
denc Andreu Navarro –exmem-
bre de L’Espingari que va morir 
al 2006–, seguint el projecte del 
pare Liñán, un sacerdot escolapi 
de Balaguer. 

Al rescat.  L’objectiu de l’entitat 
és donar suport als casals cata-

lans de Cuba i vetllar perquè 
mantinguin les activitats cultu-
rals relacionades amb Catalunya 
i les seves tradicions. La idea 
d’organitzar cantades d’hava-
neres solidàries se li va acudir a 
final de 2009 al músic i estudiós 
d’aquest gènere, Càstor Pérez, 
desaparegut a final de 2010. Per 
a L’Espingari, aquesta és la seva 
quarta participació en una can-
tada de Fòrum solidari. Un dels 
músics, Pere Ferrer, s’ha mostrat 
content que per fi el concert es 
faci a Montcada. “Confiem que 
la gent respongui”, ha afegit. 
Les entrades es poden adquirir 
a l’Auditori al preu de 10 euros. 
El públic també pot col·laborar 
aportant material escolar el dia 
del concert. 

Laura Grau | Redacció

hAVANErES

Cantada solidària amb els 
casals catalans de Cuba
L’Espingari, Barca de Mitjana i Morralla són els grups convidats

L’Espingari durant una actuació feta l’estiu passat a la localitat francesa de Coulliure
sO
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el retro-visor
josep bacardit

Fundació Cultural

Amb motiu del XVIè Centenari 
de la promulgació de l’Edicte de 
Milà,  el Papa Pius X va declarar el 
1913 com Any Sant i va instar to·
tes les parròquies a commemorar 
aquesta efemèride tan important 
per a l’Església catòlica, ja que va 
marcar l’inici de la seva expansió 
per tot el món. L’Edicte de Milà, 
impulsat per Constantí El Gran, 
–primer emperador de Roma que 
va professar el cristianisme–, va 
establir la llibertat de religió i va 
posar fi a les persecucions per 
causes religioses.

Festa doble. A Montcada i Reixac 
la celebració es va fer coincidir 
amb la festivitat del 8 de setem·
bre del 1913, dia en què es com·
memorava el cinquè aniversari de 
la reconstrucció de l’ermita del 
Turó –gràcies a les aportacions 

de les riques famílies d’estiue·
jants i altres veïns– i el trasllat i 
l’entronització de la imatge de la 
Mare de Déu del Turó a les se·
ves dependències. L’organització 
dels actes festius va anar a càrrec 
d’una comissió especial presidi·
da pel metge montcadenc Joan 
Buxó Font i integrada per dife·
rents personalitats del poble i de 
la colònia d’estiuejants, entre els 
quals hi havia membres de les fa·
mílies Sagnier, Oriol, Larramendi, 
Jover, del Río, Bonet, Sants, Ca·
bré, Carbonell, Rocamora i Fins, 
entre d’altres. 
El programa es va allargar tres 
dies i, a més de la clàssica pro·
cessó –qualificada per la prem·
sa com “la més concorreguda i 
solemne dels últims temps”–, va 
incloure un fet singular: la col·
locació al cim del Turó d’una gran 
creu constantiniana –similar a la 
de la fotografia, que correspon a 
la de Ripoll. La creu, de 15 me·
tres d’alçada i adornada amb 
gran elegància, disposava d’uns 
llums d’acetilè alimentats per 
un gran gasòmetre que, a la nit, 
causaven un gran efecte a tota la 

comarca,  ja que  la lluminària es 
distingia fins a Sabadell.  Aquest 
“efecte especial” –tota una nove·
tat en aquells temps–  va rebre  
la  felicitació del mateix bisbe de 
Barcelona, Joan Josep Laguarda. 
Els fidels montcadencs que van 
participar a les festes constan·
tinianes van guanyar el seu cor·
responent jubileu o indulgència 
plenària, que comportava el per·
dó instantani de tots els pecats 
comesos durant aquell any.

La creu de Constantí, al cim del turó
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L’any 1913 totes les parròquies catalanes van celebrar el XViè Centenari de l’Edicte de Milà 

Creu constantiniana a Ripoll l’any 1913

El fidels que van 
participar a l’acte 
van obtenir el perdó 
de tots els pecats

El 8 de març és l’últim dia per pre-
sentar treballs al 25è Concurs de 
Cartells de Festa Major que con-
voca la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni per escollir la imatge que 
servirà per divulgar el programa 
d’actes i les samarretes. Hi haurà 
un primer premi de 800 euros i 
tres accèssits de 150 cadascun. Els 
participants, que han de tenir més 
de 16 anys, només poden presen-
tar una obra –de tamany DIN-
A3– amb un nombre il·limitat de 
tintes –preferiblement planes. Les 
propostes es poden lliurar a la 
Casa de la Vila (c.Major, 32), de 
dilluns a divendres, de 9 a 21h.

Per a nens i joves. També es con-
voca la modalitat infantil i juvenil 
del certamen, adreçat a infants i 
joves nascuts entre els anys 1998 
i 2006 que visquin o estiguin es-
colaritzats a Montcada. Hi haurà 
quatre categories en funció de 
l’edat i cada concursant només 
pot presentar un dibuix. La mida 
del cartell pot ser un DIN-A4 o 

bé un DIN-A3 i també es poden 
usar un nombre il·limitat de tin-
tes. S’atorgaran quatre premis 
per categoria, consistents en lots 
de material de dibuix i pintura. 
Els treballs s’han de presentar a 
la Casa de la Vila del 18 de març 
al 19 d’abril. Tots els cartells par-
ticipants s’exposaran a l’Auditori 
Municipal del 7 de maig al 2 de 
juny, juntament amb les obres de 
la modalitat d’adults. La data de 
lliurament de premis serà anun-
ciada properament.

fESTA mAJor 2013

Es convoca la 25a edició 
del concurs de cartells
Les obres es poden lliurar fins al 8 de març a la casa de la Vila

José Luis Ontiveros, guanyador del 2012
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Festa de comiat 
del Rei Carnestoltes
Amb el grup Més Tumàcat

10 dE fEBRER, 12h
PlAçA dE l’EsGlésiA

8 dE fEBRER, 22.30h
disCotECA CACtus

2 l dissabte
Concert. D’havaneres solidàries amb 
els grups L’Espingari, Barca de Mitja·
na i Morralla. Hora: 18h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 10 euros. Organitza: Fòrum Soli·
dari. Col·labora: Ajuntament.

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

3 l diumenge
Visita. Al Palau de la Generalitat. Hora: 
11h. Lloc: Plaça Sant Jaume. Organitza: 
Fundació Cultural Montcada.

Teatre familiar. ‘Bambi, una vida al 
bosc’, de la companyia El Replà. Hora: 
12h. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 4 
euros.

Carnaval. Visita del mestre de cerimò·
nies i el sèquit del Rei Carnestoltes. 
Hora: 13h. Lloc: Auditori Municipal. 

4 l dilluns
Exposició. De fotografies sobre la neva·
da de 1962 amb motiu del cinquantè 
aniversari. Lloc: Casal de Gent Gran de 
Montcada i Reixac (Parc Salvador Allen·
de). Fins al 15 de febrer.

7 l dijous
Carnaval. Arribada del Rei Carnestol·

tes i el seu sèquit, cercavila i ball amb 

guerra de confetti final. Hora: 17.15h. 

Lloc: Estació de tren Montcada·Manre·

sa (c.Bogatell), carrer Major i plaça de 

l’Església. 

8 l divendres
Inauguració. De l’exposició ‘Carnaval de 

Sitges’, de Carlos Ruiz. Hora: 20h. Lloc: 

Antigues Escoles de Mas Rampinyo. Or·

ganitza: Afotmir.

Festa. De presentació del nou col·lectiu 

Unió Musical Montcada. Hora: 22.30h. 

Lloc: Discoteca Cactus. Preu: 6 euros.

9 l dissabte
Visita. ‘Un Raval inèdit’, dintre del pro·

grama Barcelona Camina. Hora: 11h. 

Lloc: c. Hospital, 51 (davant del Teatre 

Romea). Organitza: Fundació Cultural 

Montcada.

Carnaval. Rua pels carrers de Montcada 

i sambòdrom. Hora: 18h. Lloc: c. Bifur·

cació (veure pàgina 18).

10 l diumenge
Carnaval. Ball de disfresses, veredicte 
del concurs de sardines carnavaleres i 
comiat del Rei Carnestoltes amb el grup 
Més Tumàcat. Hora: 12h. Lloc: Plaça de 
l’Església. 

12 l dimarts
Taller. Per a pares amb fills adolescents, 
a càrrec de professionals del Centre de 
Prevenció i Intervenció en Drogodepen·
dències SPOTT de la Diputació de Bar·
celona. Hora: 18h (també els dies 19 i 
26). Lloc: Sala Institucional de la Casa 
de la Vila. Organitza: Federació d’AMPA 
de Montcada i Reixac.

15 l divendres
Visita. ‘Els patis de l’Eixample (I part)’. 
Hora: 18h. Lloc: Sortida metro Entença 
(línia 5). Organitza: Fundació Cultural. 

16 l dissabte
Hora del conte. ‘Cuquet de llana’, a cà·
rrec de Glòria Arrufat. Recomanat per a 
infants fins als 3 anys. Hora: 11h. Lloc: 
Sala polivalent de la Biblioteca Elisenda 
de Montcada.

Unió Musical Montcada
Festa de presentació amb l’actuació 
de grups i dj’s locals

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

EXposiCiÓ
cicles. el temps fet haiku
Fins al 22 de febrer
sala sebastià Heredia

hAVANErES SoLidÀriES
l’espingari, barca de mitjana i morralla
2 de febrer, 18h
sala joan Dalmau

EXposiCiÓ
‘pHobos’

Fins al 16 de febrer

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

1 2 3

8 9 105 6 74

11

j.vila pardo pardo

rivas Duran Duranmiró v.Nieto j.relatrecasens

v.Nietoguix recasens mirópardo

13 1514
j.relat j.relat

16 17

febrer

TEATrE fAmiLiAr
baMbi, Una ViDa 
aL bosC
de la cia. El Replà
3 de febrer, 12h

12
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bàsQUEt
El CEB Can sant Joan aconsegueix 
la victòria en el derbi femení contra el 
sènior de l’AE Elvira-La salle.

pàg. 28 pàg. 29 

Al 1988, el CD Sant Juan i 
l’Atlético Sant Juan, fundats al 
1943 i al 1959 respectivament, 
van decidir fusionar-se per crear 
la Unió Esportiva Sant Joan-At-
lètic de Montcada, que ara com-
pleix el seu 25è aniversari. Una 
vegada al mes, coincidint amb el 
partit que l’equip jugui com a lo-
cal a la segona quinzena, el club 
organitzarà una sèrie d’actes 
per celebrar aquesta efemèride 
i homenatjar antics presidents, 
jugadors o els socis més antics. 
A més, l’entitat està preparant la 
projecció d’un documental sobre 
la seva història i una exposició 
que es podrà veure abans de fi-
nal de temporada a l’Espai Cul-
tural Kursaal. “Volem recordar 
aquest procés, que alguna gent 
del barri no va veure amb 
bons ulls ara fa 25 anys, però 
que ara ens permet gaudir del 
millor moment esportiu de la 
nostra història gràcies al su-
port de l’afició”, comenta Pepe 
González, president de la Unió 
des de fa 10 anys.  
El primer acte commemoratiu 
es va fer el 20 de gener durant 
la disputa del primer partit de 
l’any a l’estadi de Can Sant 
Joan. Aquell dia els jugadors ja 
van estrenar un nova samarreta, 
que manté els tradicionals colors 
blau i vermell, però incorpora 
quadres en el seu disseny, i que 

lluiran durant tot el 2013. La 
nova samarreta va donar sort als 
locals, que van tancar la primera 
volta amb una gran victòria con-
tra el cinquè a la taula, el Premià 
Club Esportiu (3-2). 

Bon moment. La bona ratxa va 
continuar al primer partit de la 
segona volta, també jugat a casa 
contra l’EF Mataró (4-2). Tot i la 
transcendència d’aquest enfron-
tament davant d’un rival directe 
a la lluita per evitar el descens, 
la Unió va sortir poc concen-
trada, un fet que va aprofitar el 
rival per marcar dos gols quan 
només s’havien jugat 12 minuts. 
Abans del descans, els homes de 
José Manuel Martín ‘Pinti’ van 
retallar distàncies amb un gol de 
Pepe González. A la segona part, 
el Mataró es va quedar amb un 
jugador menys i els locals van 
millorar el seu joc fins a acon-
seguir la remuntada amb gols 
de Javi, de penal, Marc i Em-
manuel. “Estic content perquè 
novament hem sumat, però 
hem de tenir en compte que 
ja fa molts partits que hem de 
donar la volta a un marcador 
advers a casa. Al final, algun 
dia, no ens sortirà bé...”, co-
menta ‘Pinti’.
Després d’aquests dues victòries 
consecutives, l’UE Sant Joan ja 
és vuitè i té un coixí de nou punts 
respecte al descens directe.

Rafa Jiménez | Redacció

fUTboL SALA

L’UE sant joan comença a celebrar el seu 
25è aniversari allunyant-se del descens
Des de que va estrenar la samarreta commemorativa, l’equip ha sumat dues victòries seguides i ha pujat fins a la vuitena posició

FUtboL saLa
El Broncesval retalla en dues setmanes els 
quatre punts que li treia l’Hospitalet i torna 
a ser líder en solidari a la segona B.

L’alcaldessa i el regidor d’Esports no es van voler perdre l’estrena de la nova samarreta commemorativa dels 25 anys de l’UE Sant Joan 
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> Homentage 
del CEaV al club
Abans del primer partit de l’any a 
casa, Sebastià Heredia, del Centre 
Espeleològic Alpí Vallesà (CEAV), 
va obsequiar el president de l’UE, 
José González, amb una fotogra·
fia en què es veu un futbolista de 
l’entitat lluïnt la samarreta del club 
a dalt del Pic de les Tempestes 
(serralada de Maladeta). La imat·
ge es va captar fa més d’un any 
quan dos jugadors de l’UE Sant 
Joan i dos membres del CEAV 
van pujar aquesta muntanya. 
“Aquesta imatge és una mostra 
de l’agermanament entre ambdós 
clubs”, va dir Heredia | PA   
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L’UD santa Maria 
passa per sobre de  
l’EF base Ripollet b 
amb vuit gols

L’UD Santa Maria va signar la 
golejada més espectacular de la 
temporada a l’última jornada de 
la primera volta contra l’EF Base 
Ripollet B. El penúltim classificat 
del grup 15 de Quarta Catalana, 
que no ha guanyat cap partit, va 
rebre un espectacular 8 a 2 en 
contra. Francisco Serrano, amb 
quatre gols, va ser el gran protago-
nista d’un partit que ja va quedar 
sentenciat a la primera meitat amb 
un 6 a 1 favorable als de Terra 
Nostra. Jordi Moreno, Fernando 
Hernández, en dues ocasions, i 
Gerard Vendrell, de penal, va 
completar la victòria local.
Una setmana més tard, l’equip de 
Juan Meca va exhibir la seva cara 
més irregular, deixant escapar un 
empat davant del Can Mas Ripo-
llet, situat a la part baixa de la tau-
la. El gol de Jordi Moreno al 78’ va 
ser neutralitzat pels visitants amb 
un penal a vuit minuts del final. 
Després d’aquesta ensopegada, 
l’UD Santa Maria ocupa la setena 
posició amb 18 punts.  

El tècnic de l’UD Santa Maria, Juan Meca

fUTboL. 4a CATALANA
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S’ha de ser molt optimista per 
pensar que es pot sumar algun 
punt en un partit que s’està per-
dent al minut 89 amb un 2 a 0 en 
contra a casa del segon classificat. 
Això li passava al CD Montcada 
en el primer partit de la segona 
volta al camp de l’Avià, que tenia 
el partit controlat després dels 
gols aconseguits als minuts 33 i 
69. Però si una característica de-
fineix aquest equip és la fe i els 
verds van ser capaços de treure 
un punt que semblava impossible 
amb dos gols de Miki i Kike al 
89’. “El punt sap a glòria, però 
en el global del partit hem me-
rescut molt més. L’equip no ha 
baixat els braços, mai ho fem”, 
va expressar el tècnic verd, Jor-
di Salvanyà, després del partit 
contra l’Avià, que incrementa la 
seva crisi ja que no guanya des 
de fa set jornades. Tot el contrari 
li passa al CD Montcada que es 
consolida a la setena posició amb 
26 punts i ja suma quatre partits 
sense perdre.   

Final de la primera volta. Els verds 
van arribar a la mitja part de la 
competició amb una gran vic-
tòria a casa de la Gramanet-Mi-
lán B per 1 a 4. Els montcadencs 
van aprofitar les nombroses 
baixes dels de Santa Coloma per 
sentenciar el matx a la primera 
part, arribant al descans amb 
un 0 a 4: el primer gol, obra de 
Joan Morera, i els tres següents 
del ‘pitxitxi’ de la categoria, Ser-
gi Arranz, que ja suma 18. “De 

tant en tant, el futbol et dóna 
aquestes alegries”, va comen-
tar Salvanyà després d’aquesta 
important victòria davant d’un 
rival que ocupa posició de pro-
moció de descens. 
El triomf a Can Peixauet va 
permetre que el CD Montcada 
acabés la primera volta amb cinc 
punts més que la temporada pas-
sada i un balanç de sis victòries, 
vuit empats i quatre derrotes. En 
declaracions al web oficial del 
club, Salvanyà, que creu que el 
seu equip “no ha estat inferior 
a ningú”, té molt clar quin ha 
de ser l’objectiu per a la segona 
volta: “Mantenir la categoria 
sense passar angúnies. Un cop 
assolit aquest objectiu, crec que 
es podria mirar a la part alta”.

Rafa Jiménez | Redacció

fUTboL. primErA CATALANA

El CD Montcada no perd el somriure 
després d’un bon paper com a visitant
Els verds han sumat quatre punts amb una victòria al camp de la Gramanet-Milán B (1-4) i un empat a Avià (2-2)

> El sènior b puja fins a la primera posició
El CD Montcada B ja comparteix el lideratge del grup 5 de la Quarta Catala·
na i confirma les seves opcions a l’ascens. Els verds no perden des del 28 
d’octubre i van fer el traspàs de la primera a la segona volta amb dues vic·
tòries contra el Teià (5·1) i La Salle Premià B (3·0). Els montcadencs s’han 
beneficiat de les dues primeres derrotes del Singuerlín B, fins ara líder en 
solitari. Ara ambdós comparteixen la primera posició amb 32 punts | RJ   

Al partit menys esperat, a casa del 
penúltim, el Seagull, el sènior fe-
mení de l’EF Montcada va deixar 
escapar l’oportunitat de situar-se a 
la segona posició del grup 2 de la 
Primera Catalana. Tot i avançar-se 
en el marcador amb un gol de Ne-
rea Rodríguez abans del descans 
a la sortida d’un córner, les mont-
cadenques no van saber mantenir 
el resultat favorable durant la se-
gona meitat. Les badalonines van 
empatar en una jugada aïllada 

i després van fer el gol de la vic-
tòria amb un llançament de falta 
de gran factura a cinc minuts del 
final. “No hem estat les de sem-
pre, potser perquè el partit era 
massa d’hora, a les 10 del matí”, 
va manifestar després de la quarta 
derrota de la temporada el tècnic 
Antonio Moya, que li treu impor-
tància al fet de no haver pogut 
pujar a la segona posició després 
de la victòria del líder, el CE Saba-
dell, al camp del segon, l’ECF Les 
Garrigues (0-3). “Això és el futbol 

i la lliga és molt llarga”, explica 
Moya que, almenys, va poder re-
cuperar tres jugadores lesionades: 
la portera Lavínia, a més de Roni 
i Aída. Una setmana abans de la 
derrota a Badalona, l’EF Mont-
cada va oferir una millor imatge 
amb una contundent victòria al 
camp de l’EF Tàrrega (1-4).  
Ara mateix, les montcadenques 
continuen a dos punts de la segona 
posició, però ja han de compartir 
la tercera plaça amb el Manresa, 
tots dos amb 32 punts.  

fUTboL. primErA CATALANA fEmENiNA

L’EF Montcada deixa escapar 
l’oportunitat de situar-se segon

La unitat del vestuari del CD Montcada és una de les claus que permet explicar l’heroic empat que els verds van aconseguir al camp del segon, l’Avià

Rafa Jiménez | Redacció

A la primera volta, el Seagull va rebre un dur correctiu en la seva visita a Montcada (6-0) 
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Rafa Jiménez | Redacció

Va perdre al camp del penúltim i no va aprofitar la derrota de l’EcF Les Garrigues davant del líder
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A la segona jornada, els montcadencs van perdre contra el vigent campió per un ajustat 5,5-4,5

ESCACS

Rafa Jiménez | Redacció

La competició a la Lliga Nacional 
i a la Segona Divisió de korfbal 
s’atura fins el 9 de març per dispu-
tar la Copa Catalana. El Multióp-
ticas Isis A, que no ha jugat a les 
dues últimes jornades per descans 
i suspensió del seu partit contra el 
Vilanova, no ha tingut sort al sor-
teig i s’enfrontarà el 16 de febrer al  
Vallparadís, líder imbatut a la Lli-
ga, vigent campió de la Copa i re-
cent guanyador de l’Europashield 
(competició entre els subcampions 
de lliga) per tercera vegada. Per la 
seva part, el segon equip del CK 
Montcada jugarà la Copa B el 2 de 
febrer contra el SLKC B.

La Copa 
Catalana, nou 
objectiu del club
Rafa Jiménez | Redacció

korfbAL. Ck moNTCAdA

La secció de tennis taula de La 
Unió ha començat a un bon ni-
vell l’any 2013. A les primeres 
tres jornades, els montcadencs 
han sumat tres triomfs seguits: 
un a domicili, contra el Mollet 
(4-2), i dos com a locals, contra 
el Badalona (5-1) i el Cardedeu 
(4-2). Aquestes dues últimes vic-
tòries van tenir un sabor especial 
ja que van servir per revenjar-se 
de les derrotes que els mont-
cadencs van patir a la primera 
volta. Ambs aquest resultats, el 
TT La Unió ocupa la cinquena 
posició al grup 3 de la Tercera 
Territorial amb 14 punts. 

El tt La Unió 
comença amb 
bon peu el 2013
Rafa Jiménez | Redacció
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inici irregular de l’UE Montcada al 
Campionat de Catalunya per equips

> Èxit del shi-kan al Campionat de Catalunya
El Club Shi·kan Montcada va guanyar un total de cinc medalles d’or 
i tres de plata al Campionat de Catalunya de kata de kyokushinkai, 
disputat el 19 de gener a Lliçà d’Amunt. Els primers classificats van 
ser el benjamí Eric Ruiz, l’aleví David Sánchez, el cadet David André, 
el júnior Adrián Martínez i la sènior Marta García. En segona posició 
van acabar l’aleví Paula Franco i els juvenils Amin Khella i Aida Xavier. 
“Estem molt contents amb els resultats, més no es podia dema-
nar”, ha indicat l’entrenador del Shi·kan, Miguel Franco | SA

El Broncesval Montcada ha re-
cuperat el lideratge en solitari del 
grup 3 de la Segona Divisió B, 
aprofitant a la perfecció les dues 
derrotes consecutives del Bells-
port Hospitalet, rival que sem-
blava intractable i que ha perdut 
els dos partits que ha disputat en 
aquest 2013. Els montcadencs 
continuen anant per feina, no 
perden des del 17 de novembre 
i ja sumen vuit victòries segui-
des (una d’elles sense haver de 
jugar a causa de la retirada del 
Centelles). Els seus dos últims 
triomfs van arribar davant dos 

rivals de Santa Coloma. A casa, 
contra el Ràpid, els homes de Jor-
di Rozas van fer un partit molt 
seriós, tot i que els visitants van 
poder neutralitzar el primer gol 
aconseguit per Riquelme. Abans 
del descans, els montcadencs van 
augmentar distàncies i el marca-
dor es va completar amb un con-
tundent 5 a 1 gràcies als gols dels 
germans Esteller, Adrià i Gerard, 
i Grimaldos, en dues ocasions. 
Aquest resultat, combinat amb la 
derrota de l’Hospitalet a la pista 
de l’Escola Pia de Sabadell (4-3), 
permet que el Broncesval hagi 
recuperat la primera posició del 

grup onze jornades després, re-
muntant un desavantatge que va 
arribar a ser de 7 punts a finals 
de novembre. “Estem contents 
pel partit jugat i pels resultats 
que s’han donat en aquesta jor-
nada, que ens han permès ser 
novament líders”, va indicar el 
capità, Mario Litrán, després del 
matx contra el Ràpid.
Una setmana abans, i mentre 
l’Hospitalet perdia a casa contra 
el Manresa (3-4), els homes de 
Jordi Rozas van saber patir a la 
complicada pista de La Unión, 
aconseguint una ajustada vic-
tòria per 2 a 3. 

fUTboL SALA. SEGoNA b

El broncesval aprofita les errades 
de l’Hospitalet i ja és líder en solitari 

El Broncesval està fent una temporada excepcional i torna a ser líder del seu grup

Rafa Jiménez | Redacció

onze jornades després, els montcadencs tornen a ocupar el lideratge amb vuit victòries seguides

El primer equip de la Unió Escacs 
Montcada acumula una victòria i 
una derrota a les dues primeres 
jornades de competició a la Di-
visió d’Honor del Campionat de 
Catalunya. Els montcadencs van 
debutar el 19 de gener amb una 
victòria davant del Figueres (5,5-
4,5), però van patir la primera 
ensopegada a la segona jornada, 
jugada a casa de l’Escola d’Escacs 
de Barcelona, campió la tempo-
rada passada, per un altre ajustat 
5,5 a 4,5.  

Els de Jaume puig perden el seu porter titular, Ricard presas, que marxa a estudiar a l’estranger

hANdboL

El sènior masculí torna a competir 
després de l’aturada pel Mundial

Després d’un mes i mig d’aturada 
per les vacances de Nadal i la 
disputa del Mundial, el sènior 
masculí del CH La Salle reprèn 
el 3 de febrer la seva participació 
al grup C de la Primera Estatal 
amb un complicat partit a la pista 
del Maristes Algemesí de Valèn-
cia. Durant aquest descans, els 
lassal·lians han continuat amb els 
entrenaments i fins i tot van jugar 
un partit amistós contra el Sant 
Esteve Sesrovires que va finalitzar 

amb derrota. A la reanudació de 
la competició, els montcadencs tin-
dran la important baixa del porter 
titular, Ricard Presas, que marxa 
a l’estranger per fer una beca Eras-
mus, i del pivot Ángel González, 
a qui encara li resten tres dels 
quatre partits de la sanció que va 
rebre. “Aquesta aturada ens ha 
portat una cosa positiva: la vic-
tòria de la selecció espanyola al 
Mundial, que pot fer revifar el 
nostre esport i atraurà nous pa-
trocinadors i gent a les grades”, 

diu el tècnic lassal·lià Jaume Puig, 
exinternacional absolut que va es-
tar comentant a TVE el partit de 
quarts de final Espanya-Sèrbia.

Derrotes del femení. L’equip 
d’Esperanza Hoyos va tornar a 
competir a la Lliga Catalana el 20 
de gener, iniciant la segona volta. 
Als dos primers partits de l’any, 
les lassal·lianes van caure contra 
dos equips de la part alta: el BM 
Granollers (18-38) i l’Hanbdol 
Gavà (27-17). 

Rafa Jiménez | Redacció

El primer equip de l’UE Montcada va disputar la primera jornada a casa, contra el Figueres
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Amb una contundent vic-
tòria a la pista de l’UB Llefià 
B (48-79), l’equip sots-21 de 
l’AE Elvira La Salle ha fina-
litzat una brillant primera 
volta al grup 2 del nivell B 
del Campionat Territorial. 
Els montcadencs, entrenats 
per Ignasi de la Fuente, són 
segons i només han perdut 
dos partits en tota la tem-
porada. “Ho estem fent 
molt bé i lluitarem per ser 
primers, tot i que tenim el 

handicap que mai podem 
entrenar a la pista del 
Gimnàs. Sempre juguem 
a fora, encara que siguem 
els locals”, es lamenta el 
tècnic. 
Amb el segon millor atac 
del grup, el sots-21 està no-
més a una victòria del líder, 
el CE Vilatorta, equip al 
que ja van derrotar a la seva 
pista. La seva darrera enso-
pegada es va produir l’11 de 
novembre i ha encadenat 
set victòries seguides.

Aquest triomf les situa per sobre al final de la primera volta

bÀSQUET

El CEb Can sant joan 
guanya el derbi femení

La primera volta al grup 
8 de la Tercera Territorial 
femenina va finalitzar amb 
un derbi montcadenc que es 
va jugar a la pista del Gim-
nàs Municipal. La victòria 
va caure del costat del CEB 
Can Sant Joan que va supe-
rar a domicili l’AE Elvira-
La Salle per un clar 42 a 
56. D’aquesta manera, les 
de Can Sant Joan finalitzen 
la primera volta a la desena 

posició, just per damunt de 
les seves veïnes amb un ba-
lanç de quatre victòries i set 
derrotes. Per la seva part, el 
sènior femení de l’AE Elvira-
La Salle és onzè amb dues 
victòries i nou derrotes. 
A l’anterior jornada, el CEB 
Can Sant Joan havia per-
dut a casa contra el líder, 
el CBSAB (44-57), mentre 
que l’AE Elvira-La Salle ha-
via caigut a la pista de l’UB 
LLefià B (52-48).

Rafa Jiménez | Redacció

fUTboL SALA

A causa de les humitats, l’Escola no va poder jugar el seu partit de la 10a jornada
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El sènior de futbol sala 
de l’EF Montcada manté 
intactes les seves opcions 
de tornar a liderar el grup 
2 de la Segona Divisió 
després d’aconseguir una 
gran victòria a la pista del 
CF Sala La Pobla de Lillet 
(4-5), remuntant un 4 a 2 
en contra. Aquest resultat, 

combinat amb la derrota 
del líder, el SAFA Sale-
sians Sabadell, permet que 
els jugadors de José Luis 
Carrasco estiguin a tres 
punts del lideratge i amb 
dos partits menys. “Hem 
trobat un nivell de joc bo 
per intentar lluitar per 
pujar”, diu Carrasco | RJ  

L’EF Montcada torna a 
tenir a prop el lideratge
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El duel femení es va decantar del costat de les de Can Sant Joan

El sots-21, segon al 
final de la primera volta

fUTboL SALA

L’AE Can Cuiàs no ha po-
gut jugar cap partit a les 
dues últimes setmanes. Els 
seus enfrontaments contra 
el sisè i el quart classificat, 
el Magic Sants Futsal i el 
Claret Futbol Sala respecti-
vament, es van suspendre. 
Amb dos partits menys per 
jugar, els montcadencs ocu-

pen la tercera posició per la 
cua amb 6 punts. 
La lliga s’atura dues setma-
nes i els jugadors de Matías 
Ruiz tornaran a la competi-
ció el 17 de febrer a la pis-
ta del cuer, el Sant Andreu 
AE-Xocala. Abans, el dia 2, 
disputaran el matx ajornat 
conta el Magic SF | RJ  

L’aE Can Cuiàs suspèn 
els dos últims partits

Ja ha finalitzat la primera 
volta a la Segona Territo-
rial B i l’AFS Bosc d’en Vi-
laró es veu ara mateix fora 
dels quatre primers llocs 
que donen dret a lluitar 
per l’ascens. Els montca-
dencs van ajornar el seu 
partit contra el Catalònia, 
que es jugarà el 9 de fe-

brer, i al primer duel de la 
segona volta no van passar 
de l’empat a casa contra el 
Terra Negra (2-2). Ara ma-
teix, l’AFS Bosc d’en Vila-
ró ocupa la sisena posició 
amb 32 punts i un partit 
menys que alguns dels 
seus rivals directes de la 
part alta de la taula | RJ  

L’aFs bosc d’en Vilaró, 
fora dels quatre primers

El segon equip del Club 
Handbol La Salle continua 
imparable al grup C de la 
Tercera Catalana i és líder 
en solitari amb 11 victòries i 
cap derrota. A l’inici de la se-
gona volta, els montcadencs 
van superar el Balonmano 
Calella (29-21) i el penúl-

tim, l’Handbol Vilablareix 
(26-30). “Tenim la millor 
defensa de la categoria i 
si continuem amb aquesta 
dinàmica, podrem pujar; 
tot i que el més important 
és estar a un bon nivell a 
la fase d’ascens”, explica el 
tècnic Óscar San Felipe | RJ

El sènior b segueix amb 
pas ferm cap a l’ascens

Rafa Jiménez |  Redacció

bÀSQUET. AE ELVirA-LA SALLE

hANdboL

S’han disputat dues jornades de la segona volta i el sènior B segueix sense perdre
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korfbAL

inici de la segona lliga 
d’equips alevins i infantils
La primera jornada es va disputar al col·legi Elvira cuyàs

Les pistes del col·legi El-
vira Cuyàs van acollir 
el 26 de gener la primera 
jornada de la segona lliga 
trimestral d’equips de ca-
tegories aleví i infantil que 
organitza la Federació Ca-
talana de Korfbal. L’AE 
Montserrat Miró disposa 
aquesta temporada de sis 
equips: un júnior,  dos ca-

dets, un aleví, i dos infan-
tils. Precisament, aquests 
dos últims es van enfron-
tar a la primera jornada de 
la segona lliga i la victòria 
va ser per a l’equip B, que 
va guanyar per 4 a 3. 
El 16 de febrer, l’Elvira 
Cuyàs acollirà la quarta 
jornada on també partici-
paran els equips cadets de 
l’entitat.

Rafa Jiménez | Redacció

El Mitja Costa consolida el seu 
programa esportiu amb 50 alumnes
El global de nens i nenes que fan alguna extraescolar, comptant també les no esportives, arriba als 125

“El nostre objectiu és que 
els nens i nenes que fan 
extraescolars amb nosal-
tres s’ho passin bé prac-
ticant esport”. Aquesta 
és la filosofia que serveix 
per definir, en paraules de 
la seva coordinadora, Ma-
noli Villanueva, el progra-
ma d’activitats esportives  
extraescolars que organit-
za l’AMPA del col·legi Mi-
tja Costa, a Terra Nostra. 
Cada tarda, després de 
l’horari lectiu, 50 nens i 
nenes matriculats a l’escola 
fan algunes de les quatre 
opcions esportives que 
s’ofereixen: futbol sala (hi 
ha un equip aleví i un altre 
benjamí amb 11 i 7 alum-
nes, de tercer a sisè de 
primària, respectivament); 
multiesport (8, de primer i 
segon); psicomotricitat (8, 
de P3 a P5), i karate (16, 
de P3 a sisè). 

Altres activitats. Però les 
esportives, dirigides per 
cinc monitors i coordina-
des des de fa uns 15 anys 
per Manoli Villanueva, no 
són les úniques activitats 

que ofereix l’AMPA del 
Mitja Costa, que també 
destina temps i recursos, 
en el gimnàs i en algunes 
aules, a la batuka (59), la 
pintura (5), l’anglès (3) i 
la guitarra (3). La novetat 
d’aquest cus és un opció 
coneguda como ‘l’espai de 
deures’, on cinc alumnes es 
quedan al col·legi després 
de les classes de cada dia 
per poder fer reforç de de-
terminades matèries. 

Rafa Jiménez | Redacció

El Mitja Costa disposa de dues pistes exteriors. A la més gran, els equips de futbol sala fan el seus entrenaments

Els alumnes més petits de psicomotricitat, jugant un partit d’hanbdol

bÀdmiNToN

Èxit de júlia de la torre
Amb 12 anys, és doble campiona de catalunya en sots-15

La montcadenca Júlia de 
la Torre, de 12 anys, es va 
proclamar el 20 de gener 
campiona de Catalunya de 
bàdminton en individual i 
en dobles mixtes a la cate-
goria sots-15. De la Torre 

pertany a l’Associació Gra-
nollers Esportiva i ja ha 
aconseguit aquest gran èxit 
en una categoria superior. 
El 2 de febrer, Júlia intentarà 
repetir títol al Campionat de 
Catalunya sots-13.

bÀSQUET. Cb moNTCAdA

primers resultats positius 
per al premini mixt b
A l’inici del nivell D, ha guanyat els seus dos primers partits

bÀSQUET. CEb CAN SANT JoAN

El preinfantil inicia amb 
derrotes la lliga regular
Segon a la prèvia, ha perdut a les dues primeres jornades

El preinfantil masculí del 
CEB Can Sant Joan ja ha 
disputat les dues primeres 
jornades de la lliga regular 
del nivell C-1 del campio-
nat territorial de la seva 
categoria. De moment, els 
montcadencs no han tin-
gut sort i han perdut els 
dos partits: un a la pista 
del CB Llicà de Vall per 
un ajustat 40 a 38 i un altre 
al col·legi El Viver contra 
l’AE Escola Pia-Granollers 
(28-41). El preinfantil del 
club va acabar segon a la 
fase prèvia del nivell C 
amb un balanç de tres vic-
tòries i tres derrotes.  

Júnior A. Ha pujat fins a la 
quarta posició del grup 2 del 
nivell B després de sumar 
dues victòries més davant 
del CB Vila de Montornès 
(69-73) i del Montmeló CB 
(79-45). 

Rafa Jiménez | Redacció

bÀSQUET. AE ELVirA-LA SALLE

El júnior b encadena 
dues victòries seguides
Ha finalitzat la primera volta a la desena posició

Partit del preinfantil, al Viver

Per segona vegada a la 
temporada, el júnior B 
de l’AE Elvira-La Salle ha 
pogut encadenar dues vic-
tòries consecutives i ha pu-
jat fins a la desena posició 
del grup 3 del nivell C. Els 
jugadors de Miguel Ángel 
Ganella van superar un ri-
val directe com el Mas de 
Sant Llei-CBVV B (44-38) 
i van guanyar a la pista 
del penúltim, l’EBC La 
Llagosta (20-54). Després 
de la disputa de la prime-
ra volta, els montcadencs 
ocupen la part mitja de la 
taula amb un balanç de sis 
victòries i nou derrotes.

Júnior A. Ha baixat a la setena 
posició del grup 2 del nivell 
B amb un partit menys, que 
jugarà el 13 de febrer con-
tra el CB Sant Josep Obrer. 
Abans, va caure davant del 
Montmeló CB (71-52).

Rafa Jiménez | Redacció

El júnior B és ara desè a la taula

L’equip premini mixt B 
del CB Montcada ha co-
mençat amb resultats posi-
tius la seva participació al 
grup 2 de la lliga regular 
del nivell D. Després de 
debutar amb derrota a 
la pista de l’ADEDI Sant 
Adrià (35-17), aquest con-
junt, amb majoria de ne-
nes, s’ha recuperat bé amb 
dues victòries seguides 
contra el Sant Gervasi 3 
Mixte(43-25) i l’ACB Pa-
lau Plegamans (13-33). 
Amb aquests resultats, els 
jugadors i jugadores del 
premini B s’han retrobat 
amb el triomf, i fins tot 

alguns han aconseguit les 
primeres victòries de la 
seva curta carrera esporti-
va ja que a la fase prèvia 
del nivell C havien patit 
10 derrotes en 10 jornades 
disputades. 

Rafa Jiménez | Redacció

Bon inici del nivell D per al premini B

Júlia de la Torre, durant un partit de dobles mixtes al Campionat de Catalunya
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NATACió

230 nedadors de l’escoles 
de natació de Montcada 
i Reixac, Ripollet, Badia 
i Barberà, a més del CN 
Guiera de Cerdanyola, van 
participar el 19 de gener a la 
primera jornada del Cam-
pionat Comarcal que es va 
fer a Montcada Aqua sota 
l’organització del CEVOS. 

Cal destacar el resultats de 
Nadia Misas (guanyadora 
als 25 metres papallona i als 
25 m. lliures) i Martí Toldos 
(primer als 25 m. papallona 
i tercer als 25 m. lliures) en 
categoria benjamí; Claudia 
Garrote (guanyadora als 50 
m. papallona i segona als 
50 m. lliures) i Marc Grau 
(guanyador als 50 m. papa-

llona i als 50 m. lliures), en 
aleví; Daniel Gonzalo (guan-
yador als 100 m. papallona i 
segon als 100 m. lliure), en 
infantil; i Eva Coy (segona 
als 100 m. papallona) i Marc 
Ribas (segon als 100 m. lliu-
res), en cadet. La resta de 
resultats, incloent els de les 
proves per relleus, es poden 
consultar al web de l’IME.

bons resultats del nedadors de 
l’En Montcada als Comarcals
cinc membres de l’escola local van guanyar les seves respectives proves a la 1a jornada

Rafa Jiménez | Redacció

Tres nedadores de l’Escola de Natació Montcada, abans de saltar a la piscina

fUTboL SALA. broNCESVAL moNTCAdA

A manca de dues jornades 
per al final de la primera 
volta, l’equip infantil B del 
Broncesval Montcada con-
tinua lluitant per aconseguir 
la seva segona victòria de 
la temporada. De moment, 
no va tenir sort en els seus 
últims partits contra l’Inter 
Esportiu Malgrat (1-3) i el 

Manlleu UEF (3-2). Des-
prés d’11 jornades de com-
petició, els montcadencs 
ocupen la penúltima posició 
amb només 3 punts, els ma-
teixos que el Canet, l’unic 
equip del grup 2 de Prime-
ra Divisió al que van poder 
guanyar ara fa ja sis partits. 
La competició s’atura fins al 
17 de febrer.

Mala sort de l’infantil b
Els montcadencs només han pogut guanyar un partit

L’equip infantil B del Broncesval Montcada ocupa la cua de la classificació

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca Marina 
Castro, exnedadora de 14 
anys de l’Escola de Natació 
Montcada i que ara està al 
CN Sabadell, participarà 
a les properes setmanes al 
Campionat d’Espanya per 
comunitats autònomes (2 
i 3 de febrer a Madrid) i al 
Campionat de Catalunya 
(del 7 al 10 de febrer a Sa-
badell) | RJ

Dos objectius 
per a Marina 
Castro
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L’infantil b manté les opcions
d’accedir a la part alta de la taula

fUTboL. Ef moNTCAdA

Tot i que no va poder sumar al camp del líder, està a només sis punts de la segona posició del seu grup

L’infantil B de l’EF Montca-
da ocupa la setena posició 
al grup 47 de Segona Di-
visió amb un balanç de set 
victòries, un empat i quatre 
derrotes. Els montcadencs 
s’han consolidat a la part  
mitjana de la taula després 
d’una important victòria al 
camp de l’EF Barberà-An-
dalucia, desè, per 1 a 2. Una 
setmana abans, els vermells 
van tenir poques opcions al 
casa del líder destacat, el Sa-
badell Nord B, que va guan-
yar per 4 a 2. A dues jorna-
des per al final de la primera 
volta, l’infantil B només té 
un desavantatge de sis punts 
respecte al segon, l’EF Base 
Ripollet.  

Juvenil A. Ha recuperat 
llocs a la taula del grup 7 
de Primera Divisió i ara 
és quart, amb 24 punts, 
després d’aconseguir dues 
victòries consecutives con-
tra el CE Sabadell (2-1) i 
Bellavista Milán (0-4). 

Rafa Jiménez | Redacció

En partit corresponent a la 12a jornada, a l’estadi de la Ferreria, l’infantil B de l’Escola va superar el Sant Quirze B (3-1)
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El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada ha baixat 
fins a la novena posició 
del grup 2 de Segona Di·
visió després de cinc de·
rrotes seguides. Les dues 
últimes es van produir a 
casa contra dos equips 
de la part alta: el cinquè, 
l’EFS Ciutat Mataró, que 

va guanyar per 4 a 5, i el 
tercer, l’Sport Sala Santa 
Perpètua, que va sumar 
una còmoda victòria per 
1 a 4. “És un juvenil de 
primer any i l’objectiu 
és la formació i la per-
manència”, diu José Luis 
Carrasco, coordinador de 
futbol sala de l’Escola.

Cinc derrotes del juvenil de futbol sala el situen novè
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hANdboL. Ch LA SALLE 

Derrota del juvenil
El masculí havia encadenat tres victòries consecutives

El juvenil masculí del CH 
Salle va patir a casa contra 
l’H. Sant Cugat B  (26-30) 
la primera derrota després 
de tres victòries seguides, 

l’última a la pista de l’H. 
Cerdanyola (25-29). Els 
jugadors d’Àlex Expósito 
ocupen l’onzena posició 
amb 11 punts | RJ

TENNiS

bon paper del Ct Reixac
L’infantil i l’aleví arriben al partit de dobles, amb sort dispar

Bons resultats dels equips 
del CT Reixac a les darreres 
actuacions. El 20 de gener, 
l’infantil masculí va perdre 
a la pista del CT Sabadell el 

partit de dobles decisiu (3-2) 
després d’haver guanyat dos 
individuals. El dia 26, l’aleví 
masculí sí va poder superar 
el Sant Cugat (3-2) | RJ

moNTCAdA AQUA

Celebració dels 9 anys
S’organitzaran activitats especials entre l’11 i el 17 de febrer

A partir de l’11 de febrer, i 
durant una setmana, Mont-
cada Aqua organitzarà un 
programa d’activitats per 
celebrar el seu 9è aniversari 

on podran participar perso-
nes convidades pels socis. 
Per a més informació, es pot 
consultar a la recepció o al 
telèfon 935 650 996 | RJ

fUTboL. Cd moNTCAdA

El juvenil del CD Montcada 
segueix pujant llocs a la clas-
sificació del grup 7 de Pri-
mera Divisió jornada rere 
jornada. A les dues últimes 
setmanes, ha superat el Car-

dedeu després de guanyar-lo 
al seu estadi (0-2) i ha retallat 
distàncies amb l’UE Caste-
llar gràcies a la seva victòria 
a l’estadi de la Ferreria per 2 
a 1. L’equip de Jordi García 
és ara vuitè amb 22 punts. 

nova pujada del juvenil
Ja s’ha situat a la vuitena posició amb dues victòries més

Rafa Jiménez | Redacció
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Diego Arias
30è aniversari. La Fundació Engrunes ha fet 30 anys al servei de les persones més desafavo·
rides i amb problemes sociolaborals. El seu president, Diego Arias, és a l’entitat des que pràctica·
ment es va posar en marxa a la zona del Baix Llobregat a partir de la iniciativa d’un grup d’origen 
eclesiàstic que donava suport a les persones sense sostre per tal que es puguessin reinserir social·
ment. Engrunes va anar ampliant els seus projectes i, a la tardor del 2006, es va instal·lar a una 
nau al polígon industrial Coll de Montcada, a Terra Nostra. Al 2008, la Fundació va crear l’empresa 
Engrunes, Recuperació i Manteniment, que es dedica a la construcció i a la gestió de residus. La 
Fundació, una entitat sense ànim de lucre, és un puntal en la lluita contra l’exclusió social a Cata·
lunya mitjançant l’activitat econòmica i, a dia d’avui, és una de les principals empreses d’inserció 
tant de Catalunya com de l’Estat espanyol. 

“Engrunes fa coses amb els 
pobres i no pas pels pobres”

Quin és l’objectiu de la Fundació 
Engrunes?
Nosaltres proporcionem a les per·
sones en risc d’exclusió social o ja 
excloses un treball retribuït que els 
permeti reincorporar·se a la vida so·
cial i laboral utilitzant com a eina el 
seu propi treball i esforç personal. 
Això que vol dir? 
El contracte de feina serveix per 
dignificar la persona, que deixa 
de ser assistencial, és a dir, passa 
a ser un ciutadà autònom que no 
depèn dels serveis socials. Per tant, 
aquesta persona ja no és una càrre·
ga econòmica per a la societat, sinó 
tot el contrari, es converteix en un 
home o una dona actiu. És el valor 
afegit de la nostra empresa.
Per tant, Engrunes no fa benefi-
ciència.
No! La Fundació neix amb la volun·
tat de fer coses amb els pobres i no 
pas pels pobres. Es tracta de sortir 
de l’esquema de la clàssica bene·

ficiència. Les empreses d’inserció 
estem jugant cada vegada un paper 
més important en l’execució de po·
lítiques actives d’ocupació i contra 
l’exclusió.
Què li demanen a les administra-
cions públiques?
La nostra entitat proposa que les 
administracions, amb capacitat de 
contractació en el mercat públic, 
identifiqui les empreses d’inserció 
com una eina per contribuir a la 
superació de situacions d’exclusió 
social. Per això defesem que hi hagi 
clàusules socials en els concursos 
públics d’adjudicacions.
Què són les clàusules socials?
Es tractaria d’incloure a les bases 
dels processos de contractació 
certs criteris de política social, ja 
sigui com requeriment previ, com 
element de puntuació o com exi·
gència d’execució. Nosaltres no 
volem viure de subvencions públi·
ques, sinó de mercats de treball.

Engrunes ha guanyat el concurs a 
alguna administració pública?   
Sí. Per exemple, fem la recollida 
selectiva al municipi de Sant Cugat 
del Vallès, un dels primers ajunta·
ments que va incloure una clàusula 
social en les bases d’adjudicació. 

Aquest consistori va comprendre 
perfectament el que vol dir el re·
torn social. Va entendre que li surt 
més a compte contractar una per·
sona perquè sigui autònoma que 
mantenir·la a través de diferents 
ajuts de serveis socials. Així tothom 
hi surt guanyant. També vam guan·
yar el concurs de l’empresa pública 

Adigsa, del departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Genera·
litat. Fem totes les reparacions i re·
habilitacions d’edificis de protecció 
oficial. 
Amb quins col·lectius treballa la 
seva entitat? 
Amb les persones amb la renda 
mínima d’inserció, amb reclusos en 
tercer grau penintenciari, joves tu·
telats o extutelats per la Generalitat, 
drogodependents i dones que han 
patit violència de gènere. 
I amb la situació que estem vivint 
en l’actualitat, cada vegada amb 
més persones sense feina i en risc 
d’exclusió social, s’han plantejat 
poder contractar aturats de llarga 
durada?  
És un debat obert que tenim ara al 
si de la Fundació perquè la crisi ha 
provocat que cada cop hi hagi més 
col·lectius en risc d’exclusió social. 
I el nostre dilema és si donem feina 
també a aquestes persones abans 

que arribin a l’exclusió o bé seguim 
treballant amb els mateixos grups, 
que són els que venen determinats 
per la llei.
Quina relació té Engrunes amb la 
ciutat de Montcada?
És bona, però ens agradaria estar 
més integrats en el territori i en el 
seu teixit social. És un dels nostres 
reptes cara aquest any.
Tenen en marxa algun projecte a la 
nostra ciutat?
Sí, ara n’hem començat un adreçat 
a joves d’entre 16 i 20 anys que no 
tenen acabats els estudis obligato·
ris de l’ESO. Gràcies a aquest acord 
amb l’Ajuntament, els joves podran 
conèixer els oficis implicats en el 
manteniment del mobiliari urbà, 
alternant simultàniament coneixe·
ments teòrics i pràctics. Creiem que 
és un bon exemple per demostrar 
que el futur passa per empreses 
com les nostres i no per les multi·
nacionals.

“El contracte de feina 
serveix perquè la 
persona deixi de ser 
assistencial per passar 
a ser un ciutadà actiu”

president  de la Fundació Engrunes

A títol personal
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