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Força participació a 
la sisena edició del 
getting Contacts
prop d’un centenar d’empresaris destinen la 
jornada a obrir noves vies de negoci pàg. 6
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Nova estrena teatral
Carlos Cuevas, al TNC amb
l’obra ‘Barcelona’ pàg. 21

Obert el període de preinscripció als 
cicles formatius i batxillerats pàg. 13
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> NOu CuRS

El dissenyador gràfic Daniel Barba, 
de Cardedeu, guanya per segona 
vegada el concurs de cartells de 
Festa Major pàgS. 3, 4 i 5

Malgrat l’austeritat, arriba 
un programa farcit d’activitats
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L’UE SANt jOAN, prEgONErA
Coincidint amb el seu 25è aniversari, 
l’UE Sant Joan farà el pregó de Festa Major 
des del balcó de la Casa de la Vila 

Els grups Els Catarres, La máquina de escribir i Hotel Cochambre i el  cantautor Yonki Love passaran per l’escenari de l’Espai poblet

Es recupera la Fira Medieval amb parades 
d’artesans i nous espectacles de carrer

fEsTa major 2013

Montcada i Reixac viurà la seva 
Festa Major els dies 17, 18, 19 i 
20 de maig. El programa festiu, 
presentat el 7 de maig, man
té la mateixa filosofia de l’any 
anterior. “L’austeritat pressu-
postària –la xifra global no 
arriba als 100.000 euros, amb 
una reducció  del 10% respecte 
al 2012– i la participació del 
màxim nombre d’entitats i 
grups locals”, segons ha explicat 
el regidor de Cultura i Patrimo
ni, Daniel Moly (CiU). El pregó 
anirà a càrrec de la Unió Espor
tiva Sant Joan, coincidint amb el 
seu 25è aniversari, i el xou inau
gu ral serà conduït per l’actor Pep 
Callau, qui donarà a conèixer la 
gran sorpresa de la festa, relacio
nada amb els Gegants.

Patrimoni. El programa segueix 
i amplia la línia iniciada l’any 
passat d’incorporar activitats de 
divulgació del patrimoni local. 
A més de   les visites teatralitza
des a la Casa de les Aigües, el 
Museu es transformarà el 18 de 
maig en ‘La màquina del temps’ 
amb l’objectiu que els visitants 
viatgin a diferents èpoques de 
la història, des del món íber 
fins al segle XIX. L’altra nove
tat és una caminada popular al 
poblat ibèric Les Maleses, en 
col·laboració amb El Cim. Els 
dies 19 i 20 de maig el carrer 

Major es disfressarà de mercat 
medieval per acollir parades 
d’artesania i oficis, amenitzat 
pels músics de La Torna i espec
tacles de carrer, que tindran com 
a escenari la plaça de l’Església. 
També torna ‘El carrer del joc’, 
amb tallers inflables, rocòdrom, 
tirolina, titellàrium i un nou espai 
dedicat als videojocs educatius. 
La pista coberta serà l’escenari 
del concert i el ball, que enguany 
aniran a càrrec de La Principal 
de la Bisbal, en lloc de La Mara
vella, i dels espectacles teatrals 
locals ‘Regiones y Provincias’, 
d’Els Titelles, i ‘La jaula de las 
locas’, de Tea345. 
Pel que fa a l’Espai Poblet, en
guany tindrà una dotzena de 
carpes amb servei de bar i acti
vitats lúdiques i un gran escena
ri per on desfilaran La máquina 
de escribir i Yonki Love, amb
dós montcadencs, el grup de 
rock català Els Catarres i Hotel 
Cochambre. També torna el 
Vaparir Tour de Flaixbac, i la 
Festa Get Back. Com a nove
tat, la Colla de Diables de Can 
Sant Joan organitza una troba
da i una cercavila de Bestiari de 
foc amb la participació de grups 
d’altres municipis. 
El trenet de la Festa tambés es
tarà actiu, amb sortida i arriba
da a la Rambla dels Països Cata
lans, funcionarà de 18 a 23.30h. 
els dies 18, 19 i 20 de maig.

Laura Grau | Montcada
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El grup de pop-rock català Els Catarres actuarà el dissabte 18 de maig a l’Espai Poblet 

El grup La Torna és un dels que dinamitzarà l’ambient del mercat medieval que el carrer Major tornarà a acollir els dos últims dies de la festa

Yonki Love actua per primer cop a la Festa Major
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CAN pIELLA
Cercavila reivindicativa per 
defensar el projecte social 
que es desenvolupa a la masia 
pàg. 10

SOtErrAMENt tOtAL
Els actuals portaveus del 
col·lectiu deixen aquest càrrec 
en una assemblea el dia 23
pàg. 11

06

La sisena edició del Getting 
Contacts, adreçada a empresaris 
del municipi i a d’altres de pobla
cions veïnes, ha estat enguany 
un èxit d’assistència. Més d’un 
centenar de persones es va ins
criure a la jornada que va tenir 
lloc el 7 de maig, fet que demos
tra que aquesta iniciativa nascu
da a Montcada al 2008 i que va 
ser pionera a tot Catalunya és de 
gran utilitat per al sector empre
sarial. “Una de les nostres prin-
cipals preocupacions és cuidar 
el nostre teixit industrial i aju-
dar a crear xarxa i hem cons-
tatat que aquestes jornades 
són molt profitoses”, va dir el 
regidor de Promoció i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU), du
rant la seva presentació. 

Funcionament. La jornada s’articula 
de manera que els participants 
tenen l’oportunitat de mantenir 
entrevistes de treball de, com a 
màxim, 15 minuts amb totes les 
persones que vulguin, concerta
des prèviament pel personal de 
Promoció Econòmica –el promig 
sol ser de 12 trobades com a mí
nim. Abans dels contactes perso
nalitzats, el doctor enginyer de 
Telecomunicacions i Màster en 
Gestió i Organització d’Empreses 
per la UPC Enric Barba va fer 
una conferència inspirada en el 
seu llibre Innovación. 100 consejos 
para inspirarla y gestionarla. 

El ponent va encoratjar els em
presaris a innovar però no només 
en l’àmbit de les noves tecnolo
gies. “Els resultat de l’èxit és 
que s’innovi en totes les àrees 
–productes, logística, cadena 
de subministrament...– i que 
el negoci s’enfoqui sobretot en 
augmentar els ingressos i no 
només en reduir les despeses”, 
va dir. Juanjo Villalobos, gerent de 
Summa Systems i dinamitzador 
de l’activitat, va ser l’encarregat 
d’explicar el funcionament de les 
entrevistes i va expressar la seva 
convicció en els bons resultats de 
la cooperació empresarial. 
Enguany, com a novetat, es va 
introduir un espai d’exposició on 
els empresaris que van voler van 
poder mostrar els seus articles. 
El Servei Local de Català també 
va serhi present per informar els 
assistents sobre el codi de con
sum de Catalunya, destinat a ga
rantir els drets dels consumidors 
en matèria lingüística.

Escenari singular. Si bé la presen
tació i la conferència programada 
en el Getting Contacts es van 
fer a la sala d’actes de la Casa 
del Maquinista, les entrevistes es 
van desenvolupar en un marc es
pecial, la sala de Màquines de la 
Casa de les Aigües. La singularitat 
de l’edifici modernista i les seves 
possibilitats com a espai idoni per 
a la celebració d’esdeveniments 
culturals i socials va ser un dels 
missatges que van transmetre tant 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), com el regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
que van ser els encarregats de do
nar la benvinguda als assistents, 
juntament amb Paredes.

L’activitat, una iniciativa pionera que es va fer per primer cop al 
2008, ha tornat a la Casa de les aigües, el lloc on es va estrenar 

El getting Contacts va 
néixer a Montcada i s’ha 
estès a tot Catalunya

PromoCIÓ ECoNÒmICa

Pilar Abián | Can Sant Joan

Una de les novetats 
d’aquesta edició ha 
estat l’espai destinat a 
l’exposició de productes
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La sala de màquines de la Casa de les Aigües ha estat l’escenari triat per Promoció Econòmica per organitzar les entrevistes personals

El col·lectiu denunciarà els casos 
d’hores extres no regulades

assEmBLEa D’aTUraTs DE CaTaLUNYa

És una de les accions proposades durant l’última reunió, celebrada a la Casa de la Vila

L’Assemblea d’Aturats de Catalunya 
denunciarà aquells empresaris 
que obliguin el seu personal sota 
coacció a fer hores extres sense 
remunerar, entenent que aquest 
fet impedeix la generació de nous 
llocs de feina. Aquest és un dels 
temes que es van tractar durant 
la darrera reunió del col·lectiu, 
que va tenir lloc el 8 de maig a 
la Casa de la Vila. Els assistents 
van acordar formar una comis
sió concreta sobre aquest tema 
i altres tres més. Una d’elles es 
dedicarà a parlar amb les princi
pals empreses subministradores 
de serveis (llum, aigua i gas) per 
tal que les persones a l’atur o en 
risc d’exclusió no hagin de pa
gar el percentatge corresponent 
a impostos a la factura i només 
se’ls reclami el consum real. Un 
altre grup tractarà sobre el coo
perativisme i una quarta impul
sarà accions de difusió. “Farem 
concentracions i hem previst 
fer-ne una el 6 de juny a la 
plaça Sant Jaume”, ha explicat 

Rosa Aldave, de la plataforma de 
Montcada i Reixac, qui també ha 
indicat que s’està treballant en la 
creació d’una imatge corporativa 
a través de samarretes i altres ele
ments de merchandising que identi
fiquin les assemblees d’aturats.

Reunió amb Felip Puig. Durant 
la jornada es va donar compte 
de la reunió que representants 
del col·lectiu van mantenir 
el 25 d’abril amb el conseller 

d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, a qui li van transmetre les 
reivindicacions esmentades, així 
com les seves inquietuds respec
te les insuficiències en l’aplicació 
de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI). Segons l’Assemblea, Puig 
va reconèixer que 5.000 persones 
amb dret a la prestació encara no 
la perceben i per aquest motiu, 
el seu departament està elabo
rant una nova llei per substituir 
l’actual RMI.

Silvia Díaz | Montcada

La reunió va comptar amb representants de plataformes de poblacions d’arreu de Catalunya
si
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L’Ajuntament presenta l’ampliació 
de la vorera de Mossèn Castellví
Durant el maig, tècnics de l’Àrea de política Territorial faran diverses reunions amb entitats 

Personal tècnic de l’Àrea de Po
lítica Territorial de l’Ajuntament 
presentaran als representants de 
les entitats de l’àmbit d’influència 
el projecte de remodelació i am
pliació de la vorera del carrer 
Mossèn Joaquim Castellví, que 
connecta el centre i Mas Ram
pinyo amb la Font Pudenta i el 
polígon industrial de la Ferreria. 
Al llarg del mes de maig tindran 
lloc diverses reunions, la prime
ra de les quals serà el dia 21, a 
les 17.30h, a la Casa de la Vila. 
Durant les trobades, els repre
sentants del consistori explica
ran el projecte amb detall. “Vo-
lem informar de primera mà 
els represenants de les entitats 
i comptar amb les seves apor-
tacions”, ha explicat el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC).

Més seguretat. L’actuació forma 
part del programa d’actuacions 
que l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) durà a terme 

a Montcada i Reixac durant els 
pròxims anys. L’ens va adjudi
car a final del 2012 a Enginyeria 
Raventós la redacció del projecte, 
l’estudi de seguretat i salut i la 
direcció d’obres. Segons el consis
tori, el futur passeig del Ripoll su
posarà una millora substancial de 
la comunicació interna i permetrà 

garantir la seguretat dels vianants 
i dels conductors. 
Vinculat a aquest projecte, una al
tra iniciativa sobre la qual està tre
ballant el consistori és l’ampliació 
de la passarel·la de vianants del 
pont de La Salle, que enllaça el 
centre amb Montcada Nova, Pla 
d’en Coll i Mas Rampinyo.

Sílvia Díaz | Redacció

La mobilitat i la seguretat són dos aspectes complicats en alguns trams de Mossèn Castellví

ProjECTEs mETroPoLITaNs

petició perquè la conca 
del Besòs es mantingui 
com a zona sensible
La Generalitat està revisant els paràmetres de l’entorn fluvial

L’Ajuntament, per acord plena
ri, instarà l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Ge
neralitat a mantenir la designació 
com a zona sensible de tota la con
ca del Besòs, per tal de conservar 
els paràmetres que a hores d’ara 
mantenen la qualitat de l’aigua del 
riu i la proliferació de flora i fauna 
al seu entorn. L’ACA es troba en 
aquets moments revisant les zones 
sensibles de les conques dels rius, 
un tràmit que s’ha de fer cada qua
tre anys. Fonts del Departament de 
Territori i Sostenibilitat consultades 
per La Veu han explicat que la re
visió “garantirà la qualitat que 
ha assolit l’aigua en els darrers 
anys”.

Debat plenari. “L’actual situació 
dels rius ha permès recuperar 
la vida aquàtica i donar un ús 
social a l’entorn natural”, va ex
plicar al Ple d’abril, fet el dia 25, la 

regidora de Medi Ambient, Judith 
Mojeda (PSC). ERC i ICVEUiA 
van votar a favor del punt. La regi
dora de la coalició d’esquerres Alba 
de Lamo va felicitar el govern per 
la proposta, ja que considera que la 
Generalitat vol fer un pas enrere. 
“Demanem  al grup municipal 
de CiU –va apuntar– que traslladi 
als seus parlamentaris la preocu-
pació per la Conca del Besòs”. El 
portaveu nacionalista, Joan Mares
ma, va respondre que el seu grup 
“està preocupat pel que passarà 
amb la qualitat de l’aigua si es 
retira la qualificació”, donant su
port al punt. La portaveu de Ciu
tadans (C’s), Carmen Romero, va 
argumentar la seva abstenció dient 
que “per molta protecció que do-
nem a la conca, si no l’apliquem 
als seus afluents, no servirà de 
res”. El PP també es va abstenir, 
tot i que el regidor Cristino Gar
cía va apuntar que “no es poden 
llençar tants anys de treball per 
recuperar els rius”. 

mEDI amBIENT

Silvia Díaz | Montcada
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Els grups es posicionen en contra de 
les polítiques d’austeritat de l’Estat
Les quatre mocions sobre política general presentades pel grup d’ERC van ser aprovades pel ple municipal

La sessió plenària d’abril va aprovar 
quatre mocions d’ERC, tres de les 
quals feien referència a qüestions 
de caire general: en contra de les 
polítiques d’austeritat de l’Estat es
panyol, a favor de la transparència 
a l’administració pública i de suport 
als corresponsals de Catalunya Rà
dio que van deixar la Corporació l’1 
de maig. Tot i no ser temes estricta
ment locals, van ser els punts que 
van generar més debat. 
La primera moció referida a les re
tallades va prosperar amb el suport 
de CiU. Marta Aguilar (ERC) va 
vincular les polítiques d’austeritat 
a afers locals. “No és casualitat 
–va dir– que es tanquin les ur-
gències o que no es construeixi 
el nou institut Montserrat 
Miró”. El PSC i ICVEUiA es van 
abstenir i C’s i el PP van votar en 
contra. “Trobem a faltar que es 
parli sobre les retallades de la 
Generalitat”, va apuntar M. Car
men Porro (PSC). Joan Maresma 

(CiU), va argumentar que l’acord 
“servirà perquè a Madrid en res-
tin assabentats”. Óscar Gil (ICV
EUiA) va qüestionar el contingut 
de la moció dient que “sembla 
més de CiU que no pas d’ERC”. 
Cristino García (PP) va retreure a 
Aguilar que portés al Ple temes que 
s’han de debatre al  Congrés tot 
afegint “també estaria bé que es 
conegués la inversió de Madrid 
per a Catalunya”. I Carmen Ro
mero (C’s) va expressar que “Ne-
cessitem un millor finançament, 
però sempre dins d’Espanya”.

Resta de mocions. El text sobre la 
llei de transparència va rebre el vis
tiplau de tots els grups menys del 
PP (en contra). CiU, ERC, ICV
EUiA van votar a favor de la moció 
sobre Catalunya Ràdio i en contra, 
el PSC, PP i C’s –en excusar la 
seva presència les regidores Ana 
Rivas (PSC) i Eva García (PP), els 
vots favorables (10) va haver més 
vots positius que negatius (9).

PLE D’aBrIL

Els grups municipals van debatre quatre mocions durant la sessió plenària del mes d’abril
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 ERC farà campanya al municipi per l’Estat propi

ERC començarà el 10 de maig 
(17h, carrer Major) la campanya 
“És possible evitar 4500 milions 
d’euros de retallades?” i “2014, 
decidim llibertat”. L’objectiu, se-
gons la formació, és “informar tots 
els ciutadans sobre l’actual ofec 
econòmic que patim per part de 
l’estat Espanyol, que obliga a Ca-
talunya a fer unes retallades que 

afecten al benestar de tots i molt 
greument a les classes populars”. 
ERC entén que les retallades en 
polítiques socials no serien ne-
cessàries si Catalunya disposés 
d’un estat propi que recaptés i 
gestionés els recursos de tots els 
catalans. Militants i simpatitzants 
d’ERC del municipi muntaran una 
carpa itinerant pels barris | PA

El Ple condicions per a la contra
ctació del servei de manteniment 
de les instal·lacions municipals 
d’enllumenat públic, semàfors, 
instal·lacions elèctriques de les 
dependències municipals, de 
protecció contra incendis i fonts 
públiques i lampisteria. El con
tracte serà per 4 anys amb un 
import anual de 427.000 euros,  
més IVA. “El plec inclou mi-
llores relacionades amb l’efi-
ciència energètica”, va dir la 
regidora de Serveis Municipals, 
M. Carmen Porro (PSC). 
ERC i Ciutadans van votar a 
favor, especialment per l’anunci 
del govern de reduir la despesa, 
i ICVEUiA i el PP es van abs
tenir. La coalició d’esquerres 
va demanar que l’adjudicació 
es dividís per àmbits, per do
nar oportunitats a més empre
ses de Montcada, mentre que 
els populars van preguntar pels 
criteris per establir els preus 
mínims dels contractes.

Licitació del 
plec per a la 
contractació 
de serveis de 
manteniment

Silvia Díaz | Montcada

Silvia Díaz | Montcada

Durant el punt dedicat a donar 
compte del nivell de morositat 
de la corporació del primer tri
mestre del 2013, el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU), va dir al Ple d’abril que 
el govern local (PSCCiU) està 
donant prioritat als pagaments a 
les petites i mitjanes empreses que 
facturen a l’Ajuntament. “Volem 
liquidar el màxim de factures el 
més ràpid possible, però encara 
no podem arribar a pagar a 30 
dies; ens estem acostant als tres 
mesos”, va apuntar l’edil. 
“Si la voluntat és adequar-se 
a la llei, els donem un vot de 
confiança”, va dir Marta Aguilar 
(ERC). “Esperem que aquesta 
bona voluntat es materialitzi”, 
va expressar Josep M. González 
(ICVEUiA). La regidora de C’s, 
Carmen Romero, va instar la 
corporació a posarse al dia tot 
recordant que “hi ha més de 
3,7 milions d’euros pendents 
de pagament” i Cristino García 
(PP) va afegir que la situació és 
preocupant. “El percentatge de 
morositat de l’administració 
continua sent alt”, va dir.

El govern es 
compromet a 
pagar més ràpid 
els proveïdors
Silvia Díaz | Montcada

Aprovat el pla provisional 
del futur centre de menors
L’equipament es farà a Can Miralpeix, a la Serralada de Marina

NoU EQUIPamENT

El pla especial urbanístic per 
adequar Can Miralpeix – una 
finca situada a la Serralada de 
Marina–, com a centre d’aco
llida de menors, es va aprovar 
durant el Ple d’abril. El presi
dent de l’Àrea de Política Ter
ritorial, Juan Parra (PSC), va 
explicar que l’Ajuntament té els 
informes favorables del Depar
tament de Benestar i Família, la 
Direcció General d’Ordenació 
del Territori i Urbanisme, la 
Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals i dels serveis jurídics 
municipals per tal de tirar enda
vant el projecte que donarà ser
vei a una vintena d’infants i jo
ves entre 12 i 18 anys. “Tots els 
organismes han donat el seu 
vistiplau al projecte”, va apun
tar l’edil, en referència al fet que 
el govern local ha desestimat les 
al·legacions presentades per un 
veí que es mostrava en contra 
d’aquest equipament en ple es
pai natural.

Debat. El punt va rebre el vis
tiplau del govern local (PSC i 

CiU) i d’ICVEUiA, l’abstenció 
del PP i d’ERC i el vot contrari 
de Ciutadans (C’s). “Veiem bé 
que al municipi hi hagi acti-
vitats per al jovent, però espe-
rem que tot i els informes fa-
vorables, no passi com amb la 
requalificació de Can Milans 
per ubicar-hi Valentine, que 
ara ha estat anul·lada”, va dir 
la portaveu de C’s, Carmen Ro
mero. En aquest mateix sentit es 
va expressar el regidor del PP 
Cristino García: “Esperem –va 
dir– que l’Ajuntament després 
no hagi d’assumir costos com 
ha passat amb Valentine o la 
zona 21 de Terra Nostra”. 
La regidora d’ICVEUiA Alba 
de Lamo va donar ple suport 
al pla urbanístic ja que “creiem 
que és un projecte socialment 
important i que no suposarà 
cap impacte negatiu envers 
l’entorn natural”. Parra va re
cordar als grups que el Pla es
pecial del sector sud de la Ser
ralada de Marina hi admet els 
equipaments d’assistència social 
o que siguin d’utilitat pública o 
interès social.

Silvia Díaz | Montcada

08



91a quinzena | Maig 2013 Publicitat 09



10 1a quinzena | Maig 2013Notícies

L’ordre de desallotjament es podria fer 
efectiva la segona quinzena de maig
El col·lectiu que està recuperant la masia i diverses entitats organitzen el dia 11 una cercavila reivindicativa

Els jutjats de Cerdanyola han noti
ficat a l’Associació per la Conserva
ció de Can Piella que durant la se
gona quinzena de maig els Mossos 
d’Esquadra podrien procedir a des
allotjar la masia. L’edifici, del segle 
XVIII, està situat al límit de Mont
cada i Reixac a tocar amb Santa 
Perpètua i la Llagosta i és propietat 
de la constructora Alcaraz, que ha 
denunciat el col·lectiu. Per mostrar 
el rebuig al desallotjament i defen
sar el seu projecte de recuperació 
de l’espai i d’agricultura sostenible, 
Can Piella i altres entitats fan l’11 
de maig una cercavila reivindica
tiva pels carrers de Montcada i 
Reixac, que sortirà de l’estació del 
centre (R2), a les 18h. 

Suport plenari. A excepció del PP, 
que va votar en contra, tots els 
grups municipals van donar el seu 
vistiplau a una moció presentada 
per ERC a favor del projecte de 
Can Piella. El text mostra el suport 

del consistori al col·lectiu, amb la 
voluntat d’aturar el desallotjament 
i de trobar una sortida negociada 
amb la propietat. 
“Ens hagués agradat consensuar 
la moció amb tots els grups”, va 
dir la portaveu d’ERC, Marta Agui
lar, qui havia anunciat a la sessió del 
març la intenció de portar el text 

al següent Ple. “Defensar aquest 
col·lectiu hauria de ser una obli-
gació de l’administració”, va dir la 
portaveu de C’s, Carmen Romero. 
“Can Piella té un gran interès so-
cial, però ha de ser el propietari 
qui negociï amb l’associació”, va 
dir el regidor del PP Cristino Gar
cía a qui el portaveu d’ICVEUiA, 

Josep M. González, va rebatre re
cordant que la moció insta precisa
ment a arribar a un acord. “Voti el 
que vulgui –va dir– però aquesta 
proposta apareix al text”. 
M. Carmen Porro (PSC), va as
senyalar que el govern local “ja ha 
intercedit amb la propietat per 
conservar l’activitat i la masia”. 

CaN PIELLa

El projecte dels promotors de Can Piella combina la conservació de la masia, que data del segle XVIII, amb l’agricultura ecològica
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Silvia Díaz | Redacció

L’alcaldessa, María Elena Pé
rez (PSC), declararà davant del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), el pròxim 17 
de maig. Pérez, imputada per un 
presumpte delicte de tràfic d’in
fluències en la contractació de la 
directora de Política Territorial 
de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac, Carmina Llumà, havia 
de comparèixer davant de l’alt 
tribunal el dia 7, però la seva de
claració es va ajornar per motius 
d’agenda d’un dels advocats que 
porta el cas. 

Altres testimonis. El mateix dia 
que Pérez declararan també tres 
tècnics que formaven part del 
tribunal avaluador de les pro
ves per optar al càrrec directiu 
i dues persones de l’empresa de 
selecció de personal que va in
tervenir en el procés. El diputat 
socialista Daniel Fernández i 
l’exalcalde de Sabadell Manuel 
Bustos (PSC), també imputats 
en aquest mateix cas, compa
reixeran el dia 21. 

L’alcaldessa 
declararà el 17 
de maig davant 
del tSjC

Silvia Díaz | Redacció
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“Molta gent no ho entén, però 
els sacrificis que estem fent ens 
permetran salvar el benestar so-
cial de Catalunya”, va expressar 
el conseller de Territori i Sostenibi
litat, Santi Vila, durant la xerrada 
que va oferir el 29 d’abril a la Casa 
de la Vila, convidat per CDC de 
Montcada i Reixac. D’aquesta ma
nera, Vila va justificar les polítiques 
de retallades i de reajustaments de 
personal a serveis com l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’Institut Car
togràfic, Catalunya Ràdio o TV3, 
a la vegada que apuntava que els 
ajustos, les reformes i que la po
blació recuperi la confiança en 
la classe política són tres motius 
“per l’esperança en la recupera-
ció del país”.  

Reformes legals. Vila va afirmar 
que l’actual situació de crisi econò
mica i financera que hi ha a les 
arques catalanes es deu a errors 
propis dels executius. “Els go-
verns tripartits van fer errades 
injustificables”, va dir. Però també 
va parlar de “l’espoli” i l’objectiu 

de dèficit que imposa l’Estat es
panyol. El conseller considera que 
s’ha de pactar de nou una relació 
amb Espanya “que potser és la 
ruptura”, a la vegada que va de
fensar que la consulta sobiranista 
s’ha de dur a terme perquè és un 
compromís adquirit.  
El titular de Territori creu que cal 
una nova llei electoral i de par
tits que permeti llistes obertes i 

va recordar que s’està tramitant 
una llei òmnibus per simplificar 
els tràmits amb l’administració. 
Com a titular del departament 
que porta els temes d’habitatge i 
davant l’actual situació de moltes 
famílies que no poden pagar la 
hipoteca, el conseller va parlar so
bre la possibilitat de crear un nou 
impost sobre els pisos buits per a 
bancs i immobiliàries.

El conseller de Territori i Sostenibilitat va oferir una xerrada sobre la situació a Catalunya

Santi Vila afirma que les retallades 
pretenen garantir el model social

PoLÍTICa

El conseller Santi Vila, en primer terme, acompanyat del president local de CDC, Daniel Remesar

Silvia Díaz | Montcada
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La Plataforma local a favor del 
soterrament total ha convocat 
una assemblea per al pròxim 23 
de maig, a les 20h, a l’Abi (Co
lon, 5). Els portaveus actuals 
aprofitaran l’acte per explicar els 
motius que els porten a deixar el 
lidertage del col·lectiu i a donar 
pas a un altre grup de veïns in
teressat a seguir endavant amb 
la reivindicació del soterrament 
de la línia de tren de Portbou, els 
noms dels quals es coneixeran el 
dia de l’acte, segons ha avançat la 
Plataforma. 
“Ja fa temps que vam mostrar 
la nostra voluntat de passar a 
una segona línia, entenent que 
era l’Ajuntament qui havia de 
liderar la reivindicació; com la 
ciutadania ens va demanar que 
aguantéssim una mica més ho 
vam fer, però ara ja sí que arri-
ba el final de la nostra tasca”, ha 
expressat el fins ara portaveu de 
Tracte Just, Jaume Relat. L’actual 
situació de crisi, en opinió del 

col·lectiu, fa inviable que el soterra
ment de les vies a Montcada vegi 
la llum a curt termini.

Set anys de lluita. Al febrer del 
2006 es va constituir oficialment 
la Plataforma Tracte JustSoterra
ment Total, formada inicialment 
per una quarantena d’exregidors 

de l’Ajuntament. Durant aquests 
set anys, el col·lectiu ha reclamat 
el projecte, tant per la via del 
diàleg amb les administracions 
com per la reivindicativa, amb 
l’organització de diverses ma
nifestacions i talls de les vies de 
tren. Les dues últimes manifesta
cions van tenir lloc al 2011.

Després de set anys, els portaveus del col·lectiu donaran pas a un nou grup de veïns

La plataforma fa una assemblea 
per acomiadar els actuals líders

soTErramENT DE L’r2

Els dos últims talls de vies convocats per Tracte Just van tenir lloc al maig del 2011

Silvia Díaz | Redacció
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A partir de la segona quinzena 
de maig l’Ajuntament començarà 
els treballs per recuperar l’entorn 
del Rec Comtal. Així ho han 
anunciat les regidores de Medi 
Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
i de Serveis Municipals, M. Car
men Porro (PSC), després de 
reunirse amb alguns dels veïns 
que han reclamat en els darrers 
mesos la neteja del sector. 
Entre les actuacions previstes 
hi ha una plantada d’arbres, la 
instal·lació de bancs i papereres i 
l’eliminació d’antics abocaments, 
entre d’altres. El consistori també 
planteja instal·larhi enllumenat.

Estat del camí. Malgrat estar 
d’acord amb les actuacions anun
ciades per l’Ajuntament, l’AV 
Can Sant Joan ha lamentat en el 
seu web que no s’inclogui la pavi
mentació del camí que connecta el 
barri amb Vallbona d’acord amb 
l’entorn natural. “L’únic pas di-
recte caminant que uneix els 
dos municipis no té cap inter-

venció definida. Ningú no es 
vol fer càrrec, ni Barcelona ni 
Montcada”, assenyala l’entitat 
que també reclama altres apor
tacions que considera no han 
quedat recollides al projecte com 
ara obrir la cantonada tancada al 
costat de la via del tren i incorpo
rarla a la remodelació de l’espai; 
tapar la part del terra cimentada 
amb sauló, i fer activitats educa
tives, mediambientals i culturals 
promogudes per l’Ajuntament. 
Respecte l’arranjament del camí, 
l’Ajuntament assegura que tam
bé el considera necessari però 

recorda que bona part del tram 
pertany a Barcelona. Per això, ha 
demanat al Consorci del Besòs 
que faci un projecte de connexió 
entre ambdues poblacions i s’ha 
posat en contacte amb el consis
tori barceloní perquè s’hi impli
qui. 
En aquesta línia Mojeda, ha anun
ciat que el 30 de maig hi haurà 
una trobada amb la regidora de 
Medi Ambient de Nou Barris, 
Irma Rognoni (CiU) “per trac-
tar aquesta problemàtica que 
ens afecta als dos municipis i 
treballar coordinadament”.

L’aV del barri lamenta que el projecte no inclogui la pavimentació del camí fins a Vallbona

A mitjan d’aquest mes començaran 
les actuacions previstes al rec Comtal 

CaN saNT joaN

El camí paral·lel al Rec Comtal connecta el barri de Can Sant Joan amb Vallbona

Pilar Abián | Redacció
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> Arranjament del carrer Circumval·lació

> Mercedes paredes, a la direcció comarcal d’ICV
La presidenta d’ICV a Montcada i Reixac, Mercedes Paredes, ha entrat a 
formar part del Consell Nacional d’ICV que compta a partir d’ara amb la 
presència de 29 vallesans. Paredes formava part de la candidatura pre-
sentada pels coordinadors Joan Herrera i Dolors Camats en la desena As-
semblea Nacional d’Iniciativa Verds feta a final d’abril a Viladecans i que va 
obtenir el suport del 87,5% dels vots | LR

L’Ajuntament asfaltarà el tram del 
carrer Circumval·lació situat entre 
l’accés a les escoles La Ginesta i 
Camí del Bosc i l’estació de metro, 
actualment en molt mal estat (imat-
ge). El president de l’Àrea de Polí-
tica Territorial, Juan Parra (PSC), 
ha manifestat que l’Ajuntament 
ha sol·licitat pressupostos a dife-
rents empreses per encarregar 
l’actuació i està decidint quan po-
sarà en marxa les obres. “Estem 
valorant si començar pròxima-
ment o esperar a que acabi el 
curs a l’escola bressol”, ha apun-
tat l’edil. El carrer Circumval·lació 
és l’entrada i sortida a Can Cuiàs 
i qualsevol actuació que s’hi fa al-
tera el dia a dia del barri, ja que no hi ha una via d’accés alternativa. Parra 
ha indicat que els diners per dur a terme l’actuació els gestiona el consistori 
local però provenen de l’Ajuntament de Barcelona, fruit de la negociació a la 
qual van arribar ambdues administracions quan la ciutat comtal va procedir 
a les obres de millora de la xarxa de clavegueram a Ciutat Meridiana, en 
que es va aixecar l’asfaltat en el tram de Circumval·lació a tocar amb el barri 
barceloní | SD
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NOVA EDICIÓ DEL ‘rOCÍO’ 
Les germandats s’instal·laran 
als terrenys de Mas Duran entre 
el 16 i el 20 de maig

pàg. 15pàg. 16

ECONOMIA SOCIAL
Membres de la cooperativa 
Coop 57 parlen de la banca 
ètica i l’economia real 

El nombre d’alumnes matriculas 
a cicles formatius s’ha disparat en 
els darrers anys coincidint amb 
l’actual conjuntura de crisi econò
mica. A l’INS La Ferreria –l’únic 
institut de la ciutat on s’ofereix 
aquesta oferta educativa postobli
gatòria–, la inscripció d’aquest curs 
ha arribat als 700 estudiants, repar
tits entre les tres famílies de cursos 
que s’imparteixen al centre: sanitat, 
serveis a la comunitat i informàtica. 
A més de l’increment de la matri
culació, també ha augmentat l’edat 
mitjana de l’alumnat, sobretot en 
els de grau superior. “Com que és 
difícil trobar feina, molts joves 
opten per formar-se i, fins i tot, 
hi ha llista d’espera en alguna 
de les opcions”, ha indicat la cap 
d’estudis de cicles formatius de La 
Ferreria, Aurora González. 

La formació teòrica a les aules es 
complementa amb moltes pràcti
ques a les empreses, un valor afegit 
a la formació a partir dels 16 anys 
“perquè permet conèixer l’àmbit 
laboral i donar-se a conèixer 
entre les empreses, que sempre 

contracten primer una persona 
que ha fet pràctiques amb elles”, 
ha manifestat González, qui també 
ha remarcat que fer cicles formatius 
és una bona opció per als joves que 
no tenen molt clara una professió 
determinada “perquè poden en-
trar en contacte amb l’àmbit que 
els atrau”.
El centre compta aquest curs amb 
dos nous cursos, que han comptat 
amb molta demanda: el d’atenció a 
persones en situació de dependèn
cia –de grau mitjà, que pertany a la 
família de serveis a la comunitat– i el 
de desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma, de grau superior, 

vinculat a l’àmbit de la informàtica. 
La majoria dels alumnes de grau 
mitjà són veïns de Montcada, Ri
pollet i Cerdanyola, mentre que els 
de grau superior provenen d’arreu 
de Catalunya perquè hi ha alguna 
formació, com la de pròtesi dental, 
que s’ofereix a pocs centres. A l’INS 
La Ferreria, també hi ha els cursos 
d’auxiliars d’infermeria, pròtesi 
dentals, documentació sanitària i 
higiene bucodental, de la branca de 
la sanitat, mentre que en l’àmbit de 
la informàtica també s’ofereix el de 
sistemes microinformàtics i xarxes i 
el d’administració de sistema infor
màtics i xarxa.

Sílvia Alquézar | Redacció

La formació professional 
permet conèixer l’àmbit 
laboral i fer currículum a 
grans empreses

EDUCaCIÓ PosToBLIgaTÒrIa

L’iNS La Ferreria, l’únic centre local on s’imparteix aquesta formació, té enguany uns 700 estudiants

Creix el nombre d’alumnes a cicles 
formatius des de l’inici de la crisi

Alumnes del cicle d’Higiene bucodental de l’INS La Ferreria, durant una de les classes pràctiques que fan al llarg del curs
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En el moment de tancar aquesta 
edició, la vaga convocada el 9 de 
maig per la Plataforma Escola 
Pública –formada per associa
cions de pares, mares, alumnes 
i sindicats– tenia un seguiment 
massiu a les escoles públiques de 
primària de Montcada i Reixac. 
Pel que fa a secundària, la convo
catòria també va ser majoritària 
entre l’alumnat, mentre que en
tre el professorat l’adhesió a la 
protesta va ser més desigual. A 
nivell d’escoles bressol, la inci
dència va ser escassa.

Les reivindicacions. “Hi ha 
molts motius per fer vaga com 
dir no a la LOMCE i aturar 
la privatització de l’escola pú-
blica”, va indicar Alicia Mar
tín, delegada sindical a l’escola 
Font Freda, qui va lamentar 
que “s’estant carregant el que 
va costar d’aconseguir durant 
tants anys a nivell laboral i de 
millores en l’ensenyament”. 
La comunitat educativa reclama 
que es posin fi a les retallades en 
educació i que es tirin enrera les 
contrareformes educatives que 
es plantegen des dels governs de 
Madrid i Catalunya. La Federa
ció d’Ampas de Catalunya i di
verses Ampas de Montcada van 
donar suport a la vaga “per exi-
gir un canvi de polítiques en 
els serveis públics”, va expres
sar l’entitat en un comunicat.

La vaga al 
sector educatiu 
té un seguiment 
massiu a les 
escoles locals
Sílvia Alquézar | Redacció

Preinscripcions 
La preinscripció als cicles forma-
tius de grau mitjà i a batxillerat 
tindrà lloc del 13 al 24 de maig i 
la documentació s’ha de lliurar a 
cada centre. La reserva de plaça 
per als cicles formatius de grau 
superior serà del 24 de maig al 7 
de juny. D’altra banda, per donar 
a conèixer els projectes educa-
tius i les instal·lacions, els ins-
tituts organitzen com cada any 
les jornades de portes obertes. 
La Salle la va fer el 6 de maig i 
l’INS Montserrat Miró el 8, men-
tre que a l’INS La Ferreria serà el  
dia 13  | SA
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L’empresa local Talleres Arché, concessionari oficial Renault, ha cedit un vehicle a Montcada Comunicació 
–que gestiona el periòdic La Veu, Montcada Ràdio i el portal de notícies ‘laveu.cat’– durant un any. El primer 
cotxe que podran fer servir els treballadors municipals és un Renault Captur –a la foto, amb les autoritats i re-
presentants de l’organisme i del taller –, el lliurament del qual es va fer en el marc del Getting Contact, el 7 de 
maig a la Casa de les Aigües. L’acord també preveu que el departament pugui utilitzar un vehicle elèctric | SA

> talleres Arché cedeix un cotxe a Montcada Comunicació
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La Regidoria de Salut Pública i 
Consum de l’Ajuntament ha ela
borat un programa d’activitats 
per celebrar el Dia Internacional 
per la Salut de les Dones, que es 
commemora el 28 de maig. En
guany, el departament municipal 
ha previst dues iniciatives que pro
posen una reflexió sobre la imat
ge de les dones als mitjans de co
municació. La primera consisteix 
en una mostra itinerant, titulada 
‘Les paraules i les imatges trans
meten valors’, de l’Observatori de 
les Dones. 

Visió crítica. L’exposició es podrà 
visitar del 20 al 27 de maig, al 
Centre Cívic l’Alzina; del 27 de 
maig al 3 de juny, al Centre Cívic 
Can Cuiàs; i del 3 al 10 de juny, a 
la Casa de la Vila i del 10 al 17 de 
juny, al Centre Cívic La Ribera. 
La mostra té com a objectiu la ini
ciació en la lectura crítica de la re
presentació que fan els mitjans de 

comunicació audiovisual del cos 
femení. L’exposició proposa un 
recorregut per imatges actuals en 
relació a les del passat, establint 
paral·lelismes per entendre els 
orígens i la funció de les formes 
de representació hegemòniques.
Salut Pública també organitzarà el 
29 de maig (18h) al Centre Cívic 
Can Cuiàs un taller sobre els este
reotips de les dones a la pantalla, 

analitzant diferents exemples des 
de la pintura fins a la publicitat, 
passant pels mitjans de comuni
cació. D’altra banda, el progra
ma inclou una caminada per la 
natura i un sopar de germanor a 
l’Espai Jove Can Tauler el 24 de 
maig, de 16 a 21.30h, a més de 
la segona trobada de taitxí, que 
tindrà lloc el pròxim 2 de juny al 
Parc de les Aigües (10h).

DIa mUNDIaL PEr La saLUT DE LEs DoNEs

Salut pública promou el debat sobre 
la imatge de les dones als mitjans
El programa d’activitats inclou una mostra itinerant, un taller i una trobada de tai-txí 

L’exposició ‘Les paraules i les imatges transmeten valors’ visitarà diversos centres cívics

Sílvia Alquézar | Redacció

O
bs

ER
Va

tO
R

i D
E 

la
 D

O
N

a



151a quinzena | Maig 2013 Societat

Coop 57 treballa per un nou sistema 
econòmic basat en les persones 
L’Espai Tai-txí va acollir el 26 d’abril una xerrada a càrrec de dos membres de la cooperativa 

L’Espai Taichí, al carrer Clavell, 
va acollir el 26 d’abril una xerra
da sobre banca ètica i economia 
social a càrrec de Cati Olid i Ar
nau Galí, dos membres de Coop 
57, una cooperativa de serveis que 
promou l’estalvi ètic i que destina 
els seus recursos a finançar entitats 
i projectes de l’economia social i so
lidària que promoguin l’ocupació  i 
fomentin l’associacionisme i la so
lidaritat, sobre la base de principis 
ètics. “L’objectiu és establir un 
nou sistema econòmic basat en 
el benestar de les persones”, va 
indicar Olid. 

Economia real. Els recursos econò
mics de Coop 57 procedeixen dels 
socis, que poden ser col·laboradors 
dipositant els seus estalvis o bé 
d’entitats, que perceben els serveis 
financers. Galí va explicar la seva 
experiència personal a Coop 57. 
Fa dos anys va demanar un prés
tec a la cooperativa per posar en 
marxa un projecte de restauració 
de l’Ateneu de Caldes de Montbui. 

Per garantir el retorn dels diners, 
la seva iniciativa va comptar amb 
l’aval mancomunat de 72 persones. 
“La cooperativa treballa amb 
els criteris de proximitat, arre-
lament en el territori, flexibilitat 
–s’adapta a les necessitats de les en
titats–, i confiança”, va remarcar 
Galí, qui va destacar també el fet 
que   totes les decisions a Coop 57 
es prenen de forma assembleària i 
democràtica i no rep cap subvenció 
de les administracions públiques.
Els ponents també van donar a 
conèixer la campanya de captació 

de capital social per a la creació 
de la banca ètica ciutadana Fiare, 
un projecte per construir una eina 
d’intermediació financera que per
meti dirigir l’estalvi de persones, fa
mílies i organitzacions cap a projec
tes que suposen una transformació 
de la societat. “Volem rescatar el 
valor social dels diners i l’activitat 
econòmica, posant-los al servei 
d’un món més just, humà i sos-
tenible”, va dir Olid.  El projecte 
Fiare va néixer al 2003 al País Basc 
amb la voluntat de crear una banca 
ètica que operi a tot l’Estat. 

BaNCa ÈTICa I ECoNomIa soCIaL

Sílvia Alquézar | Montcada
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Arnau Galí i Cati Olid, al centre, durant la xerrada sobre la banca ètica i l’economia social
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Més de 200 persones es van aple
gar el 5 de maig al pati de l’escola 
El Viver per participar als actes 
de celebració de l’onzè aniversari 
de l’agermanament entre Mont
cada i Reixac i el municipi mur
cià d’Àguilas. La festa va con
sistir en una actuació musical, a 
càrrec del grup ‘Los inolvidables 
70’s’, i un dinar popular a base de 
migues, elaborades per membres 
de l’organització. 

Valoració positiva. El president del 
Centro Aguileño de Montcada, 
José M. Hernández, i l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), van 
ser els encarregats de donar la 
benvinguda als assistents. “Fa 
una setmana que estem prepa-
rant la festa i ens dóna molta 
feina però comptem amb un 
ampli grup de col·laboradors 
i, al final, ens omple de satis-
facció veure la bona resposta 
de la gent”, va dir Hernández. 
L’alcaldessa, per la seva banda, 
va confirmar a laveu.cat que a 

l’estiu, coincidint amb les festes 
d’Águilas, l’Ajuntament mont
cadenc col·laborarà perquè es 
faci algun acte commemoratiu 
al municipi murcià. “Cada any 
s’ha organitzat el concert o 
l’actuació d’algun grup local 
i és una tradició que volem 
seguir fent per mantenir viu 

l’agermanament ”, va dir l’edil.
Coincidint amb la Festa Major de 
Montcada i Reixac, l’església de 
Santa Engràcia acollirà el proper 
19 de maig una missa ‘huertana’ 
organitzada pel Centro Aguile
ño de la localitat, a càrrec de la 
rondalla de la Casa de Múrcia de 
Sabadell.

‘DÍa DE ÁgUILas’

Unes 200 persones participen en 
l’onzè aniversari de l’agermament
La festa va consistir en un dinar popular a base de migues i una actuació musical

Mas Duran acollirà una 
nova edició del rocío
La FECaC organitza el romiatge entre el 16 i el 20 de maig

La Federación de Entidades Cultu
rales Andaluzas de Catalunya (FE
CAC) organitza a Mas Duran una 
nova edició del romiatge del Rocío, 
entre el 16 i el 20 de maig. El pri
mer dia hi haurà la missa de trasllat 
de la imatge de la verge del Rocío 
(20.30h), a càrrec del mossèn Juan 
Carlos Montserrat i la cantada del 
corus de la germandat Ntra. Sra. 
del Rocío de Cerdanyola. Dissabte 
hi ha prevista la recepció i presen
tació de les germandats amb el seu 
simpecado.

Missa de ‘romeros’. L’acte central 
del Rocío serà el dia 19 amb la 
celebració del Diumenge de Pen
tecostés (10h), amb la missa de 
romeros, presidida pel bisbe auxiliar 
de la Diòcesi de Terrassa, Salvador 
Cristau i cantada pel corus de la 
germandat Ntra. Sra. del Rocío 
de l’Hospitalet de Llobregat. A la 
mitjanit començarà un dels actes 
més multitudinaris, el Rosari de 
l’Aurora, resat pel bisbe de Terras
sa, José Ángel Sáiz, i cantat pel co

rus de la germandat de Ntra. Sra. 
del Rocío Divina Pastora de Ma
taró. Ja el dia 20, l’última jornada, 
s’oficiarà la missa de l’alba (8h) i, 
tot seguit, començarà la processó 
de la verge (10h), que visitarà to
tes les germandats instal·lades als 
terrenys de Mas Duran.
Els Mossos d’Esquadra desti
naran a l’esdeveniment una do
tzena d’efectius per torn les 24 
hores a l’espai, davant la previsió 
d’assistència de 200.000 persones.

CELEBraCIÓ rELIgIosa

Pilar Abián | Can Sant Joan Sílvia Alquézar | Redacció

aR
xi

u
/s

il
Vi

a 
D

Ía
z

El ‘Rocío’ es fa als terrenys de Mas Duran

> La Festa de la rosa arriba a la 32ena edició
L’AV de Terra Nostra organitza el pròxim 12 de maig la 32ena edició de la 
Festa de la Rosa, que tindrà lloc a la plaça del Poble. A les 11h comença-
ran la presentació de les roses a concurs –un pom amb una poncella, una 
mig oberta i una altra oberta– i els tallers infantils i, a les 12h, hi haurà una 
ballada de sardanes. El veredicte es coneixerà a les 13.30h i, tot seguit, 
tindrà lloc un aperitiu popular. Durant tota la jornada, també es farà una 
petita mostra d’artesania protagonitzada per veïns del barri  | SA

> El Brot farà una gimcana per al tercer aniversari
El Casal Popular el Brot fa el 25 de maig una gimcana intergeneracional per 
celebrar el seu tercer aniversari. L’Agrupament Escolta El Turó està preparant 
aquesta activitat, que estarà relacionada amb la cultura catalana. Les persones 
interessades es poden inscriure entre el 10 i el 22 de maig a través de l’email 
casalelbrot@gmail.com o bé presencialment al Brot (Carretera Vella, 52), de 
19 a 21h. Només cal facilitar el nom i cognoms, l’edat i el DNI | SA

> Montcada ràdio ofereix un nou servei a l’oient
L’emissora municipal Montcada Ràdio (104.6 FM i www.montcadaradio.com) 
ha posat en marxa un canal de descàrregues de programes i podcast al servidor 
Ivoox. La ràdio permet ara l’audiència sentir i descarregar qualsevol contingut 
de la programació regular per poder escoltar-lo quan vulgui, tant els butlletins 
informatius com els programes especialitzats de producció pròpia. Per accedir 
al servei, cal entrar al web de la ràdio i fer click sobre el logotip Ivoox  | SD
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El ‘Día de Águilas’ va incloure un dinar a base de migues elaborades per la mateixa entitat

ANUNCI
Borsa de treball de personal laboral temporal i/o funcionari interí per cobrir llocs d’administratiu/iva per a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac i els seus organismes autònoms. Presentació de sol·licituds a l’OAC del 
10 al 21 de maig. Informació: www.montcada.cat o servei de recursos humans. Tel. 935 726 474

Classes particulars. De matemàti-
ques, ESO i reforç de primària. Expro-
fessor, llicenciat en Ciències. 629 522 
708. kopdema@gmail.com
Lloguer. Llogo dues habitacions a sen-
yores grans. Barri de Can Sant Joan. 
Ambient acollidor i familiar. Que li agra-
din els animals. Telèfon 651 600 309.
Se vende. Piso en Cant Sant Joan, calle 
Reixagó, 60 m², totalmente amueblado, 
aire acondicionado y calefacción, para 
entrar a vivir. Parking incluido. Precio 
150.000 euros. Tel. 645 671 716.
Se ofrece. Sra para tareas del hogar 
atención de niños y personas mayores. 
Tel. 618 573 050.
Se vende. Máquina de coser industrial 
Yuki DDL 5530 en perfecto estado. Tel. 
647 506 934.
grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols pas-
sar bé i tens entre 45 i 60 anys, truca al 
tel. 677 394 239.
Ocasió. Es lloga plaça d’aparcament 
àmplia al c. Balmes, amb porta automàti-
ca. 70 euros/mes. Tel. 630 605 022.
Es lloga. Es lloga plaça de parking gran, 
per un cotxe+dues motos= 55 euros Alt 
de Sant Pere, 3. Tel: 616 798 781.
Es venen. Aparells d’estètica: alta fre-
qüència, cadira de maquillatge de pell i 
aparell parafina. Tel. 629 64 59 46.
Se ofrece. Sra boliviana con buenas 
referencias para el cuidado de personas 
mayores y tareas de limpieza a domici-
lio. Teléfono: 600 743 561.
Se vende. Casa de planta baja en el 
centro de Montcada i Reixac. 85m2, con 
patio Tel. 678 88 64 29.
Se ofrece. Chico como soldador, con 
experiencia. Teléfono: 628 22 78 63.
Se ofrece. Sra para cuidar personas 
mayores de noche o para limpieza del 
hogar. Tel. 628 22 78 63.

anuncis gratuïts                                 
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat
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Comentarios de políticos
De la gran cantidad de incongruen-
cias que dicen algunos de nuestros 
estimados y nunca bien ponderados 
políticos, recuerdo una especial-
mente: “Los parados/as de este país 
no empiezan a buscar trabajo hasta 
que está a punto de agotárseles”. Es 
cierto que las personas de a pie no 
disponemos de datos para cuestio-
narlos, pero bueno, intentaré ser bre-
ve. Una prestación por desempleo de 
dos años la alargué a cuatro ¿cómo? 
Pues trabajando un mes aquí y otro 
allá. Todavía me quedaban unos dos 
meses de prestación cuando ya ha-
bía generado otros cuatro. 
Finalizado el último trabajo y ago-
tado el desempleo, solicito la tan 
valiosa ayuda ya que cumplo con 
todos los requisitos (he cotizado 38 
años y tengo 58, no hay problema). 
Pues bien, tras la espera habitual, 
recibo la resolución y ¡oh, sorpresa! 
Me conceden 9,15 euros diarios, es 
decir, 270 euros al mes. La razón es 
que mi último empleo fue a tiempo 
parcial (cuatro horas). Parece ser 
que mis 38 años cotizados se han 
evaporado. No tenía ni idea de esa 
normativa. Creo que es de nueva 
generación, de esas leyes tipo “dis-
posiciones adicionales transitorias”, 
algo así como la letra pequeña de la 
inmensa mayoría de los contratos. 
De todas formas, si le sirve de algo 
a alguien esta maravillosa experien-
cia, me alegraré enormemente. 
¿Moraleja? Si la razón que esgrimen 
para darme esa ridícula prestación 
es que tenía un contrato de cuatro 
horas, ¿alguién puede aclararme 
qué pasa cuando los señores diputa-
dos no van al hemiciclo? ¿O cuando 
se duermen o se ponen a jugar con 
el móvil? ¿Sus ‘pequeños’ sueldos 

también se ven afectados? Sólo es 
curiosidad. Decididamente cuando 
sea mayor quiero ser político, cajero 
VIP o mejor...

 C. G. R.
Can Sant Joan

Queixes sobre Sant Jordi
Aquesta carta va dirigida a qui o als 
qui correspongui per agrair-li el flac 
servei que ens ha prestat. Parlo en 
nom d’un grup de persones que es-
tem estudiant català a la Casa de la 
Vila amb el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. Volíem fer 
una petita obra de teatre al carrer 
en català per la Fira de Sant Jordi. 
Vam enviar una carta a l’Ajuntament 
perquè sabés el que pensàvem fer i 
promogués l’activitat. Ens van con-
testar dient que ens ajudarien en 
el que necessitéssim i que, fins i 
tot, vindria la televisió de Montca-
da. Doncs bé, ens van deixar tirats. 
No ens van anunciar en el programa 
d’actes per Sant Jordi ni tampoc per 
Internet. No teníem ni un miserable 
micròfon perquè se’ns escoltés –van 
dir que no tenien. Això sí, va venir la 
televisió a les 12h –l’obra era a les 
11h i vam començar a les 11.20h 
per si sonava la flauta i venien.
Agraeixo, això sí, a la professora, 
Emma, i a tots els meus companys 
el gran esforç –estàvem cridant– 
perquè se’ns escoltés i que sortís tot 
bé. Això és promoure la cultura!

Gregorio Ruiz
Montcada

*********************
Estoy harta de ver tantas injusticias 
de nuestro Ayuntamiento contra el 
pueblo que le está pagando y bien 
pagando. El día de Sant Jordi, los 
alumnos del INS La Ferreria nos 
tuvimos que poner a vender rosas 

en el patio del centro por no tener 
sitio en la calle Mayor. Mi queja vi-
ene porque no entiendo cómo sólo 
hubo tres colegios de toda Montcada 
(La Salle, Font Freda y Sagrat Cor) 
y estaban todos los partidos políti-
cos. ¿Sant Jordi es el día del libro 
o el de los partidos? ¿Cómo puede 
ser que unos políticos sean tan..? No 
están cuando se les necesita –mani-
festaciones, cierre de las urgencias, 
desahucios, traslado de la cementera 
por nuestra salud, etc– y se ponen a 
dar flores en la calle Mayor? ¡Basta 
ya! ¡Cuánta hipocresía!

Yaiza Ruiz
Montcada

Persones o diferències?
Fruit del 31 aniversari de la Llei 
d’integració social dels minusvàlids, 
crec oportú realitzar un exercici de 
reflexió i, sense pèls a la llengua, 
parlar obertament sobre la concepció 
de diversitat funcional. Després de 
tants anys, seguim lluitant i exigint 
que es compleixi el que s’escriu sobre 
paper. Sóc estudiant del grau d’Edu-
cació Social de l’UOC i efectuant  un 
estudi m’he topat amb realitats que 
ignorava. Si defensem tant la igual-
tat de drets, per què continuem en-
cara convivint amb tantes desigual-
tats? 31 anys d’una llei que hauria 
de protegir i potenciar l’autonomia, 
la integració,  la igualtat i el que 
real ment s’està fent és retallar? No 
ho entenc!
Un cop dit això, he pogut constatar 
que una de les principals proble-
màtiques que dificulten el desen-
volupament d’una vida en igualtat 
de condicions per a les persones 
amb discapacitats, és la falta d’ac-
cessibilitat, juntament amb la falta 
d’oportunitats. Tenir feina? Tenen 

dret a tenir les mateixes oportuni-
tats de treball d’acord al seu perfil 
professional. En canvi, es beneficien 
d’ocupacions en centres especials 
de treball que no compleixen als mí-
nims per a un entorn laboral digne. 
Com arriben a la feina? Si ni tan sols 
tenen assegurat l’ús i accés al trans-
port públic (metro, Renfe, FGC...). 
És a dir, si el medi no s’adapta a les 
potencialitats de les persones es fan 
patents les seves limitacions, per 
contra,  si  s’aconseguís l’adaptació 
de l’entorn, les discapacitats desa-
pareixerien. Per tant, el disseny de 
la ciutat ha de ser per a tothom i 
no solament per a la majoria,  sent 
imprescindible la construcció dels 
edificis d’accessibilitat universal. 
L’actual director del grau d’Educació 
Social de l’UOC, Jordi Planella Ri-
bera ja ho diu: “No es tracta només 
de vèncer barreres físiques, sinó so-
bretot barreres mentals, culturals, 
actitudinals i ideològiques”. El rep-
te social és veure aquest col·lectiu 
com a persones, deixant de  banda 
les discapacitats i centrant-se en les 
seves possibilitats, per així no estig-
matitzar-les. 
En efecte, la incapacitat es troba en 
la nostra manera de pensar i, per fer 
front aquest discurs, necessitem una 
bona dosi d’alteritat i no tant d’etno-
centrisme per arribar a comprendre 
la diferència. Només d’aquesta ma-
nera s’aconseguirà el compliment de 
la LISMI.

Mar Zaballa 
Cerdanyola

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 15 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

La propera edició 
sortirà el dia 
24 de maig

>Editorial
Festa ‘de casa’
Ja s’apropa la Festa Major de 
Montcada i Reixac 2013, que 
enguany arriba més aviat del 
que estem acostumats, del 
17 al 20 de maig, quan nor-
malment cau a final de mes o 
principi de juny. Capricis del 
calendari! Sigui com sigui, ja 
tenim a les mans el programa 
de festes, que l’Ajuntament va 
presentar oficial ment el 7 de 
maig. Fent  un cop d’ull al lli-
bret comprovem la gran quan-
titat d’entitats de Montcada i 
Reixac que participa en l’or-
ganització de la festa, des de 
grups teatrals fins a esplais, as-
sociacions de veïns i clubs es-
portius, entre d’altres. Per con-
tra, notem l’absència de grans 
noms ni de grups de moda, que 
són substituïts per propostes 
més modestes, que no vol dir 
mancades de qualitat. Està clar 
que l’austeritat econòmica dels 
últims temps ha obligat l’Ajun-
tament a redefinir el model de 
Festa Major i deixar enrere els 
grans fasts. Molts encara recor-
den amb nostàlgia el concurs 
de focs artificials que omplia 
de llum el cel de Montcada du-
rant tres nits seguides. D’altres 
consideren que aquesta exhibi-
ció pirotècnica era excessiva i 
innecessària, fins i tot en època 
de vaques grasses. 
El que potser hem d’apren-
dre de tot plegat, és que l’èxit 
d’una festa major no només és 
una qüestió dels diners que 
s’hi dediquen, sinó també de 
la imaginació de les propos-
tes i de la voluntat de buscar 
complicitats entre la gent de 
casa. Perquè una Festa Major 
és, sobretot, un motiu de tro-
bada dels veïns al carrer per 
compartir cultura, tradicions, 
alegria i gresca amb la resta 
de conciutadans, sentint que 
tots formem part d’una matei-
xa comunitat.  
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María Elena Pérez. Consell d’Administració: Elisa Riera, Antonio Pérez, Nuria Berbería, Antoni Orihuela i Flora Vázquez. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit 
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Agenda
laveu.cat/agenda

Montcadasons
Concerts de Javier Navarro 
i Sheila Rodríguez

24 de maiG, 22h
kuRSaal

11 de maiG, 11h
CaSa de leS aiGüeS

10 l divendres
Cinema.  Projecció de vuit capítols de 
la sèrie de dansa online ‘Difficult Exis-
tence’, dirigida pel montcadenc Duke 
Andreu. Hora: 22h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal (acte inclòs dintre del programa 
del Dia de la Dansa).

Inscripcions. A la gimcana intergenera-
cional que organitza l’AE El Turó el 25 
de maig en el marc del tercer aniversari 
del Casal Popular El Brot (veure pàgina 
16).

11 l dissabte
Visita. Dels parcs del litoral barceloní 
amb els Amics del Centre de la Platja. 
Hora: 10.45h. Lloc: Diagonal, 3. Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

Visita. Descoberta de la flora i fauna del 
Besòs. Hora: 11h. Lloc: Casa de les Ai-
gües. Inscripcions: Museu Municipal.

Festa. Hispanoamericana del Día Uni-
versal de la Madre. Hora: 12h. Lloc: 
Hotel d’Entitats de Can Sant Joan. Or-
ganitza: Aserm.

Mostra. Del Dia Internacional de la Dan-
sa. Hora: 17h. Lloc: Plaça Joanot Marto-
rell (veure pàgina 21).

Teatre. ‘Vides’, de la companyia Filagar-
sa. Hora: 18h. Lloc: Teatre de La Unió 
de Mas Rampinyo. Preu: 8 euros/socis i 
10 la resta (veure pàgina 24).

12 l diumenge
Festa. De la Rosa. Hora: 10h. Lloc: Plaça 
del Poble de Terra Nostra. Organitza: AV 
de Terra Nostra (veure pàgina 16).

Sortida. Amb bicicleta fins a Ripollet pel 
riu Besòs, estada al Parc dels Pinetons i 
tornada per Mas Duran. Hora: 11h. Punt 
de sortida: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. Organitza: Montcada en Bici.

13 l dilluns
Taller. De qualitat de vida per a la gent 
gran. Hora: 16.15h. Lloc: Casal de Gent 
Gran Casa de la Mina (també els dies 
20 i 27 de maig). Organitza: Participació 
Ciutadana amb la col·laboració de la Di-
putació de Barcelona.

15 l dimecres
Inauguració.  De l’exposició dels infants 
de l’Escola d’Art La Taca. Hora: 19.30h. 
Lloc: Kursaal.

Jornada. De captació a favor de l’Asso-
cia ció Espanyola contra el Càncer 
(AECC). Hora: De 10 a 19h. Lloc: Plaça 
Lluís Companys i c/Major.

17 l divendres
Visita. Els patis del barri de Fort Pius. 
Hora: 17.45h. Organitza: Fundació Cul-
tural Montcada.

Inauguració. De la Festa Major de Mont-
cada i Reixac 2013. Hora: 18h. Lloc. 
Casa de la Vila (veure programa íntegre 
a les pàgines 3,4,5 i 6).

22 l dimecres
Inauguració. De l’exposició dels alum-
nes dels cursos de Photoshop. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

23 l dijous
Assemblea. De la Plataforma Soterra-
ment Total. Hora: 20h. Lloc: Abi.

24 l divendres
Montcadasons. Actuacions de Javier 
Navarro i Sheila Rodríguez. Hora: 22h. 
Lloc: Kursaal.

Fauna i flora del Besòs
Visita guiada a càrrec del Centre d’Estudis 
de la Natura del Barcelonès Nord

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 21h.

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 8 a 21h. Dissabtes: de 10 a 14h

CINEma
DIFFICULt EXIStENCE
de Duke andreu
10 de maig, 22h

sala 
principal

EXpOSICIÓ
caMiNs
de l’Escola la taca
fins al 24 de maig
sala sebastià Heredia

II moNTCaDasoNs
concerts de Javier Navarro i sheila Rodríguez
24 de maig
sala Joan Dalmau

EXpOSICIÓ 
gUANYA’t 
UN pUNt

fins al 18 de maig

EXPosICIÓ
prEMI DE pINtUrA 
DE FEStA MAjOr
Fins al 2 de juny

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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guix, c. Major, 25
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j.relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, països catalans, 51
j.Vila, pg. Jaume i, 26
a.Pujol, pg sant Jordi, 5
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portaveus municipals
laveu.cat/latevaveu

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. 

Més retallades, menys dependència
Molt sovint, la feina que es fa cada dia, en aquest context de 
profunda crisi econòmica, resta amagada pel soroll de la política 
mediàtica que ressalta més les noticies del que va malament, del 
que no es fa bé; que no del treball en positiu, i molt, que s’està 
fent. En aquest sentit us recomano la lectura de l’assaig de Jordi 
Pujol: “Grandeses i misèries de la política”. Per això, uns quants, 
desgraciadament molt pocs, intentem explicar el que es fa en po-
sitiu a la nostra ciutat. I avui us vull parlar de la gran feina que es 
fa des de la Regidoria de Serveis Socials conjuntament amb els 
19 treballadors i treballadores que dia a dia afronten en primera 
línia la duresa de l’impacte de la crisi econòmica en els nostres 
ciutadans i ciutadanes.   
Per donar resposta a les persones més vulnerables, aquest darrer 
any, hi hem dedicat 1,6 milions d’euros a programes socials. En 
atencions d’urgència, en habitatge, lloguer, hipoteca, allotjaments 
alternatius, en subvencions a entitats socials sense ànim de lu-
cre, en ajuts en òptica i farmàcia, en atencions socials, en casals 
infantils, en ajuts a la escolarització, en ajuts complementaris de 
menjador escolar, en teleassistència, en ajudes domiciliàries, en 
transport especial. Tot i representar un increment econòmic d’un 
5% respecte l’any passat, encara hem cregut que era necessari 
implementar en més de 140.000 euros  les partides destinades a 
serveis socials al 2013. Quantitat que destinarem a nous progra-
mes d’atenció a les persones. Aviat posarem en marxa un menja-
dor social,  incrementant les dotacions econòmiques per atendre  
les més de 5.000 montcadencs i montcadenques que cada any 
s’acosten als nostres serveis socials en demanda d’ajut.
Poques línies per explicar el gran treball que es fa des de serveis 
socials. De feina, en fem i molta.

De feina, en fem i molta
Montcada també viu avui una situació d’emergència social, per 
l’augment de l’atur i la pèrdua de l’habitatge, l’increment de 
les desigualtats i l’augment de la pobresa. Molts veïns i veïnes 
viuen amb rendes inferiors al llindar de la pobresa, hi ha llars 
que no disposen de cap ingrés, tenim una taxa d’atur per sobre 
del 20% que, pel que fa als joves supera el 50%, i on cada dia 
persones perden la prestació de l’atur i es produeixen desno-
naments.
Avui tothom pot caure en situació de pobresa i el context ac-
tual afavoreix que apareguin nous perfils de pobresa, fent que 
amb el temps el que era un problema d’origen laboral acabi 
sent un problema d’atur de llarga durada que es cronifica i 
acaba esdevenint un problema social. És evident que la po-
bresa té un component estructural, però lligat a un model 
socioeconòmic que arrossega un important dèficit social, un 
subdesenvolupament social com a conseqüència del retard 
en el desenvolupament de l’Estat de benestar i la feblesa de 
les polítiques socials malgrat les passes endavant que es van 
produir durant el Govern d’esquerres a la Generalitat de Ca-
talunya.
Però la pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó que 
està relacionada amb altres factors com l’habitatge, la salut, la 
formació o l’educació i la cultura; polítiques públiques que han 
patit retallades substancials els darrers anys. El Grup Munici-
pal de ICV-EUiA dóna suport a la societat civil de Montcada, 
l’Assemblea de Treballadors i Aturats, la Plataforma d’Afectats 
per les Hipoteques i la Favmir, en la recollida de firmes que 
fan a favor d’una llei que garanteixi una renda mínima per a 
les famílies que no tenen cap ingrés, Mínim Vital Garantit.

Mínim vital de les persones

Estos días hemos conocido la cifra de parados en el conjunto 
de España y también en Montcada donde ha incrementado en 
50 personas, 50 familias de nuestra ciudad se han quedado sin 
trabajo este mes. Mientras, en España las cifras son positivas: el 
mes de abril el número de desempleados ha bajado en 46.050 
personas en relación con el mes anterior. Estas cifras responden 
a las medidas del Gobierno del Partido Popular: hace un año, 
España estaba al borde de la quiebra y todo el mundo hablaba 
de intervención de la economía española; hoy, nadie duda de la 
capacidad económica de España. El Gobierno del Partido Po-
pular ha conseguido evitar la quiebra hacia la que se dirigía la 
economía española. Un rescate hubiera supuesto, además de 
pérdida de soberanía, pérdidas millonarias en nuestro PIB, más 
impuestos y una deuda de bono basura. 
El Gobierno ha puesto las bases para lograr el objetivo capital 
de esta legislatura: el crecimiento económico para la creación 
de empleo. Hemos demostrado que somos un país que genera 
confianza, donde vuelven las inversiones y donde se han puesto 
las bases para la recuperación. España tiene que continuar en la 
senda emprendida: realizando reformas y cumpliendo con nues-
tros objetivos de déficit. Estas medidas chocan claramente con 
la inactividad y pasividad del gobierno municipal: en Montcada a 
los partidos gobernantes, PSC y CIU, poco les preocupa la grave 
situación que están sufriendo muchos ciudadanos, comercios y 
pequeñas empresas. Nada se conoce acerca de alguna medida o 
acción de apoyo a dichos sectores. Y si no se conoce, es porque 
no se está haciendo nada. Como he dicho en otras ocasiones, sólo 
les preocupa mantener el chiringuito sociovergente: parálisis del 
gobierno pero todos calladitos no sea que pierdan la poltrona.

En Montcada el paro no mejora
Estamos cerca de llegar al ecuador de la legislatura, son casi 
dos años de trabajo ya en el Ayuntamiento de Montcada i Rei-
xac, representando a todos los ciudadanos que depositaron su 
voto y por lo tanto su confianza en Ciutadans (C´s) en 2011. La 
experiencia esta siendo muy positiva para mí, el poder trabajar 
por los ciudadanos me hace sentir plenamente realizada, a su 
vez que me ha servido para conocer más en profundidad los 
problemas de Montcada i Reixac y su gente, de los cuales no 
me cansaré de repetir, soy una asalariada.
Estoy viviendo también en primera persona el ascenso de afi-
liados y simpatizantes que Ciutadans (C´s) esta experimentan-
do en Montcada i Reixac, son cada día más los ciudadanos que 
se interesan por nuestro proyecto político, por esta novedosa 
manera de hacer política, de contacto permanente con la ciu-
dadanía. Durante este tiempo hemos visitado todos los barrios 
de la ciudad, escuchando de primera mano las mejoras que los 
ciudadanos llevarían a cabo en sus barrios, a su vez también 
hemos recogido sus críticas para mejorar cada día nuestra ac-
ción como partido político.
Nos hemos reunido con asociaciones de vecinos, entidades de-
portivas, comités de empresa, en definitiva hemos mantenido 
una actitud próxima con todas las esferas de la sociedad montca-
dense, es la única manera de entender la política que tenemos.
Durante los dos próximos años seguiremos exactamente la mis-
ma línea, no variaremos ni una coma de nuestra forma de hacer 
política, el ciudadano de Montcada debe saber que Ciutadans 
(C´s) esta a su servicio los 365 días al año. Gracias a todos los que 
en su día depositaron su confianza en mí, espero no defraudarles 
jamás, porque entonces me estaría defraudando a mí misma.

Otra forma de hacer política
No entraré a qualificar o, més ben dit, a desqualificar les políti-
ques que han conduit Espanya a la situació en la que ens tro-
bem, amb un índex d’atur inimaginable i que ens submergeix a 
tots a la misèria. I la solució no passa per buscar culpables sinó 
sortides. Però sí cal apuntar que, mentre la mitjana espanyola 
de desocupats és del 27.16%, a Catalunya, sotmesa al jou de 
l’Estat malgrat el seu potencial productiu, l’índex és del 24.53%. 
A Euskadi, on tenen el concert econòmic i gestionen les seves 
pròpies polítiques de prioritats és del 16.28%, i a Navarra, també 
amb concert econòmic, del 19.02%. Xifres que ens haurien de 
fer reflexionar al respecte. Espanya és un llast que Catalunya ja 
no pot arrossegar, perquè des de Madrid s’entesten a imposar-
nos la seva política econòmica financera amb uns beneficis que 
s’han vist volàtils, menystenint, fins estar gairebé tocada de mort, 
la nostra política econòmica productiva arrelada al territori. Tot 
això, a part de l’espoli fiscal al que ens té sotmesos. 
El nostre país tirarà endavant però ho farà tant aviat com tots si-
guem capaços de remar en una sola direcció. Els acords i els con-
sensos són imprescindibles i, al meu entendre, la política munici-
pal, no pot convertir-se en arriet i cavall de batalla de desgast inútil. 
Per això m’entristeix tant que amb un tema com el soterrament 
de la línia de Portbou, que sempre havia generat consensos, ara 
un grup com C’s hagi presentat  una proposta de resolució al Par-
lament de Catalunya demanant que es destinin tots els recursos 
necessaris per a la realització de la tercera fase del projecte durant 
el 2013. En definitiva que, malgrat que és competència de l’Estat, 
que hi ha un compromís aprovat, consensuat i incomplert des de 
Madrid, C’s vol que ho pagui Catalunya, sumat evidentment als 
més de 4.000 milions d’euros que l’Estat obliga a retallar.

El desgast inútil és demagògia

Ens trobem davant d’un nou atac al ja malmès estat del Benestar, 
que per a la ciutadania de Montcada i Reixac pot arribar a ser 
un setge social. Aquesta nova retallada de més de 1.100 milions 
d’euros que el govern espanyol pretén aplicar a les ajudes a la 
dependència suposa una derogació encoberta de la Llei de la 
Dependència, el que demostra una total manca de responsabi-
litat cap els acords existents. Tot i què la Generalitat finança el 
80% de les ajudes a les persones dependents i que l’Estat només 
n’aporta el 20%, de ben segur que la nostra ciutadania en patirà 
els efectes.
El govern de l’Estat vol desmuntar el que el govern de Zapatero 
va qualificar com la quarta pota de l’estat del Benestar. El go-
vern de l’Estat havia assegurat a les entitats del tercer sector l’any 
passat que els ajustos no tenien la voluntat de retallar, sinó de 
poder destinar els diners que s’estalviaven a altres finalitats vin-
culades a la dependència, un compromís que ara consideren 
que s’ha traït. I quina és la proposta? El govern espanyol redu-
eix 1.108 milions d’euros les ajudes al Sistema d’Atenció a la 
Dependència, segons el document titulat Programa Nacional de 
Reformes 2013, que dimarts 30 d’abril va enviar a la Unió. Entre 
les mesures, s’està fent un decret perquè l’aportació del benefi-
ciari dels serveis pugi un 5% més per rebre’ls, argumentant que 
es tracta d’una profunda reforma per “racionalitzar i modernitzar 
els serveis prestats, garantint la sostenibilitat” en una implantació 
progressiva de tres anys. Des del juliol del 2012, els canvis en 
el sistema de dependència han suposat una reducció de 599 
milions d’euros el 2012. I s’espera que la reducció sigui de 1.108 
milions aquest 2013 i 571 milions d’euros al 2014. És moment 
d’establir prioritats que avancin en una altra línia.
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LA tACA prESENtA ‘CAMINS’
Els alumnes de l’escola de Maese Pérez 
exposen les seves obres al Kursaal

Daniel Barba, de Cardedéu, és 
l’autor del treball guanyador del 
25è Concurs de Cartells de Festa 
Major 2013 que convoca l’Ajun
tament i que està dotat amb 800 
euros. El disseny de Barba, que 
ja va guanyar el concurs al 2011 
i s’ha endut accèssits en diverses 
ocasions, juga amb els colors de 
l’escut de la ciutat i l’esclat dels 
focs d’artifici. El veredicte es va 
fer públic el 7 de maig a la pla
ça de l’Església en el decurs d’un 
acte de nou format conduït per 
l’actor Pep Callau. L’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU), van lliurar 
el guardó i van fer la descoberta 
del cartell oficial de la festa, que 
tindrà lloc del 17 al 20 de maig. 
El jurat també va premiar amb 

tres accèsits les obres dels mont
cadencs José Luís Ontiveros 
–autor del disseny guanyador de 
l’any passat–, Sandra Zamorano 
i Maria Elena Mediero, que il
lustraran els cartells de Can Sant 
Joan, la Ribera i Mas Rampinyo, 
respectivament. El certamen ha 
comptat amb la participació de 
62 autors, 43 dels quals són del 
municipi. En la modalitat infantil 
i juvenil del concurs de cartells, 
amb 277 participant, els autors 
premiats són Arnau Pons, de 7 
anys; Laura Vilaltella, de 9; Olga 
Pérez, d’11, i David Blanch, de 
15. Els accèsits van ser per Na
gima Shaheein, Martí Vilaltella, 
Yasmeen Alí, Èlia Lázaro, Lau
ra Mañan, Marina Pena i Jordi 
Pons.Totes les obres romandran 
exposades a l’Auditori Municipal 
durant aquest mes.

Laura Grau | Montcada

Daniel Barba guanya amb un disseny que 
juga amb els colors de l’escut de la ciutat
El certamen per a adults ha comptat amb 62 participants, la majoria del municipi, mentre que l’infantil i juvenil ha rebut 277 obres

Barba rep la samarreta amb el seu disseny de mans del regidor de Cultura, Daniel Moly, i l’alcaldessa, M. Elena Pérez, sota la mirada de Pep Callau 
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CoNCUrs DE CarTELLs DE fEsTa major

pàg. 24

tEAtrE MUSICAL A LA UNIÓ
Quatre amics parlen de la seva 
situació personal a ‘Vides’

‘El camí dels savis’, d’Anabel Rome-
ro, i ‘La Ribera’, de José Luis Onti-
veros, passaran a formar part del 
fons d’art de l’Ajuntament després 
de ser escollides pel jurat del Premi 
de Pintura de Festa Major 2013 com 
a guanyadora i finalista respectiva-
ment. Romero i Ontiveros, habitual 
dels concursos artístics, són parella 
i alumnes de l’Escola d’Art La Taca 
(a la foto davant del quadre guanya-
dor). Enguany el certamen ha comp-
tat amb la participació de 33 autors, 
les obres dels quals es poden veure 
a l’Auditori fins al 2 de juny | LG

> parella artística

Una representació dels nens premiats al concurs de cartells infantil posa amb les autoritats
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Tot just dos mesos després 
d’acabar les representacions de 
l’obra d’Albert Espinosa ‘Els ti
gres beuen llet’, l’actor montca
denc Carlos Cuevas torna a la 
Sala Gran del Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) amb l’espectacle  
‘Barcelona’, del dramaturg Pere 
Riera. Cuevas interpreta Tinet, el 
jove hereu d’una família de l’alta 
burgesia barcelonina arruïnada  a 
causa de la guerra. 

Argument. L’obra transcorre du
rant el dia del seu 18è aniversari, 
el 17 de març de 1938, durant un 
dels bombardejos més intensos que 
va patir la capital catalana per part 

de l’aviació feixista. El muntatge el 
protagonitzen les actrius Míriam 
Iscla, de qui fa de fill, i Emma Vi
larassau, amb qui ja va treballar a 
la sèrie de la televisió autonòmica 
‘Vendelplà’ en els seus inicis com 
a actor. “M’ha fet molta il·lusió 
retrobar-me amb ella després 
de tants anys”, ha dit Cuevas, qui 
ha destacat que “l’obra no és un 
relat de la guerra civil, sinó més 
aviat un retrat de les diferents 
actituds de la gent davant d’un 
conflicte bèl·lic”. L’espectacle, 
que també ha dirigit Riera, es po
drà veure fins al 22 de juny. Els 
menors de 25 anys tenen un 50% 
de descompte i els dijous les entra
des no tenen IVA.

Laura Grau | Redacció

TEaTrE

L’actor Carlos Cuevas 
repeteix al tNC amb 
el muntatge ‘Barcelona’ 
L’obra transcorre durant els bombardejos de la capital catalana

Carlos Cuevas, amb vestit negre, en una de les escenes de ‘Barcelona’, l’obra que fa al TNC
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El 10 de maig es projectarà a l’auditori Municipal la sèrie sobre dansa ‘Difficult existence’ 

Més d’un miler persones ballaran 
a l’escenari de la plaça j. Martorell

DIa mUNDIaL DE La DaNsa

El festival del Dia Internacio
nal de la Dansa tindrà lloc l’11 
de maig a l’escenari de la plaça 
Joa not Martorell, que estrena 
tarima i decorat. La nova es
tructura, de fusta, pretén fer més 
còmoda l’actuació dels ballarins, 
alguns dels quals patien rasca
des i cops a causa de la duresa 
de la superfície de l’escenari, fet 
de ciment. A la mostra està con
fimada la participació de les es
coles de dansa Eva Nieto, Cirqs 
Dance Studio, Jym’s i New Dan
ce Style, a més d’entitats com la 
Penya Cordovesa dels veïns de 
Terra Nostra, l’Associació de 
Balls de Festa Major i el grup de 
ballet i jazz de Susana Arévalo, 
entre d’altres. El festival posa el 
punt final als actes que ha orga
nitzat la Regidoria de Cultura 

i Patrimoni per commemorar 
l’efemèride, que van començar 
el 29 d’abril amb la lectura d’un 
manifest a la Biblio teca Elisenda, 
en el marc d’una exposició sobre 
la temàtica. L’1 de maig es va fer 

una ballada de sardanes a Mas 
Rampinyo i el dia 10 es projecta
rà a l’Auditori Municipal la sèrie 
de dansa ‘Difficult Existence’, del 
montcadenc Carlos Andreu Ro
dríguez (22h).

Laura Grau | Montcada

La mostra del Dia de la Dansa congrega una gran quantitat de públic ja que té molts seguidors
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La Coral del Turó va actuar el 20 
d’abril a l’església de San Sebastià, 
convidada per l’Associació Baso 
Etxea, juntament amb el Cor i l’Es-
colania Summa Aldapeta i l’orques-
tra d’acordions Suberri de Lasarte-
Oria. Al concert hi van assistir més 
de 600 persones. La coral montca-
denca va lliurar als organitzadors 
una placa commemorativa i unes 
litografies en nom de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac | LG

> La Coral del turó 
visita Sant Sebastià
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Totes les creacions, tant dels adults com dels nens, tenen el camí com a tema comú 

‘Camins’ mostra prop de 70 obres 
dels alumnes de l’Escola La taca

kUrsaaL

L’Escola d’Art La Taca exposa 
a la Sala Joan Dalmau Kursaal 
una mostra de les obres fetes 
pels seus alumnes al voltant 
d’una temàtica comuna: el 
camí. Fins al 14 de maig es po
dran veure les creaciones rea
litzades pels adults i, del 15 al 
24 de maig, les dels infants. La 
primera mostra es va inaugurar 
el 10 de maig amb la presència 

d’una gran quantitat d’alumnes 
i del regidor de Cultura i Patri
moni, Daniel Moly (CiU). El 
director del centre d’arts plàs
tiques, Antonio Pérez, va des
tacar la gran diversitat d’estils 
i tècniques de les obres exposa
des, tot i basarse en una matei
xa temàtica. “Vam creure que 
la idea de camí, tant en el seu 
significat literal com simbò-
lic, tenia moltes possibilitats 

artístiques”, va dir l’artista. 
Com a prova d’aquesta afirma
ció va recitar alguns poemes 
força coneguts on apareix la pa
raula camí i, fins i tot, va cantar 
alguns temess que fan al·lusió 
a la mateixa idea. Moly va fe
licitar els alumnes i va manifes
tar “que les sales municipals 
sempre estaran obertes a ini-
ciatives que promoguin l’art i 
la cultura”.

Laura Grau | Can Sant Joan

Antonio Pérez, director de l’Escola d’Art La Taca, amb el regidor de Cultura, Daniel Moly (CiU), durant la inauguració de la mostra al Kursaal
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> El cicle Montcadasons arrenca el 24 de maig
La segona edició de la mostra de grups i 
intèrprets de música locals Montcadasons 
arrencarà el 24 de maig al Kursaal amb una 
actuació de flamenc a càrrec del guitarrista 
Javier Navarro (a la foto) i un concert de 
pop melòdic a càrrec de la cantant Sheila 
Rodríguez (22h). La mostra comprendrà 
un cicle de vuit concerts repartits en quatre 
sessions dobles, on el públic trobarà dife-
rents gèneres i estils musicals a càrrec de 
músics professio nals i no professionals del 
municipi. La resta de participants són París 
29 i Gatito Malo (31 de maig), Black Cotton 
i Juan Sexxxual Experience (7 de juny) i Duo Schmidl-Paz i Vanguard 
Duo  (14 de juny). Aquest últim es farà a l’Auditori Municipal | LG

> Mostra de photoshop a la Casa de la Vila
Els alumnes del curs de Photoshop que la fotògrafa Mayte Torres im-
parteix a la Casa de la Vila exposaran una mostra dels seus treballs a la 
Casa de la Vila, que s’inaugurarà el 22 de maig (19.30h) i comptarà amb 
l’actuació de membres de l’Aula de Música. La temàtica de la mostra és 
lliure i la majoria d’alumnes han optat per crear fotomuntatges a partir 
d’imatges pròpies o extretes d’Internet | LG

> ‘racons d’enyor’ s’exposa a València
Fins al 18 de maig es pot visitar al centre Ca Revolta de València l’ex-
posició ‘Racons d’enyor’, amb poemes d’Elisa Riera i il·lustracions del 
pintor Joan Capella (Montcada i Reixac, 1927-2005). La mostra es va 
inaugurar el 30 d’abril amb la presència del regidor de Cultura i Pa-
trimoni de l’Ajuntament de Montcada, Daniel Moly (CiU), la poetessa 
Elisa Riera i membres del patronat de la Fundació Joan Capella. ‘Ra-
cons d’enyor’ és el títol del llibre que van fer conjuntament el pintor i la 
poetessa montcadencs l’any 1988 i que la Fundació Joan Capella vol 
donar conèixer mitjançant aquesta exposició | LG
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Una de les escenes de la comèdia ‘La jaula de las locas’ que va estrenar el grup Tea345 Mostra de Cuina i Degustació del Grup de Dones

fEsTa major DE mas ramPINYo

La pluja no impedeix que 
la majoria d’actes tingui 
bona resposta de públic
La jornada matinal de l’1 de maig, amb sol, va ser multitudinària

Tot i la climatologia adversa, 
amb pluges intenses durant els 
dies centrals de la festa –que va 
tenir lloc del 26 d’abril a l’1 de 
maig–, Mas Rampinyo va poder 
celebrar tots els actes del progra
ma elaborat per la comissió de 
festes de La Unió, alguns dels 
quals es van canviar de dia i 
d’altres, d’ubicació. El temps va 
donar un respir l’últim dia de la 
festa, en que l’artèria principal 
del barri, l’avinguda Catalunya, 
va bullir de gent i activitat, en 
la jornada més participativa, 
on van confluir les trobades de 
puntaires i de col·leccionistes 
de plaques de cava, una balla
da de sardanes, la botifarrada 
de l’Associació de Botiguers del 
barri, les exhibicions de gimnàs
tica i les triangulars de bàsquet. 
També es va fer la volta popular 
amb bicicleta i la gimcana infan
til, anul·lades el cap de setmana. 
A la tarda, més de 300 persones 

van assistir a l’estrena del darrer 
muntatge de Tea345, ‘La jau
la de las locas’. La companyia 
Els Titelles, que va fer el pre
gó inau gural, també va omplir 
bona part del teatre de La Unió 
el 30 d’abril amb ‘Regio nes y 
provincias’. 

Valoració. L’altre escenari de la 
festa, la pista coberta de l’escola 
Elvira Cuyàs, amb cortinatges 
laterals per aïllar l’espai –facili
tats per l’Ajuntament a petició 
de l’entitat–, van permetre reu
bicar activitats que no es van 
poder fer al carrer com l’actua
ció de la Harpo’s Band, amb la 
lectura de poemes de Salvador 
Espriu. També s’hi va fer un al
tre dels actes més populars, la 
Mostra de Cuina i Degustació. 
“En general estem contents de 
la resposta de la gent, tenint 
en compte el mal temps”, ha 
dit el president de La Unió, Jor
di Escrigas.

Laura Grau | Redacció
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L’avinguda Catalunya presentava aquest aspecte l’1 de maig, ple de punta a punta d’activitats com les puntaires, partits de bàsquet i botifarrada
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el retro-visor josep Bacardit
Fundació Cultural

L’aigua d’aquesta font gaudia de molta fama fins que l’any 1923 s’hi van fer uns pous

Descobrint la font de Ca n’Alou

Una de les fonts de Montcada i 
Reixac menys conegudes entre la 
ciutadania és la font de Ca n’Alou, 
situada a la vessant occidental del 
Turó de Mòia, en el camí que va 
des de la carretera de La Roca 
–a l’alçada del km 7– fins a la 
Torre de Can Bonet, més cone-
guda com Palauet de Montcada. 
Durant segles va mantenir un 
abundant i constant cabal d’aigua 
i no va ser fins l’any 1923, quan 
la construcció d’uns pous d’aigua 
que s’abastien de la mateixa mina 
subterrània, la va ferir greument.

Fama. Un especialista en excur-
sio nisme  i rutes per gaudir de la 
natura que escrivia amb el pseu-
dònim de Puigmal, va publicar un 
article a La Veu de Catalunya  el 
15 d’octubre d’aquell any fent-se 

ressó del desastre: “Oh, romeus 
de la muntanya! Companys entu-
siastes de ruta, minyons valents 
i acèrrims en la recerca dels ra-
cons més poètics de la Pàtria 
nostrada, avui, he de comunicar-
vos una greu i desconsoladora 
notícia: la font de ca n’Alou ja no 
existeix. Una mà barroera i digna 
de menyspreu l’ha estrafeta per 
sempre!”. I tot seguit recorda-
va la seva història amb paraules 
com  aquestes: “Era molt visita-
da aquesta font i recomanada la 

seva aigua regalada; fos per les 
propietats medicinals i curatives, 
no li calia fer publici tat ja que se 
la feia sola. Era un consol per al 
pobre vianant que, cansat i as-
sede gat de fer quilòmetres pel 
camí, trobar-hi un reconfor tador 
sopluig”. Malgrat sofrir crisis cícli-
ques que la fan desaparèixer i re-
aparèixer com si fos el riu Guadia-
na, podem dir que avui dia la font 
es manté encara visible amb un 
escàs raig d’aigua i amb evidents 
símptomes de deixadesa.       

La Font de Ca n’Alou i, senyalat amb una fletxa, la porta de la mina d’aigua que abasteix la finca

Avui dia es manté 
amb un escàs raig 
d’aigua, però amb un 
aspecte deixat

La companyia de teatre amateur 
Filagarsa, de Molins de Rei, re
presentarà l’11 de maig al teatre 
de La Unió el musical de petit 
format ‘Vides’ (18h), un retrat 
del moment actual en què quatre 
amics expliquen les seves vides 
a partir de textos i músiques de 
Joe Dipietro i David Yazbekles, 
compositors de musicals d’èxit 
com ‘Full Monty’, ‘T’estimo, ets 
perfecte... et canviaré’ i ‘Amants’. 
En total són 13 peces musicals 
interpretades per quatre veus 
acompanyades amb la música en 
directe d’un piano. 

Temàtiques. La crisi, les relacions 
de parella, els fills, la feina, les 
addiccions i l’atur són alguns dels 
temes sobre els que reflexionen 
en clau d’humor.  L’espectacle, 
estrenat al 2011 i premiat a di
versos concursos de Catalunya, 
tanca la programació de l’Espai 
A en la qual participa La Unió 
de Mas Rampinyo per segon 
any consecutiu, com a membre 
de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya.

Laura Grau | Redacció

La Unió acull 
el musical 
‘Vides’ del grup 
Filagarsa
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Ja són a la venda les entrades 
per assistir a l’espectacle de sar
suela que ha programat la Re
gidoria de Cultura i Patrimoni 
a l’Auditori Municipal el 26 de 
maig en el marc del programa 
d’aquest trimestre (18h). Amb 
el títol, ‘Sarsuela, t’estimo!’, la 
companyia Argos Rex interpre
tarà, amb quatre personatges, 
un piano i uns quants elements 
a l’escenari, números musicals 
d’amor i desamor de sarsueles 
tan emblemàtiques com Luisa 
Fernanda, La rosa del azafrán, Los 
claveles, El dúo de la Africana, El 
último romántico, María de la O, La 
tabernera del puerto i Cançó d’amor i 
de guerra.

Descomptes. El concert és un 
homenatge a la sarsuela, gènere 
que té molts seguidors entre la 
gent gran. Per aquest motiu les 
persones que acreditin la condi
ció de jubilades només pagaran 
6 euros si la compren de forma 
anticipada. Els preus normals 
són 8 euros anticipada i 10 a 
taquilla.

Laura Grau | Redacció

Els amants 
de la sarsuela 
tenen una cita 
a l’Auditori
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AtLEtISME
Els sabadellencs Pere Ordóñez i Delfi 
Expósito guanyen la primera edició de 
la cursa de muntanya Montescatano. 

pàg. 28 pàg. 27 

FEStA DE L’ESpOrt
La gala dels Premis Esportius se 
celebrarà el 5 de juliol. Ja es poden 
presentar candidatures.

No ha pogut ser. El Broncesval 
Montcada no celebrarà el seu 
segon títol consecutiu de lliga en 
perdre a l’última jornada a la pista 
de l’Esparreguera, un rival que es 
jugava les seves darreres opcions 
d’aconseguir la permanència. Els 
montcadencs, que una setma
na abans havien guanyat sense 
gaire problema el Bar Mi Casa 
al pavelló Miquel Poblet (61), 
arribaven a l’últim partit amb un 
avantatge de dos punts respecte 
l’Hospitalet. Guanyant o acon
seguint el mateix resultat que el 
segon classificat, l’equip de Jordi 
Rozas es proclamava campió. Fi
nalment, la necessitat d’un equip 
que volia evitar el descens va te
nir més pes davant l’ansietat dels 
montcadencs i l’Esparreguera va 
acabar guanyant per un ajustat 
5 a 4, posant en safata el títol 
de lliga a l’Hospitalet Bellsport.  

“Hem tingut molt mala sort. 
Hem fallat nombroses ocasions 
de gol i, tot i ser clarament su-
periors, hem acabat perdent”, 
es va lamentar l’entrenador, Jordi 
Rozas.  

L’Hospitalet no va fallar contra el 
Vilassar de Mar, a qui va superar 
amb un clar 9 a 0. Amb aquests 
resultats, el Broncesval, que va 
perdre dos partits a les últimes 
tres jornades, finalitza la lliga a la 
segona posició a un punt del líder 
i amb un balanç de 23 victòries, 
un empat i sis derrotes. “Tothom 
hauria signat una temporada 
tan espectacular com aquesta. 
El que passa és que acabar 
subcampions després de per-
dre a l’última jornada ens ha 
deixat a tots un regust amarg”, 
valora el president del club, Pe

dro Litrán, que al mateix temps 
confirma que el CFS Montcada 
renunciarà a jugar a Segona si 
aconsegueix superar el playoff: 
“No hem trobat els patrocina-
dors necessaris i l’Ajuntament 
no ens pot ajudar més. Voler 
pujar seria hipotecar el club i 
això no ho volem fer”. 
Amb la renúncia a Segona, i a 
l’espera de la disputa del playoff 
d’ascens contra el Debabarrena 
basc els dies 18 i 25 de maig, el 
club ja prepara un nou projecte 
sense Jordi Rozas, amb qui no es 
va arribar a un acord per reno

var. “Els cicles finalitzen i co-
mencen d’altres. Mantindrem 
la base d’aquesta temporada 
amb el reforç de jugadors del 
planter”, explica Litrán que con
firma que Lolo Rodríguez, fins 
ara coordinador de la base i tèc
nic del juvenil, portarà la direcció 
esportiva del club i entrenarà el 
primer equip amb l’ajuda de José 
Renau, ‘Renato’. Abans de fina
litzar la temporada, el club prepa
ra un amistós d’homenatge per 
als subcampions que es jugarà a  
terres valencianes, d’on proce
deix el patrocinador.  

Rafa Jiménez | Montcada

fUTBoL saLa

El Broncesval Montcada perd l’últim partit  
i deixa escapar el títol de campió de lliga
Els montcadencs van caure a l’última jornada a la pista de l’Esparreguera i finalitzen a la segona posició, superats per l’Hospitalet Bellsport

cf
s 

M
O

N
tc

aD
a

El club iniciarà un nou 
cicle sense Jordi Rozas. 
Lolo Rodríguez serà el 
seu substitut 

<<

Jordi Rozas 
Entrenador  
Broncesval  
Montcada

Per què ha decidit deixar el 
Broncesval Montcada?
El club no podrà pujar i ara els 
seus responsables es plantegen 
fer canvis a la plantilla per iniciar 
un nou cicle. No hem arribat a 
un acord per renovar i jo he 
rebut altres ofertes interessants 
que han inclinat la balança.
Entén la decisió del club de re-
nunciar a un possible ascens?
Sí, no es poden assumir tants 
riscos. Pujar a Segona sense 
tenir un suport econòmic podria 
portar el club a la ruïna.
Quina valoració fa d’aquestes 
dues temporades al club?
Molt positiva. Hem aconseguit 
en dos anys el que ens vam 
plantejar fer en quatre. 
Tindrà un bon record d’aquesta 
aventura a Montcada?
M’he sentit molt ben tractat 
aquí. Estic convençut que hi 
tornaré  | RJ

‘M’he sentit molt 
ben tractat. Segur 
que hi tornaré’

Tots els jugadors del Broncesval Montcada fent pinya abans del partit més important dels últims dos anys a la pista de l’Esparreguera

Entrevista
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L’UE Sant Joan haurà d’esperar a 
la propera jornada, a casa davant 
del Singuerlín, per assegurarse 
matemàticament la permanència. 
El 5 de maig, al camp de la Unifi
cación Llefià, el segon classificat, 
no va poder sumar cap punt, 
tot i que el tècnic, José Manuel 

Martín ‘Pinti’, va quedar molt 
satisfet del joc dels seus homes. 
“Ens han marcat dos gols dub-
tosos, un en possible fora de 
lloc i l’altre, de penal, també 
discutible”, va dir l’entrenador 
després del 2 a 0 final. ‘Pinti’, a 
més, va reservar per a la següent 

jornada alguns homes amb 
quatre targetes acumulades. La  
derrota contra el Llefià va posar 
fi a una ratxa de tres victòries 
consecutives –l’ultima es va pro
duir a casa contra el Turó Peira 
(31)– que col·loca la Unió a la 
sisena posició amb 45 punts | RJ

fUTBoL. sEgoNa CaTaLaNa

L’UE Sant joan vol lligar ja la salvació
Una derrota al camp de la Unificación Llefià encara no li permet respirar tranquil

El Ripollet es va deixar a l’estadi 
de la Ferreria una de les seves 
últimes opcions per evitar el des
cens a  Segona Catalana. El cuer 
va perdre per 2 a 0 contra un CD 
Montcada que encara podia ha
ver aconseguit un marcador més 
ampli si Sergi Arranz no hagués 
fallat un penal abans del descans. 
A la segona part, i tot i jugar 
amb un home menys, els verds 
van lligar la victòria amb els gols 
d’Arranz i Quique.
L’equip de Jordi Salvanyà suma 
tres victòries seguides –l’anterior 
es va produir a Lloret (03)– i és 
setè, amb 44 punts, a dos del ter
cer i a sis de la promoció.

fUTBoL. PrImEra CaTaLaNa

El CD Montcada dóna el cop de gràcia 
al ripollet i torna a mirar cap a dalt
Suma tres victòries seguides després de superar el cuer i s’apropa als primers llocs

El porter del CD Montcada, Gerard Pujol, en un acció del partit contra el Ripollet

Rafa Jiménez | Redacció

> El sènior B es complica les opcions de pujar
El CD Montcada B s’ha complicat 
les seves opcions de lluitar per 
l’ascens a Tercera Catalana. Des-
prés de guanyar l’Arrabal-Calaf 
de Gramanet (3-2) gràcies a un 
gol de Daniel Baena al minut 90, 
els verds van viure l’altra cara de 
la moneda el 5 de maig. Al camp 
del Bufalà B, els montcadencs 
van patir la quarta derrota de la 
temporada. Després de remuntar 
un 2 a 0 en contra van perdre el 
partit amb un gol en contra a man-

ca de set minuts per al final. Amb 
aquest balanç de resultats i la de-
cicisó del comitè de competició de 
donar per finalitzat amb empat el 
partit que es va suspendre a Ca-
brils, el sènior B ha baixat fins a 
la tercera posició del grup. Resten 
dos partits per al final de la lliga 
i els verds tenen un desavantatge 
de quatre punts amb el segon, el 
Singuerlín B, i cinc amb l’Àguila, 
el nou líder que té pendent una 
jornada de descans | RJ
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fUTBoL. QUarTa CaTaLaNa

Fi de temporada per a l’UD 
Santa María que ha acabat a la 
quarta posició del grup 15 de 
Quarta Catalana amb 40 punts i 
un balanç de 12 victòries, quatre 
empats i sis derrotes. Després de 
caure contra el Centro Europeo 
Tecnofutbol (14), els montca
dencs van aconseguir la victòria 

a casa de l’EF Base Ripollet B 
(26). “Esperava més d’aquesta 
temporada. Per diferents cir-
cumstàncies, i sobretot, per la 
manca d’actitud d’alguns juga-
dors, no hem pogut lluitar per 
l’ascens. Tot i això, la gent que 
ha vingut als entrenaments i 
als partits ha donat la cara”, 

comenta un decebut Juan Meca. 
El tècnic de l’UD Santa María es 
reunirà d’aquí a dues setmanes 
amb el president Francisco Ro
mero per decidir la seva conti
nuïtat: “Si les coses no canvien, 
segur que no seguiré. No estic 
disposat a viure un altre any 
com aquest” | RJ

El tècnic, Juan Meca, no té clar si continuarà després dels problemes d’aquest curs

L’UD Santa María finalitza quart

L’UE Sant Joan té a prop la salvació, però encara no l’ha aconseguit de forma matemàtica
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fUTBoL fEmENÍ. PrImEra CaTaLaNa

L’EF Montcada gairebé no recor
dava què era perdre a casa on feia 
més de dos anys que es mantenia 
invicte. El 5 de maig, però, l’equip 
d’Antonio Moya va caure davant 
de l’UE Sant Andreu B per 2 gols 
a 5. Les visitants es van avançar 
en el marcador en el primer temps 
amb un 0 a 2. Abans del descans, 
les montcadenques van reaccio
nar bé i van aconseguir igualar el 
resultat gràcies als gols de Nerea 
Talavera i Pili Pérez. Aquest equi
libri es va mantenir  fins a l’última  
mitja hora del partit en què el Sant 
Andreu, amb tres jugades de con
traatac, va sentenciar per fer el 2 
a 5 definitiu. “Sincerament, crec 

que el resultat és injust perquè 
nosaltres hem jugat millor”, es 
lamentava la capitana montca
denca, Georgina Vendrell.
Després de caure una setmana 
abans al camp del segon, l’ECF 
Les Garrigues per 4 a 1, l’EF 
Montcada ha patit per primera 
vegada dues derrotes seguides,  
ratxa que l’ha fet baixar a la quar
ta posició del grup 2 de Primera 
Catalana. A manca de dues jor
nades per al final de la lliga, les 
jugadores d’Antonio Moya su
men 55 punts, dos menys que el 
tercer que ara és el Martinenc. 
El líder, el CE Sabadell, ja és 
matemàticament campió i puja a 
Preferent. 

Més de dos anys després, va perdre contra el Sant andreu B

Fi de la bona ratxa com  
a local de l’EF Montcada 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Derrota inesperada a casa que allunya el femení de l’EF Montcada de la tercera posició al seu grup

El capità Gerard Vendrell, en una acció del partit contra el Centro Europeo Tecnofútbol
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El pavelló Miquel Poblet va aco
llir una mitja entrada per veure 
el 3 de maig el derbi entre l’RCD 
Espanyol i l’FC Barcelona,  
corresponent a la novena jorna
da de la Lliga Fertiberia de Fut
bol Indoor. El matx va finalitzar 
amb una contundent victòria 
dels periquitos per 12 a 6. Exfutbo
listes professionals tan coneguts 
com Lardín, Sergio o Morales, 
a l’Espanyol, o Gerard, Reiziger 
i Luque, a l’FC Barcelona, van 
oferir un partit vibrant i, en al
guns moments, espectacular.  

Mitja entrada en el partit de la Lliga Fertiberia que es va disputar el 3 de maig al poblet

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

fUTBoL INDoor

golejada de l’rCD Espanyol en el 
derbi contra l’FC Barcelona (12-6)

> L’EF Montcada guanya el torneig triangular previ
Abans de la disputa del partit de futbol indoor entre l’RCD Espanyol i l’FC 
Barcelona es va celebrar un torneig triangular entre tres equips montca-
dencs de categoria infantil. Aquesta prèvia, coneguda com The Whopper 
League, és una competició nacional que reuneix uns 5.000 jugadors. A 
nivell local, la victòria va ser per a l’infantil de l’Escola de Futbol Montcada 
que va guanyar els seus dos partits contra una selecció dels instituts La 
Ferreria i el Montserrat Miró (8-5) i el CFS Montcada (4-1). Aquest últim 
equip també va perdre en el debut contra els instituts (3-7). A la foto, tots 
els participants amb les autoritats municipals | RJ   

El sènior masculí del CH La 
Salle va tancar el 27 d’abril la 
segona temporada consecutiva 
a la Primera Estatal amb una 
derrota a la pista de l’UE Sarrià 
de Girona (2725). “El resul-
tat no està malament, tenint 
en compte que només vam 
viatjar amb 12 jugadors, dos 
d’ells provinents del juvenil”, 
va explicar el tècnic Jaume Puig 
qui reconeix que, amb la per
manència assegurada de des fa 
setmanes amb dos equips per 
sota, els jugadors s’han relaxat. 
Puig ha fet un balanç positiu de 
la temporada, especialment de la 
primera volta, “on vam ser el 
segon equip menys golejat”. La 
marxa del porter Ricard Presas a 
la segona part del campionat va 

suposar una pèrdua important 
per a l’equip, que va acusar certa 
debilitat a la porteria. “Ha estat 
una temporada còmoda per-
què des de bon començament 
sabíem que estàvem salvats i 
no hem hagut de patir mas-

sa per mantenir-nos”, conclou 
l’entrenador.

Sense copa. El club ha decidit 
que cap dels dos equips sènior 
jugui la copa i continuaran amb 
els seus entrenaments.

HaNDBoL

El masculí del CH La Salle posa fi a la 
segona temporada a primera Estatal

Rafa Jiménez | Redacció

Els lassal·lians, que feia setmanes que estaven salvats, van pedre l’últim partit de lliga

El masculí del CH La Salle ha finalitzat la lliga dotzè amb 7 victòries, 2 empats i 17 derrotes

L’RCD Espanyol jugava com a local i això es va notar amb el suport que va rebre des de la grada
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Montcada i Reixac tornarà a ce
lebrar una nova edició dels Pre
mis Esportius, que es farà el 5 
de juliol a l’Àgora de Montcada 
Aqua. Aquesta festa, organizada 
per l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure (IME), té l’objectiu de 
reconèixer els mèrits i la tasca 
d’alguns dels membres que for
men part de la família de l’esport 
montcadenc. Respecte a les dues 
últimes edicions, els Premis Es
portius tindran dues grans nove
tats: hi haurà un nou guardó, en 
l’apartat de mencions especials, 
que anirà destinat a una persona, 
sigui quina sigui la seva tasca, re
lacionada amb l’esport local. A 
més, el jurat tindrà la potestat de 
proposar els noms d’aspirants a 
ser premiats, tot i que no s’hagin 

presentat les seves candidatures. 
En aquesta elecció dels esportites 
i entitats més destacats de l’any es 
valorarà el període comprès en
tre juliol de 2012 i juny de 2013. 
Els que vulguin presentar alguna 
candidatura ho podran fer fins al 
21 de juny al registre d’entrada 
de l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament. 

La presentació de candidatures es podrà fer fins al 21 de juny

Nova edició de la Festa de 
l’Esport el proper 5 de juliol

Rafa Jiménez | Redacció

PrEmIs EsPorTIUs
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L’àrbitre Pascual Palos va ser premiat al 2012
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David Gerbolés va presentar el 16 
d’abril la seva dimissió, per motius 
personals, com a president de la 
Penya Blanc-i-Blava de Montcada i 
Reixac. El seu substitut és Francis-
co Martínez (foto), que fins ara exer-
cia de vicepresident de l’entitat. La 
nova junta vol agrair públicament la 
“total implicació” de Gerbolés du-
rant el seu mandat i la seva lluita 
per “recuperar i mantenir l’esperit 
espanyolista d’una penya amb més 
de 39 anys d’història” | RJ 

Com es tradició, el president d’El Cim, Alfred Canals, va liderar el grup a la sortida des de La Salle
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> Matrícula gratuïta a Montcada Aqua
Sota el lema ‘Prepara’t per l’estiu’, Montcada Aqua està fent una promoció 
especial, ofertant la matrícula gratuïta per a les persones que es vulguin 
fer sòcies. Els interessats poden obtenir més informació a la recepció del 
complex esportiu i es poden inscriure aportant el DNI, les dades bancàries 
i l’import del primer mes | RJ 

> Bona participació a l’Open de tennis taula
Un total de 33 participants, 25 en categoria sènior i 8 en infantil procedents de 
diferents punts de la geografia catalana, van formar part de l’Open social de 
Festa Major de Mas Rampinyo que es va fer el 27 d’abril sota l’organització del 
Tennis Taula La Unió. L’entitat, que el 22 de maig farà el seu primer aniversari, 
ja prepara un Open d’estiu, que es farà durant dos dies per a federats i no 
federats. Pel que fa al primer equip, no va poder accedir a la final per la setena 
posició i ara intentarà ser novè | RJ 

Els dos atletes de Sabadell triomfen en una prova amb 236 corredors inscrits

aTLETIsmE 

pere Ordóñez i Delfi Expósito 
guanyen la primera Montescatano

L’atleta Pere Ordóñez, de 42 
anys i actual campió de Catalun
ya de circuit de muntanya, va  
guanyar la primera edició de la 
cursa Montescatano que la Jo
ventut Atlètica Montcada ( JAM), 
amb la col·laboració de les regi
dories d’Esports i Medi Ambient, 
va organitzar el 28 d’abril per la 
Serralada de Marina. Ordóñez, de 
la Joventut Atlètica Sabadell ( JAS), 
va recórrer els 15,2 quilòmetres en 
una hora i 7 minuts. Pel que fa a la 
categoria femenina, la guanyadora 
va ser Delfi Expósito, amb 1 hora i 
32 minuts i també de Sabadell. 
El president de la JAM, Ildefonso 
Teruel, es va mostrar satisfet del 
desenvolupament de la cursa, tant 
pel que fa a la participació, un to
tal de 236 corredors –la majoria 
de fora de Montcada– com per 
l’organització. “No hi hagut cap 
incidència destacable, tot i la 
intensa pluja, fenomen que, per 
a molts corredors, és un repte 
afegit a la dificultat d’un circuit 
amb fortes pendents”, ha afegit 
Teruel, qui ha destacat la bellesa 
dels paratges escollits, que han 
sorprès molts corredors.

Laura Grau  | Redacció

La guanyadora femenina, al podi

La sortida de la Montescatano es va fer des de la plaça de l’Església

CamINaNT a moNTsErraT

La XXIX edició de la Marxa a 
peu a Montserrat, organitzada 
per El Cim, va tornar a ser un 
èxit amb la participació de 438 
persones (es van inscriure 457 
–14 més que l’any passat– però 19 
no es van presentar a la sortida). 
Com va passar al 2012, la prova 
va ser molt ràpida i es va arribar 
una hora abans de l’habitual. El 
recorregut es va iniciar a les 19h 
des del col·legi La Salle i la prime
ra part, entre Cerdanyola i fins a 

Bellaterra, va estar marcada per 
la pluja. Quan l’aigua va marxar i 
amb l’entrada de la nit, les tempe
ratures van fer una forta baixada. 
“El fred és ideal per caminar 
més de pressa”, diu el president 
d’El Cim, Alfred Canals, que creu 
que ara la Marxa va més ràpida 
per dos motius: “Hi ha menys 
participants –la inscripció ha 
baixat a causa de la crisi als úl-
tims anys– i la gent que ve està 
més preparada”. Durant la mar
xa, van abandonar 20 persones.

La pluja també va fer acte de presència a la primera part

Una Marxa a peu, ràpida 
i amb baixes temperatures

Rafa Jiménez | Redacció

El guanyador, a prop del camp de tir
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La llera del riu Besòs es va convertir en lloc de pas per a una gran quantitat de ciclistes

BICICLETaDa PoPULar

Al voltant de 1.500 ciclistes van 
participar el 5 de maig en l’onzena 
edició de la Bicicletada pel Besòs 
que organitzen la Diputació de 
Barcelona i el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Besòs. Els  
corredors, de totes les edats, van 
passar entre les 10 i les 11h pel punt 
d’avituallament ubicat a Montca

da, a l’alçada de l’aparcament de 
camions proper a la llera del riu. 
El recorregut, de 24 quilòmetres, 
es va iniciar a Granollers i va aca
bar al parc fluvial de Sant Adrià 
del Besòs. Aquesta prova popu
lar es va desenvolupar sense cap 
incident i el bon temps i la calor 
van acompanyar els participatns 
durant tot el recorregut.

Unes 1.500 persones van participar a la prova del 5 de maig

Les bicis tornen a agafar
protagonisme al Besòs

Pilar Abián | Montcada

Ernesto Romero va finalitzar 
la seva tercera participació a la 
Titan Desert en el lloc 188 d’un 
total de 282 corredors després 
d’una gran remuntada a l’última 
etapa. La Titan Desert, que es va 
disputar pel desert saharià entre 
el 28 d’abril i el 3 de maig, és una 
de les proves ciclistes més dures 
del món amb sis etapes que su
men 600 quilòmetres. Romero 
ha participat amb el lema ‘Ni 
una más’ en suport a Mujeres en 
Igualdad, una entitat que lluita 
contra la violència masclista | PA 

romero finalitza 
la seva tercera 
titan Desert 
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Ernesto Romero, un ciclista compromés
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> relleu a la presidència de la penya ‘perica’
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El sènior B de l’AE Elvira La Salle ocupa una còmoda setena posició

El sènior B del Club  
Handbol La Salle en
cara manté les opcions 
d’aconseguir l’ascens a la 
Tercera Preferent després de 
sumar la seva primera vic
tòria de la fase final davant 
de l’Handbol Joventut Ribe
tana (3424). Un bon parcial 
d’inici i la bona actuació del 
porter Xavi Ayala van ser 

claus per lligar el triomf dels 
lassal·lians. L’equip d’Òscar 
San Felipe depèn de si ma
teix per arribar a les dues 
primeres posicions que do
nen dret a pujar. Per acon
seguirho haurà de guanyar 
els tres partits que li resten: 
dos contra l’Handbol Gavà 
i un altre contra el líder, 
l’Handbol Rubí | RJ 

El segon equip depén  
de sí mateix per pujar

fUTBoL saLa

Segueix la ratxa de l’EF 
Montcada que després de 
sumar sis punts més ja acu
mula 12 victòries consecu
tives. Les últimes es van 
produir amb dos partits se
guits a casa contra el SAFA 
Salesians Sabadell (72) i la 

P. Barcelonista PalauSolità 
i Plegamans (73). A quatre 
jornades del final, els mont
cadencs són líders a la Sego
na Divisió amb 52 punts, 
dos més que l’EF Barberà
Andalucia que descansa la 
propera jornada | RJ 

L’EF Montcada ja suma 
12 victòries seguides

BÀsQUET. aE ELVIra-La saLLE

Fre a una bona ratxa de 
resultats del sènior B

Després d’una setma
na de descans, el sènior 
B de l’AE ElviraLa 
Salle va tornar a com
petir amb un partit a 
casa contra el tercer,  
l’AEE Regina Carmeli
Groc, que va finalitzar 
amb una contundent  
derrota per 67 a 87. Aques
ta ensopegada posava 
fre a una bona ratxa de 
dues victòries seguides. 
L’equip, que a l’última 

jornada va tornar a des
cansar, ha baixat fins a 
la setena posició amb un 
balanç de 14 triomfs i 7 
derrotes.

Sènior femení. Acumula 
quatre derrotes seguides 
que l’han fet baixar a la 
tercera posició per la cua 
amb 6 victòries i 14 derro
tes. Les dues últimes van 
arribar contra el CB Sant 
Feliu Codines (4332) i el 
líder, el CBSAB (4459).

Rafa Jiménez | Redacció Després d’una jornada de 
descans, el sènior femení 
del CEB Can Sant Joan va 
reprendre la competició el 
5 de maig amb una vic
tòria a casa contra un ri
val directe com el CB Sant 
Feliu Codines (4933) que 
també està a la part mitja 
de la taula. 
A manca de dues jornades 
per al final del campionat, 
les jugadores de Can Sant 
Joan són vuitenes amb 30 
punts | RJ 

Final de campionat 
tranquil per al femení

BÀsQUET. CEB CaN saNT joaN
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L’EF Montcada està cada vegada més a prop de guanyar la lliga i pujar
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L’AFS Bosc d’en Vilaró manté les opcions, però no ho tindrà gens fàcil

El Multiópticas Isis A va 
disputar el seu últim par
tit, perdent el matx ajornat 
contra el CEVG per 23 a 
10. El B també va caure 
contra el CEVG B (1811). 
Tots dos han finalitzat cin
quens a la Lliga Nacional i 
a la Segona Divisió respec
tivament  | RJ 

Doble derrota 
per al CK 
Montcada 

L’AE Can Cuiàs segueix a 
la cua del grup 1 de Prefe
rent després de patir una 
dolorosa derrota a la pista 
del penúltim, el Ràpid Santa 
Coloma B, per 16 a 4. En
cara amb partits pendents, 
els montcadencs són últims 
amb 8 punts | RJ 

Dura derrota 
de l’AE Can 
Cuiàs

HaNDBoL. CH La saLLE fUTBoL saLa

A manca de dues jornades 
per al final de la lliga a la 
Segona B –la que depèn de 
la Federació Catalana de 
Futbol Sala–, està tot obert 
per decidir dos dels quatre 
equips que pujaran. Els 
dos primers classificats, el 
Montsant Sala 5 i el Futsal 
Dante Nilfisk, ja estan deci
dits. Ara quatre equips s’han 

de disputar les dues places 
restants. L’AFS Bosc d’en 
Vilaró ocupa la tercera posi
ció  amb els mateixos punts, 
62, que el quart després de 
guanyar a la pista del Teià 
(24) i empatar a casa con
tra el Futbolmania (22). Els 
dos últims partits dels verds 
seran contra dos dels quatre 
primers classificats | RJ 

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
lluitarà per l’ascens

El femení té un balanç 9-12
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ImE

La VIII Milla Urbana, plat fort del 
programa esportiu de Festa Major
La prova es disputarà el 19 de maig i les inscripcions ja es poden fer a través del web de la JaM

Montcada i Reixac es prepa
ra per a una nova Festa Ma
jor que tindrà a l’esport com 
a un dels grans protagonis
tes. La Unió Esportiva Sant 
JoanAtlètic Montcada, que 
celebra el seu 25è aniversari, 
serà l’encarregada de donar 
el tret de sortida amb el pre
gó que es farà el 17 de maig 
des de la Casa de la Vila. 
El programa esportiu de la 
Festa es completa amb una 
tirada social de tir al plat que 
es farà el dia 18, a partir de 
les 9h, al camp de tir de Can 
Piqué, amb l’organització de 
la Societat de Caçadors El 
Tordo i la col·laboració de 
l’IME. A la mateixa hora, 
sortirà des de la plaça Lluís 
Companys una caminada 
popular al Poblat Ibèric de 
Les Maleses que organitzen 
El Cim i el Museu. Per po
der particiar s’ha de fer una 
inscripció prèvia al telèfon 
935 651 121 o al correu elec
trònic museuminicipal@montca-
da.org. Durant tot el dia 18, 
el carrer Major es convertirà 
en un ‘carrer del joc’ per als 
més petits amb alguns acti
vitats esportives d’aventura i 

un torneig organitzat per la 
Unió Escacs Montcada.
El dia 19 arribarà la VIII Mi
lla Urbana a la rambla dels 
Països Catalans. Les inscrip
cions, gratuïtes per aquesta 
cursa organitzada per la 
JAM i l’IME, es poden fer 
a la pàgina web www.jam.cat 
fins al 16 de maig. A partir 
del dia 13, també es podran 
fer dimarts i dimecres a la 
tarda a les pistes d’atletisme 
de la Ferreria.

Rafa Jiménez | Redacció

La celebració de la Milla Urbana de l’última Festa Major va ser un èxit de participació amb uns 300 inscrits

Els escacs, protagonistes amb el torneig de l’UE Montcada i al carrer dels jocs
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HaNDBoL. CH La saLLE

El cadet femení del CH 
La Salle s’ha proclamat  
subcampió de Catalunya de 
Primera Catalana en la final 
a quatre de la categoria, dis
putada el 27 i 28 d’abril a 
Ascó. En semifinals, va su
perar el Canovelles (3021), 
però va perdre la final con
tra el Sant Quirze (2826). 

La plantilla fa una valoració 
molt positiva de la tempora
da, en què han estat 208 dies 
i 21 partits sense perdre.

Infantil A. Jugarà del 17 
al 19 de maig a Oviedo 
la primera fase dels sec
tors dels Campionats 
d’Espanya | RJ 

Èxit del cadet femení
S’ha proclamat subcampió de Catalunya de primera

ct
 R
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c

L’equip cadet femení de La Salle, amb la copa de subcampió de Catalunya

BÀsQUET. CB moNTCaDa

El cadet A es retroba 
amb el triomf i és líder
Després de patir tres derro
tes seguides, el cadet A del 
Valentine Montcada es va 
retrobar amb la victòria el 
27 d’abril en el partit dispu
tat a casa contra el penúl
tim, l’UE Mataró B (7438). 
Tot i aquesta mala ratxa, els 

montcadencs, que també 
van finalitzar a la primera 
posició al nivell B, ocupen 
la primera posició del grup 
4 del nivell B1 amb un ba
lanç de 8 victòries i 4 derro
tes quan resten tres partits 
per al final de la lliga  | RJ 
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BÀsQUET. aE ELVIra-La saLLE

El júnior B, sense sort a 
la pista d’un rival directe
El júnior B de l’AE Elvira 
La Salle no va poder retallar 
distàncies amb un dels seus 
rivals directes, el CB LLicà 
de Vall, i va perdre a domi
cili per un ajustat 42 a 40. 
Aquesta derrota va posar 

fi a una bona ratxa de dues 
victòries seguides, l’última a 
casa contra el CB Roda (51
49). Amb un balanç d’11 
victòries i 17 derrotes, els 
montcadencs són novens al 
grup 3 del nivell C | RJ
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TENNIs. CT rEIXaC 

L’aleví Joel Mesas, del CT 
Reixac, va guanyar el Tor
neig de Primavera que or
ganitzava el CT Pedritxes 
després de derrotar en la 
final Andrés Torres, del 
CE Valldoreix, amb un 
contundent 64 i 60. Me
sas, formant part de l’equip 
aleví juntament amb Ian i 
Franc, s’ha situat segon del 
seu grup al Campionat de 
Catalunya de comarques 
per equips després de perdre 
contra el CT Sabadell (14) i  
guanyar el CT Set Ball (41). 

En aquesta mateixa compe
tició, l’infantil femení ha em
patat a casa contra el Cercle 
de Sabadell (22) | RJ 

Victòria al primavera
L’aleví Joel Mesas va guanyar el torneig del CT pedritxes

gImNÀsTICa rÍTmICa. Cg La UNIÓ

Cinc membres del Club 
Gimnàstica La Unió van 
aconseguir la victòria a la 
fase comarcal que es va dis
putar el 28 d’abril a Badia. 
Són les benjamins Marta Sa
lamero i Núria Álvarez, en 
iniciació individual i promo

ció B; les alevins Marina Ri
bota i Nayla Hernández, en 
promoció A i B, i la juvenil 
Claudia Vila, en promoció 
A. En conjunts, també van 
guanyar el benjamí i l’aleví 
d’iniciació. El club va acon
seguir quatre podis més | RJ 

Bon paper al comarcal
El club suma cinc primeres posicions i quatre podis

Totes les integrants del Club Gimnàstica La Unió que van competir a Badia

BÀsQUET. CEB CaN saNT joaN

Una única derrota per al 
cadet femení al nivell B
El cadet femení del CEB 
Can Sant Joan ha recuperat 
el somriure a la segona part 
de la competició. Després 
de ser penúltimes amb una 
única victòria en deu jorna
des al nivell B, les montca
denques només han perdut 

en una de les jornades del 
nivell C1. El cadet femení 
ja ha guanyat nou partits, 
l’últim a casa contra el RJ 
Gestió EsportivaBFC (51
39), i ocupa la tercera posi
ció a manca de tres jornades 
per al final | RJ

Els tècnics del cadet femení, durant un temps mort del seu últim partit

Mesas, amb el trofeu de campió
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El CFS Montcada obre el període 
d’inscripcions del seu planter

En ple procés de canvis a la 
seva estructura tècnica, el 
CFS Montcada no s’atura i 
ja ha obert les inscripcions 
per a la temporada 2013
2014. Les persones interes
sades es poden acostar a 
les oficines del club –carrer  
Tarragona, 3–     cada dimarts i  
dijous, de 18 a 20h. Allà re
bran informació sobre els 
dies que es faran les proves 
de selecció. La intenció del 
club és crear nous equips 
como un juvenil B i un 
tercer infantil. Per a més 

informació es pot trucar als 
telèfons 692 731 287 i 647 
483 657 o enviar un correu 
electrònic a les adreçes: 
lacoste344@hotmail.com i emi-
liodomingo2010@yahoo.es.

Juvenil femení.  La propera 
temporada desapareixerà  
i es convertirà en un sè
nior. Aquest curs no s’ha 
pogut mantenir a Divisió 
d’Honor i ha baixat a Pri
mera. Penúltimes, es van 
acomiadar de la categoria 
amb una derrota contra el 
Rubí (36).

Rafa Jiménez | Redacció

fUTBoL saLa

L’objectiu del club es mantenir els equips actuals i fins i tot crear un segon juvenil i un tercer infantil

En partit jugat a l’estadi de Can Sant Joan, el prebenjamí C va superar el Sabadell

fUTBoL saLa

Els montcadencs Marc Cár
denas i Sergio González es 
van proclamar subcampions 
d’Espanya de seleccions  
territorials sots16 de futbol 
sala. Tots dos van formar 
part de la selecció catalana 
que va disputar la fase final 
el 20 i 21 d’abril al pave
lló Nou de Santa Coloma 
de Gramenet. Després de 

guanyar a les semifinals a la 
selecció de Madrid per 1 a 
3, els catalans no van poder 
aconseguir la victòria a la 
gran final contra Andalusia 
(14). Marc Cárdenas i Ser
gio González, que van ini
ciar la seva formació al CFS 
Montcada, juguen al Marfil 
Santa Coloma i Les Corts, 
respectivament | RJ 

Subcampions estatals
Dos montcadencs, amb la selecció catalana sots-16 

Marc Cárdenas i Sergio González amb els trofeus i medalles de subcampions

fUTBoL. Ef moNTCaDa

Després de dues derrotes 
seguides, el prebenjamí 
C de l’Escola de Futbol 
Montcada es va tornar a 
trobar el 4 de maig amb la 
victòria després de supe
rar a casa el CE Sabadell 
(21). Els montcadencs, 
que juguen al grup 43 de 
la lliga prebenjamí 7, ocu
pen la dotzena posició 
amb 25 punts i un balanç 
de 7 victòries, 4 empats i 
14 derrotes.  

Juvenils. L’equip A ja fa 
quatre jornades que no 
guanya al grup 7 de Pri
mera Divisió. Després de 
tres empats, va perdre al 
camp del líder, el Grano
llers, amb un clar 3 a 0 i 
ocupa la setena posició 
amb 40 punts. D’altra ban
da, el B ja ha finalitzat la 
lliga a la Segona Divisió. 
Ha acabat desè amb 29 
punts i a l’última jornada 
va caure al camp de La 
Llagosta A per 1 a 0 | RJ 

El prebenjamí C torna a guanyar

> tres juvenils, amb el primer equip
El CD Montcada-Ripollet del 5 de maig va ser especial per a 
tres juvenils del club que van entrar a la convocatòria. Fran 
Fresneda i Jorge Berjano van jugar 40 i 15 minuts respecti-
vament, mentre que Isaac Torres es va quedar a la banque-
ta Els dos debutants també van participar un dia abans a la 
golejada del juvenil contra el penúltim, l’AT. Vallès, per  9 a 
2 (foto). Els verds són onzens amb 36 punts | RJ 
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> Emilio Domingo, nou coordinador
El tècnic barceloní torna al CFS Montcada per ser el nou 
coordinador tècnic-esportiu del club en substitució de Lolo 
Rodríguez, que dirigirà el primer equip. Domingo, que la 
temporada passada va dirigir un cadet del club, ja treballa 
des de fa dies a l’entitat preparant el proper curs | RJ 

NaTaCIÓ

Badia del Vallès va acollir 
el 27 d’abril la final dels 
Campionats Comarcals de 
Natació. La delegació de 
l’Escola de Natació Mont
cada va tornar a oferir un 
gran rendiment i va obtenir 
bons resultats. A la catego
ria benjamí, i en una dis
tància de 25 metres, Nadia 
Misas va guanyar les pro
ves de papallona i lliures; 

Martí Toldos va ser primer 
i tercer en papallona i es
quena, i Alexander Martín 
i Eloy Quero van finalitzar 
tercers en braça i lliures. 
Els alevins Claudia Garro
te i Marc Grau van ser els 
millors, en una distància 
de 50 metres, a les proves 
de papallona i lliures. La 
també aleví Natalia Castro 
va ser segona en braça. En 
infantil, Daniel Gonzalo 

va ser el primer en els 100 
metres papallona i esque
na. A la categoria cadet, i 
també als 100 m., Eva Coy 
va ser primera en papallo
na; Marc Ribas, segon en 
lliure, i Joan Grau, tercer 
en papallona. 
Per equips, l’aleví de l’EN 
Montcada va finalitzar se
gon a la prova de relleus 
4x25 i el cadet va ser tercer 
als 4x50.  

Bon balanç de l’EN Montcada 
a la final dels Comarcals
a Badia del Vallès, va aconseguir deu primeres posicions, dues segones i quatre terceres

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil de futbol sala de 
l’EF Montcada ha baixat 
fins a la novena posició del 
grup 2 de Segona Divisió 
després de perdre dos par
tits més –ja acumula quatre 
derrotes seguides–. Les úl
times ensopegades es van 
produir contra l’Sportwell 
Sant Cugat (14) i el SAFA 
Salesians Sabadell (72). 
Els vermells sumen 20 
punts a manca de quatre 
jornades per finalitzar la 
competició | RJ

El juvenil 
de l’Escola, 
novè

fUTBoL saLa

Va superar el CE Sabadell (2-1), posant fi a una mala ratxa de dues derrotes consecutives

Rafa Jiménez | Redacció

> La festa del reixac, tot un èxit
Una setmana després del previst a causa de la pluja, l’escola 
Reixac va celebrar la seva festa el 4 de maig amb un temps 
i una temperatura que van acompanyar. Segons els organit-
zadors, la presència de públic va ser bastant intensa durant 
tota la jornada, en especial per veure les exhibicicions de les 
activitats extraescolars. També es van recollir aliments que 
s’han donat a Càritas. La propera festa serà la del col·legi 
Sagrat Cor els dies 11 i 12 de maig | RJ 
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Jèssica Celdà
Activista veïnal. Un canvi de feina fa dos anys va permetre Jèssica Celdà (30 anys), veïna de Can 
Cuiàs des del 2007 i gestora de subvencions d’una fundació en la seva vida laboral, disposar de més 
temps per poder començar a desenvolupar a Montcada i Reixac projectes de caire comunitari similars 
amb els que col·labora a Barcelona, la seva ciutat natal. Amb l’experiència del Trocasec, al barri del Po-
ble Sec, Jèssica s’ha convertit en una de les impulsores de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (Xic) 
de Can Cuiàs. Els mercat d’intercanvi de béns, que ha arribat a la setena edició, és la part més visible 
de tot el ventall d’activitats de la Xic, que també ofereix cursos on els participants reben coneixements 
sense haver de fer servir diners, a canvi d’oferir-se a fer un altre o bé, de col·laborar amb les activitats del 
barri. A banda de l’intercanvi, Celdà també promou altres accions per fer participar la gent a les activitats 
que tenen lloc al barri, en col·laboració amb la resta d’entitats de Can Cuiàs.

“L’intercanvi és una opció 
alternativa al capitalisme”

Els mercats d’intercanvi són fills 
de la crisi?
En temps difícils, la gent veu més la 
necessitat d’aquest tipus d’activitats, 
però jo concebo l’intercanvi com una 
alternativa al capitalisme que hau-
ria de tenir sentit independentment 
de la conjuntura econòmica. De fet, 
recuperem el troc, una pràctica cen-
tenària; és com tornar enrera per fer 
un pas endavant i promoure altres 
opcions als mercats tradicionals.
I estan funcionant?
Ha costat una mica d’endegar, però 
amb set edicions, podem dir que el 
mercat de Can Cuiàs està consoli-
dat. I no només com una activitat 
social sinó que també hi ha qui de 
l’intercanvi ha obtingut una sortida la-
boral. Tenim gent que els aprofita per 
obtenir material que li serveix de base 
per fer articles d’artesania i vendre’ls 
després a fires.
Comprar sense diners. És possible?
És una de les principals normes del 

mercat, així com intercanviar coses 
en funció de la utilitat, no del valor. 
Jo he canviat un mirall que no feia 
servir per un aloe vera. La noia amb 
qui vaig fer l’intercanvi va alucinar 
una mica perquè, tot i que el mirall 
no m’agradava gaire, té un preu su-
perior al de la planta. 
Consumim massa?
No som conscients de tot el que tenim 
a casa i no utilitzem, des de roba fins 
a plantes o articles de parament de la 
llar, i algú altre li podria donar utilitat. 
I una altra norma del mercat és no 
generar cap tipus de residus, ja que 
treballem amb conceptes de sosteni-
bilitat. De fet, acostumen a dinamitzar 
el mercat amb tallers d’artesania amb 
material reciclat.
Com funciona l’intercanvi de co-
neixements?
La Xic posa en contacte persones que 
volen aprendre amb les que poden 
oferir alguna cosa. Hem dut a terme  
activitats de tot tipus, com tècniques 

de recerca de feina, reparacions de la 
llar, conversa en català, punt de creu, 
nines ‘fofuchas’... Les persones que 
participen en un curs, a canvi, n’han 
d’oferir un altre o bé, col·laborar amb 
les activitats del barri.

Tots podem oferir alguna cosa?
I tant! Precisament, l’intercanvi de co-
neixements ajuda a motivar la gent i 
donar-li autoestima.Un altre propòsit 
és treure la gent de casa. Amb els 
nostres cursos, veïns que no anaven 
al Centre Cívic ara en són usuaris. A 
través de la Xic també hem creat un 
punt d’intercanvi de llibres, molt útil 
per al barri ja que no tenim biblioteca.

Oferir i rebre sense cobrar. No estan 
traient llocs de feina?
Sempre que plantegem un curs par-
lem primer amb el Centre Cívic, per 
no entrar en competència amb les 
activitats que ofereix. De fet, la dina-
mitzadora de l’equipament, Montse 
Porta, col·labora molt estretament 
amb nosaltres.
Vostè coneixia molt Can Cuiàs abans 
de venir a viure-hi?
Fa sis anys que visc aquí i al principi 
només hi dormia. Fa dos anys vaig 
canviar de feina i, en disposar de 
més temps a la tarda, vaig començar 
a anar al Centre Cívic i vaig proposar 
tirar endavant els temes d’intercanvi.
Com neix el projecte ‘Fem barri’?
És una iniciativa que vam impulsar 
les entitats de Can Cuiàs l’any passat 
i que volem repetir. L’objectiu era que 
tota la gent del barri, la que fa vida so-
cial i la que només hi dorm, ens cone-
gués. Com les activitats infantils són 
les que més ‘enganxen’, vam organit-

zar un concurs de dibuix per crear 
un símbol del barri i va guanyar la 
creació d’un infant que simbolitza 
un coet que s’enlaira, com ho hem 
fet totes les entitats juntes en aquest 
projecte.
Per implicar el veïnat, també ha in-
ventat ‘Racons de Can Cuiàs’.
És un espai de Facebook on cada di-
marts i divendres penjo una fotografia 
d’algun lloc o element del barri i la 
gent l’ha d’endevinar. És un joc ben 
senzill i amb molta acceptació, que 
serveix també perquè els veïns ex-
pliquin anècdotes relacionades amb 
aquests racons. 
Ara que hi ha molta gent a l’atur, 
vostè recomanaria fer-se voluntari?
Crec que ser voluntari no només 
depèn de disposar de més o menys 
temps lliure, és una qüestió d’esperit o 
de voluntat. No obstant, animo la gent 
a col·laborar i a participar a entitats 
sense ànim de lucre, perquè encara 
que tu donis, en reps molt més.

“La Xic vol que tothom 
prengui consciència 
que, encara que no s’ho 
cregui, és capaç d’oferir 
algun coneixement”

Promotora de l’intercanvi

A títol personal
SILVIA DÍAZ
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