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PRESENTACIÓ A LES ENTITATS
Regidors i tècnics encarregats del projecte 
de reforma del carrer Bifurcació van explicar 
als veïns com quedarà després de les obres

PLE DE MAIG

 Les reformes de Montcada Aqua aixequen les crítiques de l’oposició

Un dels punts més discutits del 
Ple de maig va ser el projecte de 
reparació de les defi ciències de 
Montcada Aqua, que han elabo-
rat tècnics municipals amb el 
suport de la Diputació i que té un 
cost de més de 325.000 euros. La 
Diputació aportarà 165.000 euros 
del total,  l’empresa que gestiona 
l’equipament, Geafe, n’assumirà 
30.000 i la resta es cobrirà amb 
l’aval que corresponia a la construc-
tora de l’equipament, Triferca. “La 
mala sort és que l’empresa fes 
fallida i no hagi pogut assumir els 
costos de reparar els problemes 
estructurals del complex, proble-
mes que no es poden detectar fi ns 
que no passa un cert temps”, va 
dir el regidor d’Urbanisme, Juan 
Parra (PSC), per justifi car la despe-
sa, davant les crítiques dels grups 
de l’oposició sobre el sobrecost que 
representa la reforma d’un edifi ci 
que, des de la seva inauguració, 

l’any 2003, ha acumulat defectes 
de construcció, especialment rela-
cionats amb les fi ltracions d’aigua. 
El portaveu d’ICV-EUiA, Josep Maria 
González, va criticar que no s’hagi 
actuat abans. “Fa més de dos anys 
que es van detectar les fi ltracions 
del sostre i les inundacions del pàr-
quing”, va dir. González va demanar 
responsabilitats tècniques i polítiques 
“per falta de control en el moment 
de la recepció de les obres” i va 
qüestionar les tasques de manteni-
ment que ha realitzat Geafe durant 
aquests anys. 
La portaveu del PP, Eva García, tam-
bé va demanar responsabilitats políti-
ques sobre els defectes que presenta 
l’edifi ci: “El govern podria almenys 
entonar el mea culpa per haver do-
nat el vistiplau a unes obres mal 
acabades”. També va suggerir que 
el termini de garantia s’allargui. “Un 
any és poc temps per detectar pos-
sibles noves defi ciències”, va afegir. 

La portaveu de C’s, Carmen Romero, 
va acusar el govern de “deixadesa” 
en el manteniment del complex i va 
atribuir els problemes “a les presses 
amb què es va construir l’edifi ci per 
motius electoralistes”. La portaveu 
d’ERC, Marta Aguilar, va criticar que 
la gestió d’un equipament sufragat 
amb diners públics recaigui en mans 
d’una empresa privada “que, a més, 
no ha fet un bon manteniment”, va 
criticar i va recordar que el cànon del 
7% que Geafe  pagava inicialment al 
consistori es va suprimir a canvi que 
construís la piscina exterior, “que 
avui dia té fi ltracions”, va esbitzar. 
Malgrat les crítiques, el PP i C’s van 
donar el seu suport al projecte del go-
vern –format per PSC i CiU-, mentre 
que ICV-EUiA es va abstenir i només 
ERC hi va votar en contra. Les obres 
de reforma començaran a l’agost, co-
incidint amb el període en què Mont-
cada Aqua registra menys afl uència 
d’usuaris | LG

Reforma integral del carrer Bifurcació per 
ampliar voreres i fer places d’aparcament 
El projecte rep el vot favorable de tots els grups municipals, que també aproven per unanimitat el nou passeig del riu Ripoll

El Ple municipal, reunit el 30 
de maig, ha donat llum verda al 
projecte de reforma integral del 
carrer Bifurcació de Can Sant 
Joan, que preveu la creació de 37 
aparcaments més –fi ns a un total 
de 87 places–, l’ampliació de les 
voreres, la renovació de l’asfaltat 
i l’enllumenat i el soterrament 
de les línies elèctriques. També 
es durà a terme la reordenació 
del trànsit en el tram més proper 
al camp de futbol municipal, on 
confl ueixen els carrers Mina i 
Font i l’habilitació d’un espai per 
a l’estacionament d’autobusos. 
L’actuació, amb un import d’1 
milió d’euros, es fi nançarà amb 
fons municipals i una subvenció 
de la Diputació de Barcelona, 
procedent del programa Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015.  
Està previst que la reforma, 
presentada el 27 de maig a les 
entitats del barri, s’iniciï la pro-
pera tardor i s’allargui durant 10 
mesos aproximadament.

Unanimitat. El projecte va re-
bre en el Ple el vot favorable de 
tots els grups, que van destacar 
el benefi ci que suposarà per al 
barri. Tot i així ICV-EUiA va 
lamentar que no es construeixin 
més zones d’aparcament al talús 
de l’estació de Renfe, tal com 
constava en la proposta inicial. 
El portaveu de la coalició, Josep M. 
González, també va mostrar la seva 
preocupació “perquè l’aprovació 

només contempli una part de 
la inversió”. Aquesta valoració 
va ser compartida pel grup del 
PP. “És un projecte necessari, 
però ens alarma que la par-
tida econòmica es confi ï a un 
compromís pressupostari del 
2014”, va dir la portaveu, Eva 
García. 
ICV-EUiA també va suggerir 
que en el plec de condicions 
de l’adjudicació de les obres 
s’incloguin incentius per contrac-
tar persones de Montcada, sug-
geriment que també va fer seu la 
portaveu d’ERC, Marta Aguilar. 
Carmen Romero, de C’s, tot i 
donar suport al projecte, va ma-
nifestar que “hi ha altres prio-
ritats en temps d’austeritat”. 
El regidor d’Urbanisme, Juan 
Parra (PSC), va assegurar a Ro-
mero que l’Ajuntament té capaci-
tat inversora per assumir aques-
ta i altres obres incloses al Pla 
d’Actuació de Montcada (PAM) 
i va puntualitzar que la cons-
trucció d’aparcaments al talús 
de l’estació “és inviable per què 
requeriria solucions tècniques 
molt costoses”.

Passeig del Ripoll. La remodela-
ció del carrer Mossèn Castellví 
amb la construcció d’un passeig 
voladís per sobre del riu Ripoll 
va ser aprovada per unanimitat. 
Tots els grups de l’oposició van 
coincidir a valorar positivament 
el projecte perquè millorarà la 
mobilitat entre els barris del cen-
tre i la Font Pudenta i alhora van 
demanar que es faci un segui-
ment curós de les obres. Només 
C’s va qüestionar la idoneïtat del 
moment escollit per dur a terme 
l’actuació. “Ja sabem que que-
da molt bé electoralment”, va 
esbitzar Romero.
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El carrer Bifurcació experimentarà una gran transformació quan es dugui a terme el projecte de remodelació aprovat pel Ple de l’Ajuntament

La previsió és que       
les obres comencin la 
propera tardor i tinguin 
una durada aproximada 
de deu mesos

Laura Grau | Montcada
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i Drac disposaran de passos ele-
vats que prioritzaran el pas dels 
vianants. La plaça del Sud s’am-
pliarà amb un tram del carrer del 
Drac i s’hi plantarà nou arbrat. A 
la nova cruïlla d’accés a la Bibli-
oteca de Can Sant Joan s’hi ha-
bilitarà una zona d’estada amb 
bancs. Amb aquests canvis a les 
cruïlles, es prioritzarà els carrers 
de la Bateria i del Molí com a vies 
d’accés a Can Sant Joan i el car-
rer del Besòs com a vial de sorti-
da del barri.

Les noves voreres
seran més amples i 
passaran dels 2 metres 
actuals als 3,20 i
inclouran arbrat
i un nou paviment

La zona enjardinada ubicada al 
carrer de la Mina s’ampliarà fins 
gairebé el camp de futbol de Can 
Sant Joan, mantenint la zona 
verda, plantant-hi nous arbres i 
posant-hi un nou paviment. La 
remodelació d’aquest espai su-
posarà l’eliminació dels actuals 
aparcaments per a autocars. La 
cantonada amb el camp de futbol 
es remodelarà del tot, s’elimina-
ran les escales i quedarà a un sol 
nivell. Les zones d’aparcaments 
per als autocars  quedaran a to-
car del camp de futbol i donaran 
servei tant a aquest equipament 
esportiu com a l’escola El Viver. 
La intervenció també servirà per 
substituir l’actual xarxa de clave-
gueram i fer-hi nous trams. Les 
noves canonades tindran un dià-
metre superior.

En canvi, en el nou passeig a to-
car dels edificis s’hi col·locaran 
llosetes granellades. Aprofitant 
que les voreres seran més am-
ples s’hi plantaran arbres d’una 
alçada mitjana i que no causa-
ran molèsties als balcons dels 
pisos més baixos. La intervenció 
al carrer de Bifurcació també 
servirà per renovar l’enllumenat 
públic amb fanals de llum LED 
i per substituir les reactàncies 
electròniques que milloraran 
l’eficiència energètica.
Durant els mesos que durin les 
obres, l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac s’ha proposat redu-
ir al màxim els talls de trànsit i 
sempre que sigui possible hi 
haurà passos alternatius per fa-
cilitar l’accés a la C-17 i l’entra-
da al municipi.

L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac iniciarà a la tardor d’aquest 
any les obres d’urbanització del 
carrer de Bifurcació –entre el car-
rer Bateria i el camp de futbol– 
amb un doble objectiu. D’una 
banda, es vol crear un passeig 
que potenciarà l’ús per part dels 
vianants a la vessant mar d’aquest 
vial de Can Sant Joan, i de l’altra, 
es vol construir 37 noves places 
d’aparcament en cordó, fins ar-
ribar a les 87. La vorera que hi 
ha davant dels edificis serà més 
ampla i passarà dels 2 metres ac-
tuals als 3,20. Aquesta ampliació 
és possible perquè la calçada del 
carrer de Bifurcació s’uniformarà i 
passarà dels 7,70 metres actuals 
d’amplada als 6 metres.
La remodelació d’aquests gairebé 
500 metres del carrer de Bifur-
cació s’allargarà uns deu mesos i 
tindrà un pressupost d’1.007.349 
euros, dels quals 350.000 aniran 

a càrrec del consistori i la resta a 
través d’una subvenció del pro-
grama Xarxa de Governs Locals 
2012-2015 de la Diputació de 
Barcelona. El regidor d’Urbanis-
me i president de l’Àrea de Políti-
ca Territorial, Juan Parra, exposa 
que “el carrer Bifurcació és un 
vial molt utilitzat per la població 
del municipi i, per aquest motiu, 
necessita una intervenció global”. 
Amb l’ampliació de voreres i la 
plantació de nou arbrat “es dona-
rà una sensació més agradable i 
de major prioritat per a les perso-
nes”, a més a més, amb la crea-
ció de les noves places d’aparca-
ment “s’avança a donar solució a 
un problema històric del barri”.
Amb aquesta reforma integral 
es renovaran les cruïlles, es re-
farà la xarxa de clavegueram, es 
plantaran nous arbres i arbustos, 
i s’instal·laran nous fanals. Les 
cruïlles dels carrers Turó, Estació 

>monogràfic

REMODELACIÓ DE L’ACCÉS A LA CIUTAT PER CAN SANT JOAN

La urbanització del carrer de Bifurcació potenciarà  
l’ús dels vianants i guanyarà més aparcaments

ÀREA TERRITORIAL
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

CALENDARI I PRESSUPOST
Les obres començaran aquesta tardor, 
duraran uns 10 mesos i tenen un 
pressupost d’1.007.349 euros

CRUÏLLES MÉS SEGURES
Les cantonades dels carrers Turó, 
Estació i Drac tindran la calçada 
elevada i amb prioritat per a vianants

JUAN PARRA PRESIDENT DE 
L’ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL

La pròxima urbanització del car-
rer de Bifurcació ha de servir per 
transformar aquest important vial 
de la ciutat en un carrer més ama-
ble per als ciutadans. Els passos 
elevats a les cruïlles, l’ampliació 
de les voreres i la plantació de 
nou arbrat faran d’aquest carrer 
un espai molt més agradable per 
als qui hi passen a peu. Per als 
qui hi circulin en vehicle, la re-
novació del carrer farà el trànsit 
més segur i, al mateix temps, 
assegurarà noves places d’apar-
cament. Un punt estratègic d’en-
trada i sortida de la ciutat com 
aquest es mereix una actuació 
d’aquesta importància. Comen-
ça el compte enrere.

Un carrer 
millor

Trobada de l’alcaldessa amb els veïns per donar a conèixer el projecte

Dibuix d’un dels trams del carrer que està previst remodelar

Les imatges superiors mostren l’estat actual del carrer Bifurcació

Plaça del Sud

Remodelació
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PLATAFORMA SOTERRAMENT 
El col·lectiu renova el secretariat i 
es planteja reactivar la reivindicació 
del soterrament de la línia R2
Pàg. 9

DESNONAMENTS
Acord entre cinc municipis per 
crear un servei d’assessorament 
als afectats per les hipoteques
Pàg. 7

El futur del Jutjat de Pau, pendent de 
la reforma de la Llei del Poder Judicial
L’ens, que es troba ubicat a la Casa de la Vila, tramita anualment al voltant de 4.000 notifi cacions judicials

SERVEI PÚbLIC
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Si prospera la reforma de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial que 
promou el Ministeri de Justícia, 
els Registres Civils passaran a 
ser competència de les notaries 
i dels registradors de la propie-
tat que seran els responsables de 
les inscripcions de naixements i 
defuncions així com dels certifi -
cats de vida o de matrimoni, de 
manera que tots els tràmits que 
avui són gratuïts s’hauran de pa-
gar i els Jutjats de Pau perdran les 
seves competències. Precisament 
una de les principals funcions que 
tenen és la del Registre civil. 
Per les ofi cines del Jutjat local, 
ubicades a la Casa de la Vila i on 
treballen cinc funcionaris, passen 
obligatòriament les parelles que 
es volen casar civilment, els pares 
que requereixen inscriure un fi ll 
o bé certifi cats de naixement, de-
funció i matrimoni. Però el major 
volum de feina gira al voltant de 
les notifi cacions que l’ens ha de 
fer arribar a ciutadans del munici-
pi. Al llarg de l’any se’n tramiten 
més de 4.000. 

“Una de les nostres tasques és 
cooperar amb els altres òrgans 

judicials i, en aquesta línia, les 
notifi cacions civils o penals 
de qualsevol jutjat les hem de 
lliurar nosaltres”, explica el 
jutge de Pau, Pere Oliva. “Això 
provoca confusions –afegeix–, 
ja que sovint la persona citada 
entén que és el Jutjat local el 
que el requereix i no és així”. 

Faltes lleus. El Jutjat de Pau té 
competència per celebrar judicis 
de faltes per amenaça tipifi cats per 
la llei com a lleus. “Si hi ha una 
denúncia per amenaces verbals, 
aleshores citem el demandant i 
el demandat, i intentem que dia-
loguin per evitar una sentència 
condemnatòria”, explica Oliva. 
En el cas que el denunciat no recti-
fi qui, la pena pot ser treballs en be-
nefi ci de la comunitat, l’obligació 

de restar permanent al domicili 
uns dies concrets (el que es coneix 
com a localització permanent i que 
generalment solen ser caps de set-
mana), o bé una multa de, com a 

màxim 720 euros. Al Jutjat també 
compareixen quinzenalment les 
persones que estan en llibertat pro-
visional, una obligació imposada 
pel jutge d’instrucció.

Pilar Abián | Montcada

El Jutjat de Pau de Montcada i Reixac, amb accés des del carrer Domingo Fins,  assisteix diàriament una mitjana de setanta persones

 Oliva: ‘Es pot perdre un servei públic i gratuït’

El registre arrenca des del 1.859, 
data en què es va obrir el Jutjat 
de Pau i, d’aleshores ençà, ha 
deixat constància en els seus lli-
bres, escrits a mà, del naixement, 
casament i defunció de milers 
de montcadencs. En els darrers 
anys la informatització del servei 
ha permès agilitar les tramitacions 
i actualment, tots els documents 
registrats des del 1950 estan digi-
talitzats. Precisament ara que els 
procediments s’han modernitzat 
millorant les condicions dels tre-
balladors i del servei, el futur del 

Jutjat de Pau es-
devé incert. “No 
sabem què pas-
sarà fi nalment, 
però els Jutjats 
Pau compleixen 
amb una funció 
clau que és apro-
par la justícia 
a la ciutadania”, opina Oliva tot 
afegint “si desapareixen, es pri-
vatitzarà un servei fi ns ara públic 
i gratuït i sortirem perdent tots, 
especialment aquells que tenen 
menys recursos” | PA

La reforma de la llei del 
Poder Judicial planteja 
que els Jutjats de Pau 
perdin competències

L’alcaldessa, María Elena Pé-
rez (PSC), que havia anunciat 
que parlaria sobre el sumari 
del cas Mercuri un cop hagues-
sin declarat tots els testimonis, 
no ho farà perquè s’ha suspès 
fi ns a nova data la citació dels 
regidors del PSC M. Carmen 
Porro i Juan Parra, prevista el 
5 de juny davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Cata-
lunya. Ambdós edils han estat 
cridats com a testimonis en la 
investigació del presumpte de-
licte per tràfi c d’infl uències en 
què estan imputats, a més de 
Pérez, el diputat del PSC Da-
niel Fernández, l’exalcalde de 
Sabadell, Manuel Bustos, i el 
seu germà Francisco. Segons 
el fi scal, els tres últims van 
pressionar l’alcaldessa perquè 
contractés l’exalt càrrec del tri-
partit Carmina Llumà com a 
directora de l’Àrea de Política 
Territorial malgrat no haver su-
perat l’examen psicotècnic.

Argument. Des que es va ser impu-
tada, l’alcaldessa ha reiterat en di-
verses ocasions la seva innocència 
però no ha donat detalls sobre el 
contingut del sumari “per acom-
plir amb la legalitat i amb les 
bones pràctiques que requereix 
la justícia”, segons ha assenyalat 
en el comunicat en què anunciava 
la compareixença ara ajornada.

L’alcaldessa 
suspèn la 
compareixença 
en què anava a 
parlar del sumari
Pilar Abián | Redacció

CAS MERCURI
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Tots els grups, excepte el PP, donen 
suport a la renda mínima garantida
El text presentat per la coalició ecosocialista reclama una paga per als qui es troben en el llindar de la probresa

El Ple ha aprovat per majoria la 
moció presentada pel grup d’ICV-
EUiA en suport a la Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP), que pretén 
portar al Parlament de Catalunya 
la proposta de renda mínima ga-
rantida que impulsen sindicats, 
partits polítics i diferents col·lectius 
ciutadans. La moció, que es va de-
batre en la sessió del 30 de maig, 
va comptar amb els vots a favor 
de totes les formacions excepte el 
PP, que hi va votar en contra. 
El document dóna suport a la ILP 
que demana que les persones o fa-
mílies que es troben en situació de 
pobresa, és a dir que no disposin 
d’ingressos econòmics superiors 
als mínims equivalents a la renda 
de suficiencia de Catalunya –664 
euros mensuals per 12 pagues– 
tinguin una paga que els garan-
teixi una vida digna.

Arguments dels grups. El portaveu 
d’ICV-EUiA, Josep M. González, 
va presentar la moció denunciant 
el retrocés de l’estat del benestar. 
“En temps de crisi, bona part 
de la societat pateix molt, la 
pobresa va avançant i hem de 
rescatar les persones”, va dir.  Per 
la seva banda, M. Carmen Porro 
(PSC) va recordar que “el que 
la ciutadania demana és que 
es compleixi un dels articles de 

l’Estatut de Catalunya segons el 
qual tothom ha de tenir garan-
tits uns ingressos econòmics per 
sobre del llindar de la pobresa”. 
L’edil va desitjar que la proposta 
no pateixi grans canvis una vega-
da arribi al Parlament. En aquest 
sentit, Joan Maresma (CiU) va 
reconèixer que “això no acabarà 
tal i com s’està presentant però 
esperem que finalment pugui 
ser una realitat” i va quantifi-
car en uns 3.600 milions d’euros 
l’aplicació de la proposta. 
La portaveu del PP, Eva García 
(PP), va aprofitar l’ocasió per 
criticar el posicionament d’ERC 
com a “mig soci” del govern de 
la Generalitat i va aclarir que el 
seu grup “votarà el mateix que 
al Parlament de Catalunya”. 
García va justificar l’oposició a la 
moció alegant que “una mesu-
ra d’aquestes característiques 
desincentivaria molta gent a 
l’hora de buscar feina”. 
Des de C’s, Carmen Romero va 
mostrar la seva solidaritat “cap 
aquests moviments socials, da-
vant la manca de sensibilitat per 
part del govern de la Generali-
tat”. La portaveu d’ERC, Marta 
Aguilar, va reconèixer que “la 
proposta difícilment s’aprovarà 
en els mateixos termes”, però va 
assegurar que “el debat serà se-
riós, com ha de ser”.

Campanya al carrer. Prèviament 
al debat plenari ICV-EUiA va 
presentar la proposta de moció 
en un acte públic que va comptar 
amb la presència de la diputada 
al Parlament de la coalició Laura 
Massana i de Diosdado Toleda-
no, membre de la comissió pro-
motora de la ILP. 
Massana va denunciar que, amb 
la crisi, “les rendes més altes no 
només no han baixat sinó que 
han crescut”. La diputada va 
encoratjar els assistents a recollir 
signatures per tal que la ILP arri-
bi al Parlament de Catalunya. 

Per la seva banda, Toledano va 
recordar que, a hores d’ara, hi ha 
2,2 milions de persones al país 
que viuen per sota del llindar 
de la pobresa. “Lluny del que 
critica la dreta, no demanem 
una renda per a ‘ganduls’ sinó 
per als que no té ingressos o els 
tenen per sota dels 664 euros”, 
va  assenyalar. 
D’altra banda, ICV-EUiA té pre-
vist continuar endavant amb la 
recollida de signatures a favor 
de l’ILP aprofitant els dies dels 
mercats ambulants i la celebració 
d’actes socials. 

Massana, durant la seva intervenció a l’acte d’ICV-EUiA, acompanyada de Diosdano Toledano

MOCIÓ D’ICV-EUIA
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L’exciclista montcadenc Miquel 
Poblet –mort el 6 d’abril–, ha lle-
gat al municipi els testimonis de 
la seva exitosa carrera esportiva, 
des de trofeus i medalles fins a 
fotografies i bicicletes que va fer 
servir en alguns curses. Tots els 
grups del Ple van acceptar el lle-
gat de l’esportista que, després 
de ser avaluat per un servei d’es-
pecialistes i tècnics de l’IME, 
serà seleccionat i exposat. Per 
a ICV-EUiA, el lloc idoni seria 
el pavelló municipal, que porta 
el nom de l’exciclista i el PP va 
proposar la creació d’un premi 
en la seva memòria.
Entre els centenars de reconei-
xements per la seva participa-

ció a competicions d’arreu de 
Catalunya, Espanya i Europa, 
el llegat compta amb els trofeus 
de la cursa Milà-Sant Remo, 
que Poblet va guanyar als anys 
1957 i 1959; la Creu de Sant 
Jordi, que li va ser atorgada al 
2002 per la seva contribució al 
foment del ciclisme i de l’esport 
en general; la medalla de la Fe-
deració Espanyola de Ciclisme 
i la de cavaller de l’Ordre d’Isa-
bel la Catòlica. Imatges de la 
participació de Poblet a competi-
cions, litografies, diplomes, ban-
des, mallots i, fins i tot, bicicletes 
que va fer servir en la seva vida 
esportiva completen els records 
que l’exciclista va deixar en el 
seu  testament al consistori.

Laura Grau | Montcada

‘Propostes per a un nou impuls 
econòmic. Entre tots’ és el títol 
de la ponència que el president 
de l’Àrea Econòmica de l’Ajun-
tament, Joan Maresma (CiU), 
farà l’11 de juny a l’Auditori 
(20h). “Les preguntes són prou 
conegudes, és urgent que tots 
ens posem a treballar en les 
propostes”, assenyala l’edil en 
la seva convocatòria. Maresma 
considera que, en l’equador del 
mandat, és moment de fer pro-
postes positives per donar un 
nou impuls a l’economia.
Segons l’edil, la situació pressu-
postària a l’Ajuntament és d’es-
tabilitat, però no n’hi ha prou 
amb atendre les urgents necessi-
tats socials: “Hem de ajudar a 
reactivar l’economia per crear 
ocupació pensant especialment 
en els joves i en les persones de 
50 anys en endavant que tenen 
encara més dificultats que la 
resta per trobar feina”.

Joan Maresma 
presenta les 
seves propostes 
per a un nou 
impuls econòmic
Pilar Abián | Redacció

Ciutadans exigeix a l’equip de 
govern a través d’un comuni-
cat que compleixi el compro-
mís que va adquirir amb l’AV 
de Can Gran, al sector situat a 
l’antiga N-152 on viuen 7 famí-
lies que reclamen millores ur-
banístiques, de seguretat vial i 
neteja. Membres de l’executiva 
de C’s, encapçalada per la re-
gidora de la formació, Carmen 
Romero, s’han reunit amb re-
presentants de l’entitat veïnal. 
El partit, amb un edil a l’oposi-
ció, critica l’executiu local “per-
què després de quatre mesos, el 
carrer segueix amb les mateixes 
deficiències”. A principi d’any, 
l’Ajuntament va anunciar que 
arranjaria la vorera i que posaria 
pivots per impedir l’aparcament 
dels cotxes. L’AV de Can Gran 
també reclama l’anul·lació de la 
qualificació urbanística a precari 
que té el sector.

C’s reclama 
les actuacions 
previstes al 
carrer Can Gran

Imatge de la vorera deteriorada

C’
s

Sílvia Alquézar | Redacció

Jesús Abad | Montcada

La cessió es va acceptar en la sessió plenària del mes de maig

Poblet deixa al municipi 
el seu llegat esportiu

DONACIÓ
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L’Oficina Local d’Habitatge 
(OLH) de l’Ajuntament ha obert 
fins a l’1 de juliol el termini per-
què les persones interessades 
presentin sol·licituds per rebre 
ajuts per al lloguer, que ator-
ga l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Les instàncies s’han 
de registrar a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) del consistori 
però els sol·licitants prèviament 
han d’adreçar-se a l’OLH, que 
es troba a la segona planta de 
l’Ajuntament, per rebre la infor-
mació pertinent per tal de trami-
tar correctament la sol·licitud.

Perfil del demandant. Per tal 
de poder rebre un ajut, els 
sol·licitants han de complir un se-
guit de requisits. En primer lloc, 
han d’acreditar la residència legal 
a Catalunya durant cinc anys, 
dos dels quals han de ser imme-
diatament anteriors a la data de 
presentació de la sol·licitud, a 
excepció dels catalans que hagin 
viscut fora i ara hagin tornat, als 

quals no se’ls exigeix cap període 
mínim de residència. 
Les persones que vulguin una 
subvenció han d’acreditar uns 
ingressos familiars no superiors 
a 1,5 vegades l’indicador de ren-
da de suficiència de Catalunya 
(IRSC), ponderat en funció del 
nombre de membres que la inte-
gren i de la zona on està ubicat 
l’habitatge pel qual es dema-
na l’ajut (les taules de l’IRSC 
es poden consultar a l’OLH). 
Els sol·licitants han de ser titu-
lars del contracte de lloguer de 
l’habitatge que sigui el domicili 
habitual i, en el cas que comen-
cin a pagar el lloguer a partir de 
l’1 de juny, han d’acreditar que 
hi ha un contracte signat i el di-
pòsit de la fiança. Els lloguers a 
subvencionar han de ser inferiors 
a 600 euros, els sol·licitants han 
de tenir domiciliat el pagament 
de la prestació i el pagament del 
lloguer a la mateixa entitat finan-
cera on han de pagar la quota 
per transferència bancària o re-
but domiciliat. 

Els interessats s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge

Termini obert per tramitar 
els ajuts per al lloguer

hAbITATGE

La redacció

Els alcaldes de Montcada i 
Reixac, Barberà del Vallès, Badia 
del Vallès, Cerdanyola i Ripollet 
treballaran estratègies comunes 
per posar en marxa un servei 
d’assessorament jurídic per fer 
front a les execucions hipotecàries. 
La prioritat és establir mecanis-
mes que siguin efectius per ajudar 
les persones amb greus dificultats 
derivades de la impossibilitat de 

pagar el lloguer o la hipoteca. El 
servei també pretén mediar entre 
la persona que té el deute i l’entitat 
bancària. 

Servei gratuït. Els edils, que es van 
reunir el dia 31 de maig a Barberà, 
han consensuat establir un con-
veni a través del qual el Col·legi 
d’Advocats de Sabadell donarà un 
servei gratuït d’informació jurídi-
ca als diferents municipis. “En el 

nostre cas, des del passat mes de 
setembre ja comptem amb el 
Servei de Mediació Hipotecària 
mancomunat que oferim a la 
seu de Creu Roja a través de 
Càritas, però signarem el con-
veni perquè amplia el suport 
que podrem donar a les perso-
nes afectades per un possible 
desnonament”, ha puntualitzat  
el regidor d’Habitatge, Jonathan 
Martín (PSC).

Els governs locals consensuen establir un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Sabadell 

Cinc municipis fan front comú per 
frenar les execucions hipotecàries 

DESNONAMENTS

L’alcaldessa i el regidor d’Habitatge s’han reunit amb la resta d’edils que impulsen la creació del servei d’assessorament jurídic

Pilar Abián | Redacció
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Una quarantena de iaiofl autes 
protesta a l’interior del consistori
Els manifestants lliuren un manifest contra les retallades a representants del govern local

EN DEfENSA DE LA SANITAT PÚbLICA

El col·lectiu de Iaiofl autes va 
dur a terme una nova acció de 
protesta a l’Ajuntament el 24 de 
maig contra la supressió de les 
urgències nocturnes a l’ambu-
latori de Jaume I. Una quaran-
tena de veïns de Montcada –la 
majoria vinculats a la Favmir– i 
d’altres municipis va ocupar el 
vestíbul de l’Alcaldia amb l’ob-
jectiu de lliurar a l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), un 
manifest contra les retallades 
en l’àmbit sanitari i en protesta 
“per les formes i la deixade-
sa del govern municipal” en 
qüestions com les urgències 
nocturnes, el servei d’ambulàn-
cies, el de ginecologia i el de pe-
diatria –que només s’ofereix al 
CAP Les Indianes. 

Objectius. Els manifestants van 
ser rebuts pel primer tinent d’al-
calde, Joan Maresma (CiU), i la 
presidenta de l’Àrea Interna, M. 
Carmen Porro (PSC), que van 
escoltar el contingut del mani-
fest i van parlar amb membres 

del col·lectiu. Maresma va de-
fensar l’acció de l’executiu per 
la via de la negociació i el diàleg 
amb els responsables del CatSa-
lut per recuperar el servei d’ur-
gències, “que no només s’ha 
suprimit aquí, sinó a 69 mu-
nicipis més, en aplicació d’un 
nou model sanitari impulsat 
pel govern de la Generalitat i 
sobre el qual els ajuntaments 
no tenim competències”. Els 

veïns, però, consideren que, a 
més de la negociació, el govern 
hauria d’encapçalar les mobilit-
zacions ciutadanes que van co-
mençar fa 23 mesos. 
La Favmir ha convocat els porta-
veus de tots els grups municipals 
a una reunió oberta a la població 
per parlar sobre l’atenció sanitària 
a Montcada que es va en el mo-
ment de tancar aquesta edició, el 
6 de juny a la Casa de la Vila.

Laura Grau | Montcada
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Els iaiofl autes van ocupar el vestíbol de la primera planta i van ser atesos per membres del govern
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L’Assemblea d’Aturats trasllada a 
Paredes les demandes del col·lectiu
El regidor de Promoció i Ocupació acorda amb la plataforma línies de treball en comú 

TREbALL
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L’Ajuntament s’ha compromès 
amb l’Assemblea de Treballadors 
i Aturats de Montcada i Reixac a 
estudiar fórmules viables perquè 
les empreses que treballin per al 
consistori contractin veïns del 
municipi en atur. Aquesta és una 
de les demandes que el col·lectiu 
va traslladar al regidor de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, 
Joan Carles Paredes (CiU), en 
la reunió que van mantenir el 28 
de maig a l’Abi. 

Sessions formatives. En la ma-
teixa trobada, l’edil va presentar 
a l’Assemblea una proposta de 9 
sessions formatives destinades a 
tractar qüestions com la motiva-
ció necessària per a la recerca de 
feina, l’emprenedoria o les indús-
tries emergents, entre d’altres. 
Aquest últim punt interessa es-
pecialment al col·lectiu, que va 
demanar poder aprofundir en la 
formació necessària per optar a 
treballar en àmbits amb creixe-
ment potencial. “Estem d’acord 

en què hem de treballar ple-
gats per fer front a l’actual 
situació”, va dir Paredes qui es 
va comprometre a estudiar les 
demandes del col·lectiu i dur a 
terme accions conjuntes. 
La portaveu de l’Assemblea, 
Rosa Aldave, va agrair la predis-
posició del consistori, però va as-
senyalar que “malgrat la bona 
voluntat, hi ha coses que no 
acaben de funcionar bé i que 
s’han de millorar”. En aquesta 
línia, el col·lectiu proposa esta-
blir convenis amb les empreses 
per formar directament personal 

adequat a les seves necessitats. 
També demana que dos membres 
de l’Assemblea es puguin reunir 
amb tècnics municipals per  sa-
ber com es canalitzen les ofertes 
de feina que arriben al Departa-
ment de Promoció i Ocupació, 
petició que el regidor va assumir. 
Una altra de les demandes del 
col·lectiu i a la qual el consistori 
vol donar resposta és la de dis-
posar de sòl per a horts socials. 
Paredes va dir que s’estan bus-
cant terrenys públics i, fi ns i tot 
privats, per poder posar en mar-
xa aquesta iniciativa.

Pilar Abián | Montcada

El regidor, segon per la dreta, va participar el 28 de maig a la reunió setmanal de l’Assemblea

Professionals en situació d’atur 
i responsables d’empreses que 
busquen personal o fórmules de 
col·laboració tindran l’oportuni-
tat de posar en comú les seves 
necessitats i inquietuds durant la 
segona jornada ‘Getting Talent’ 
que tindrà lloc l’11 de juny, de 
16 a 18h, organitzat per la Re-
gidoria de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació, a la Casa de les 
Aigües. L’activitat començarà 
amb una ponència a càrrec de 
Sergio Bulat, autor del llibre El 
arte de inventarse profesiones i advo-
cat especialista en la mediació de 
confl ictes. Els interessats a par-
ticipar-hi han de reservar plaça 
a través del correu electrònic 
promocioeconomica@montcada.org, el 
telèfon 935 648 505 o en perso-
na, a les ofi cines. 
El departament també ha obert 
les inscripcions per l’oferta de 
formació empresarial, que co-
mençarà a principi de juny. Les 
sessions seran de diferents temà-
tiques com la millora de la com-
petitivitat, metodologies per ven-
dre o el coaching, entre d’altres. 

Nova edició del 
Getting Talent 
per a aturats i 
empresaris
Sílvia Alquézar | Redacció

El col·lectiu Indignats Montca-
da ha fet un comunicat en què 
demana a l’Ajuntament que as-
sumeixi el cost del servei d’ur-
gències mèdiques nocturnes i 
que incrementi els serveis socials 
i beques de menjador amb el so-
brant del pressupost del 2012, 
que xifra en 1.600.000 euros. 
Representants del col·lectiu van 
repartir octavetes amb aquesta 
reivindicació davant de la Casa 
de la Vila, coincidint amb la ce-
lebració del Ple ordinari del mes 
de maig. A la porta de l’edifi ci 
consistorial també es van concen-
trar membres de la Favmir –que 
donen suport a la reivindicació 
dels Indignats–, en el marc de la 
protesta setmanal per reclamar 
la recuperació de les urgències.

Els indignats 
demanen que 
el superàvit del 
consistori vagi 
a serveis bàsics

Laura Grau | Montcada

Concentració davant la Casa de la Vila
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La Fira d’Artesania i Comerç supera 
les previsions inicials de vendes
Els Gegants de Montcada i diverses actuacions musicals van animar l’esdeveniment

CAN SANT JOAN

La Fira de Comerç i Artesania de 
Can Sant Joan, celebrada l’1 i el 
2 de juny, va ser un èxit segons 
els organitzadors. El president de 
l’Associació de Comerciants, Ra-
fael Domínguez, ha confi rmat que 
van augmentar les vendes i hi va 
haver més ambient que en altres 
edicions gràcies a les accions de di-
namització. “Aquesta fi ra serveix 

per alleujar els efectes de la crisi 
en el comerç del barri”, opina 
Domínguez.
Al voltant d’una setantena de car-
pes de comerços, artesans i entitats 
va omplir el carrer Reixagó. Els Ge-
gants de Montcada, Elisenda i Gui-
llem Ramon, van presidir diumen-
ge la cercavila que va recórrer la fi ra 
en un ambient festiu amenitzat per 
diverses actuacions musicals. En 

l’edició d’enguany, també va haver-
hi batucada, una exhibició del gim-
nàs Jym’s –de kick boxing i de dan-
sa–, i el taller de l’Escola de Circ de 
l’Ateneu de Nou Barris. Coincidint 
amb l’esdeveniment, el públic tam-
bé va poder visitar l’exposició de 
maquetes de l’Associació d’Amics 
del Ferrocarril de Montcada i la de 
Caldes de Malavella instal·lada al 
Kursaal. 

Jesús Abad | Can Sant Joan

El grup de batuca Rhythm’n Moyo va desfi lar per carrer Reixagó davant les carpes de la Fira organitzada per l’Associació de Comerciants del barri

La Plataforma Soterrament To-
tal compta amb un nou grup de 
veïns al capdavant de l’entitat. 
Ramón Bueno és el nou porta-
veu del col·lectiu en substitució 
de Jaume Relat, qui va fer efec-
tiva la seva retirada a una sego-
na línia del secretariat durant 
l’assemblea que va tenir lloc el 23 
de maig a l’Abi amb l’assistència 
d’una vuitantena de persones. 
“Estem cansants però, per sort, 
hi ha altres persones amb la 
il·lusió de mantenir viva la rei-
vindicació i tirar endavant el 
projecte”, va manifestar Relat, 
un dels impulsors de la creació 
de la Plataforma ara fa vuit anys 
juntament amb una quarantena 
d’exregidors de l’Ajuntament.

Objectius. Al costat de Ramón 
Bueno, els nous caps visibles 
del col·lectiu són Antoni Mollet, 
Ramón Sánchez, Daimi Pérez i 
José Antonio García Soto. El seu 
objectiu és reactivar la lluita pel 
soterrament total de la línia de 

Rodalies de Portbou al seu pas 
per Montcada, una reivindica-
ció històrica a la ciutat. “Hem 
de tornar a posar el tema en 
l’agenda d’entitats, ciutadans, 
partits polítics i administra-
cions públiques”, va dir el nou 
portaveu de la Plataforma, qui va 
remarcar que “hem de ser cons-
cients que no aconseguirem el 
soterrament sense el suport i la 
implicació de tothom”. Després 

de lloar la feina feta fi ns ara pel 
secretariat, Bueno va insistir en 
la importància del projecte per a 
la ciutat. “Com a població no 
podem permetre que es perdi 
perquè és un tema estratègic 
que canviarà l’essència de la 
vida al municipi”. El nou grup 
de treball del secretariat va anun-
ciar que properament convocarà 
una assemblea per presentar el 
programa d’actuacions a fer.

Ramón Bueno actuarà com a portaveu del col·lectiu en substitució de Jaume Relat

La plataforma vol tornar a posar el 
soterrament a l’agenda col·lectiva

LÍNIA DE PORTbOU

Ramon Bueno durant la seva intervenció a la assemblea sota la mirada de Jaume Relat

Sílivia Alquézar | Montcada
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L’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) donarà a conèixer el 
proper 12 de juny, a les 20h, a 
l’Auditori, l’assaig que ha escrit 
el montcadenc Antoni Trias ti-
tulat Catalunya la meva terra, el 
meu país. Reflexions, experiències i 
opinions d’un ciutadà. Aquesta és 
la primera incursió de l’autor en 
el món editorial. Conegut per la 
seva vinculació al moviment veï-
nal –va ser president de l’AV de 
Montcada Centre i actualment 
és membre actiu de l’ANC lo-
cal–, Trias s’ha decidit a escriure 
un llibre autobiogràfic que cons-
ta de tres parts. 
“La primera –explica– és molt 
personal i parla de la meva 
evolució política; la segona està 
més referida a l’experiència 
que vaig viure en l’àmbit asso-
ciatiu, i la tercera, al meu poble 
i al meu país”.

Qüestions properes. L’actualitat 
política i social centren bona 

part del contingut del llibre que 
consta de 130 pàgines. “Crec 
que tothom, en algun punt de 
la lectura s’hi sentirà identifi-
cat: els desnonats, els indepen-
dentistes, els espanyolistes o els 
indignats perquè parlo de pro-
blemes que ens afecten a tots”, 
afirma. 
En el seu assaig Trias no estal-
via crítiques a les institucions 
i als polítics, als quals culpa de 
la desafecció dels ciutadans i 
també apunta maneres de com 
arribar a possibles solucions per 
resoldre els conflictes polítics i 
socials. “Confio plenament en 
la nostra societat civil, en ella 
resideix la nostra força”, assen-
yala. 
Al llibre, l’autor proclama ober-
tament el seu independentisme 
i fa una aferrissada defensa del 
dret a decidir. “La sobirania 
–opina– resideix al poble i el 
nostre Parlament, que hem 
triat lliurement i democràti-
cament, ha de poder convocar 

una consulta sobre el futur de 
Catalunya”. La seva implicació 
amb l’ANC és una altra de les 
qüestions a les quals Trias es re-
fereix a la publicació que ha fet 
possible, segons explica, gràcies 
al suport rebut de molts veïns 
del municipi.

L’autor parlarà de la seva obra, ‘Catalunya, la meva terra, el meu país’, el 12 de juny, a l’Auditori

L’ANC presenta el llibre d’Antoni Trias 
sobre les seves reflexions polítiques

SObIRANISME

Antoni Trias, amb el seu llibre a les mans

Pilar Abián | Redacció
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El grup municipal d’Esquerra 
Republicana ha iniciat una cam-
panya al municipi amb els lemes 
‘És possible evitar 4.500 euros 
de retallades?’ i ‘2014 decidim lli-
bertat’ amb l’objectiu d’informar 
la ciutadania sobre aquestes dues 
temàtiques. 

Itinerari. El partit ha visitat ja els 
barris de Montcada Centre i Mas 
Rampinyo, amb la instal·lació 
d’una carpa els dies 10 i 24 de 

maig, respectivament. “L’Estat 
propi representarà benestar per 
als catalans”, va explicar el dia 
d’inici de la campanya el secretari 
d’organització d’ERC, Josep Cen-
telles, qui reclama el dret del poble 
de Catalunya a fer un referèndum 
per decidir el futur del país.  “No 
s’inverteix en Catalunya, no es 
fan polítiques d’ocupació, les 
retallades són inacceptables”, 
va remarcar Centelles. El dia 7, a 
la tarda, la carpa d’ERC serà a la 
plaça Lluís Companys.

El partit reparteix informació en una carpa itinerant pels barris 

ERC inicia una campanya 
a favor del dret a decidir

POLÍTICA

Sílvia Alquézar | Montcada

Representants de la formació davant de la carpa itinerant l’ERC
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> Queixa de l’AV Can Sant Joan contra Lafarge
L’AV de Can Sant Joan ha enviat una carta a l’Ajuntament i a la Generalitat 
demanant que Lafarge compleixi amb la resolució del govern català pel que fa 
als plans de protecció especial de l’ambient atmosfèric. L’entitat veïnal sol·licita 
que l’empresa cimentera asfalti tots els vials i compacti els camins “per on 
circulen més de 6 camions diaris i aixequen grans polsegueres, sobretot 
en l’època d’estiu”, ha indicat el president de l’AV, José Luis Conejero, qui ha 
remarcat que “Lafarge ha de complir aquesta és una actuació inclosa en el 
decret de la Generalitat datat el 15 de novembre de 2010” | SA

> C’s insta els grups a posicionar-se 
Ciutadans ha fet un comunicat en què demana a tots els partits polítics de la 
localitat que expressin el seu posicionament respecte Lafarge. “Molts ciuta-
dans volen saber, sense ambigüitats, què n’opinen les diferents formacions 
en una qüestió de vital importància per al municipi”, argumenta la regidora 
de C’s, Carmen Romero. El partit s’ha pronunciat obertament a favor de la 
continuïtat de la cimentera després de visitar la fàbrica | PA

> Obres de reparació al pont de la Roca
La Diputació de Barcelona realitzarà una obra de restauració de les juntes de 
dilatació al pont que uneix la rotonda de carrer Jaume I i l’avinguda de la Ribera 
amb la carretera de la Roca (BV-5012). La previsió és que l’actuació s’iniciï la 
segona quinzena del mes de juny i finalitzi en una setmana | LR

Se ofrece. Joven para el cuidado de per-
sonas mayores, discapacitadas o cangu-
ro. Titulada, con referencias y experiencia. 
No fumadora. Tel. 620 079 729.
Lloguer. De una plaça d’aparcament al 
costat de la plaça de l’Esglèsia. Preu a 
convenir. Tel. 625 569 938. 
Classes particulars. Professor llicen-
ciat en CC Químiques dóna classes 
de Física, Química i Matemàtiques a 
tots els nivells. Tel. 687 826 761. ho-
meomorfa@yahoo.es”.
En venda. Casa Pla d’en Coll. Refor-
mada fa 4 anys. Fantàstica zona i molt 
bones condicions hipotecaries. Preu 
367.000 euros. Tel. 650 921 144.
Compro. Compro TBOs antiguos, có-
mics, libros, álbumes de cromos, ca-
lendarios de bolsillo y juguetes. Tlf. 630 
930 616
Compro. Motos i bicicletes antigues, no 
importa l’estat. Email: tetelm@yahoo.es
Grup mixt del Vallès. Si vols conèixer 
gent, o et sents sol o sola i t’ho vols pas-
sar bé i tens entre 40 i 55 anys, truca al 
tel. 677 394 239.
Classes particulars. De matemàti-
ques, ESO i reforç de primària. Expro-
fessor, llicenciat en Ciències. 629 522 
708. kopdema@gmail.com.

anuncis gratuïts                                 
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat

Declarar el 24 d’abril Dia per la 
lluita contra la incineració i fer 
samarretes reivindicatives són els 
principals acords de l’assemblea 
que va fer el 5 de juny el col·lectiu 
Obrim vies en el marc de les jor-
nades sobre medi ambient que va 
dur a terme la primera setmana 
de juny al Casal Popular El Brot i 
que clouran el 7 de juny amb una 
xerrada sobre la Serralada de Ma-
rina, a càrrec d’Antonio Álvarez, 
de La Màquia (18h). La data esco-
llida per a la declaració té a veure 
amb la polèmica que va aixecar 
l’ús de la imatge corporativa de 
Lafarge per part de la Plataforma 
Antiincineració en l’anunci d’una 
xerrada el passat mes d’abril. 
Una de les components del grup 
municipal d’ICV-EUiA, Laura 
Campos, es va comprometre a 
portar la proposta al Ple munici-
pal en forma de moció. 

Participació. El cicle de xerrades ha 
comptat també amb la participació 
de José Luis Conejero i Manuel 
Gómez, de la Plataforma Antiin-
cineració, que van parlar sobre la 
crema de residus a la cimentera i 
l’exalcalde Josep M. Campos, que 
el dia 5 va repassar les lluites ciuta-
danes mediambientals.

ICV-EUiA es compromet a portar la proposta al Ple Municipal mitjançant una moció

Obrim Vies proposa declarar el 24  
d’abril, Dia contra la incineració

JORNADES SObRE MEDI AMbIENT

Dos dels components del col·lectiu Obrim Vies, durant l’assemblea feta al carrer el 5 de juny

Laura Grau | Montcada
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En el marc de la celebració del 
Dia Mundial del Medi Ambient, 
que es commemora oficialment 
el 5 de juny, l’associació Hàbi-
tats-Projecte Rius  organitza el 
8 de juny una nova edició de 
l’activitat ‘Fem Dissabte’, dedica-
da a la neteja de lleres i riberes, 
que el mateix dia es fa a altres 
municipis catalans amb presèn-
cia de rius. A Montcada i Reixac, 
l’activitat rep el suport de la Re-
gidoria de Medi Ambient i tam-
bé hi participen l’Associació per 
a la Conservació de l’Entorn i la 
Recerca, Protecció Civil i l’AV de 
Vallençana-Reixac. 

Andròmines. Els voluntaris s’han 
de trobar a les 10h al passeig 
fluvial del Besòs, al costat de la 
depuradora d’aigües residuals 
de Montcada. L’objectiu és ne-

tejar el tram final del torrent de 
la Vallençana, a la Serralada de 
Marina. Per a més informació, es 
pot consultar el web projecterius.
org/fem dissabte, trucar al telèfon 
934 213 216 o enviar un correu 
a info@associaciohabitats.cat. 
D’altra banda, també amb motiu 
del Dia Mundial del Medi Am-
bient, Andròmines va fer una 

crida contra el malbaratament 
dels aliments i a favor del seu 
consum responsable. L’associació 
montcadenca d’integració socio-
laboral destina rà la recaptació de 
les vendes que va fer el dia 5 a 
de la botiga de roba de segona 
mà que té a Carretera Vella a la 
compra de productes per al Banc 
d’Aliments de Montcada. 

Acer, Protecció Civil i l’AV de Vallençana-Reixac participaran en l’acció el 8 de juny

L’associació Projecte Rius promou 
la neteja del torrent de la Vallençana

‘fEM DISSAbTE’

Diferents entitats locals participen a les jornades organitzades per Hàbitats-Projecte Rius

Pilar Abián | La redacció

 Creuament d’acusacions entre ICV i el govern

La secció local d’Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV) acusa el 
govern municipal de “passivitat i 
permissivitat” en temes mediam-
bientals, com l’emissió de par-
tícules i soroll de la cimentera 
Lafarge, la contaminació acústica 
d’algunes activitats als boscos de 
Reixac i els abocaments incontro-
lats al corredor natural del Pla de 
Rocamora i al Coll de Montcada. 
També critica que l’executiu “no-
més actua quan la pressió de 
la societat civil se li fa insoste-
nible”, posant com a exemple la 
dignificació del Rec Comtal pro-
moguda recentment per diferents 

col·lectius ciutadans. La regidora 
de Medi Ambient, Judith Moje-
da (PSC), nega les acusacions 
d’ICV, que qualifica “d’interes-
sades, opor tu nistes i plenes de 
desinformació” i posa a dispo-
sició de la ciutadania els infor-
mes de la feina que està fent el 
seu departament, tant en temes 
de contaminació acústica com 
d’abocaments incontrolats. “Vam 
retirar 30 tones de brossa del 
Pla de Reixac”, recorda. Pel que 
fa al Rec Comtal, Mojeda ha fet 
aquesta matisació: “No treballem 
pressionats, sinó conjuntament 
amb els veïns” | LG
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ESCOLA D’ADULTS
El centre ofereix com a novetat 
un curs d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà

Pàg. 14 Pàg. 15

TAI-TXÍ
La primera trobada d’aquesta 
art marcial es farà el 9 de juny 
al voltant de la Casa de la Mina

ESCOLA D’ADULTS
El centre ofereix com a novetat 
un curs d’accés als cicles 
formatius de grau mitjà

El consum de tabac és el principal 
factor de risc en nombroses malal-
ties i el causant d’una mort cada 
hora per patologies relacionades 
amb la seva addicció. Els missatges 
dels efectes nocius del tabaquisme, 
difosos per la xarxa pública de sa-
lut han arrelat força entre la ciuta-
dania generant una tendència de 
reducció progressiva del nombre 
de persones fumadores. A Montca-
da i Reixac, un 5’3% de la població 
atesa als equipaments d’atenció pri-
mària –Montcada Centre, Les In-
dianes i Can Sant Joan– ha deixat 
de fumar durant el  2012. 
“La majoria són majors de 40 
anys que s’ho plantegen perquè 
hi hagut algun desencadenant 
com un problema de salut per-
sonal o d’un familiar”, comenta 
una infermera del CAP Montcada 
Centre, Ana Tirado. 

Els ambulatoris locals no tenen 
una unitat específi ca per ajudar els 
fumadors. Els professionals els ate-
nen a la seva consulta, recomanant-
los deixar l’addicció i fent el segui-
ment del tractament farmacològic. 

“Sempre els hi dic que es pot viu-
re sense tabac, que milloren el 
seu estat de salut i disminueixen 
el risc de patir una malaltia 
greu”, explica Tirado, qui remar-
ca que “si s’intenta deixar i no 
s’aconsegueix, no s’ha de veure 
com un fracàs. L’important és 
tornar-ho a provar”, diu la infer-
mera.

Dos exemples. Aquest és el cas de 
dues montcadenques que van co-
mençar l’any amb el bon propòsit 
de tornar a intentar la deshabitua-
ció del tabaquisme. “Fa dos mesos 
que no fumo i tinc la sensació 
de ser lliure”, indica Anabel Sans, 
de Terra Nostra, qui reconeix que 
fumar li condicionava la seva vida. 
“Si no podia fer una cigarreta 
cada hora i mitja, no feia una ac-
tivitat encara que m’agradés”.
Per la seva banda, Milagros Serra-
no no fuma des del 9 de gener. “Te-
nia molta tos i vaig trencar totes 
les cigarretes que em quedaven”, 
recorda aquesta veïna de la Font 
Pudenta, qui creu que el més im-
portant per superar l’addicció és 
tenir voluntat, una opinió que co-
incideix amb l’experiència profes-
sional d’Ana Tirado. “Nosaltres 
incidim sobretot en la motivació 
i en els benefi cis de no fumar”, 
indica la facultativa, qui recorda 
que l’exfumador és la persona que 
fa més d’un any que no fuma.

Sílvia Alquézar | Montcada

El personal facultatiu 
potencia la motivació i 
incideix en els benefi cis 
de deixar de fumar

DIA MUNDIAL SENSE TAbAC

La majoria dels usuaris dels Centres d’Atenció Primària del municipi que intenta superar l’addicció a la nicotina són majors de 40 anys

Els problemes de salut són el principal motiu 
que impulsa les persones a deixar de fumar

La infermera Ana Tirado atén al CAP de Montcada Centre una pacient que ha decidit deixar l’hàbit del tabaquisme
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L’Ajuntament aprofi ta l’efemèride per fer campanya de conscienciació
Amb motiu del Dia Mundial sen-
se tabac, que es commemora el 
31 de maig, la Regidoria de Salut 
Pública i Consum va coordinar 
diferents actuacions. La setmana 
del 27 al 31, el CAP de la plaça 
Lluís Companys va acollir un 
punt d’informació amb material 
gràfi c sobre el tabaquisme i com 
deixar aquest hàbit. En el marc 
de l’efemèride, la Junta Local 
de l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer (AECC) també va 
instal·lar el dia 29 un estand da-
vant la Casa de la Vila, en horari 
de matí  | SA

Un home agafant material al punt d’informació que l’Ajuntament va instal·lar al CAP del centre
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L’Escola d’Adults, situada al Ca-
sal Ramon Balsalobre de Can 
Sant Joan, oferirà el curs vinent 
com a novetat un curs d’accés als 
cicles formatius de grau mitjà, 
que permetrà als alumnes que 
l’aprovin accedir directament 
al cicle sense fer la prova lliure. 
“Fins ara, els que volien fer un 
grau mitjà havien de prepa-
rar-se per superar un examen 
d’accés, però ara es podrà en-
trar gràcies a l’avaluació con-
tínua”, ha indicat la directora de 
l’Escola d’Adults, Adela Gràcia, 
qui ha afegit que es tracta d’un 
curs reglat no obligatori, amb 35 
places i unes taxes de matrícula 
de 190 euros. “El preu pot ser 
un problema, però s’acabarà 
omplint perquè és un curs que 
es fa a pocs llocs de Catalunya”, 
ha avançat Gràcia.

Més oferta. El centre també se-
guirà impartint altres cursos com 
el Graduat en Educació Secun-
dària, la preparació a les proves 

d’accés als cicles formatius de 
grau superior, 3 nivells d’anglès 
i d’informàtica, 2 de castellà per 
a nouvinguts i un de català. El 
termini de preinscripció a tota 
l’oferta formativa tindrà lloc del 
20 al 28 de juny. La directora de 
l’Escola d’Adults ha recomanat 
fer la inscripció durant aquest pe-
ríode “perquè les places que no 

s’omplin s’ofertaran a d’altres 
municipis, quedant fora gent 
de Montcada que pugui venir 
fora de termini”. 
Les persones que vulguin fer la 
preinscripció han de portar la 
fotocòpia del DNI i de la targe-
ta sanitària. L’horari d’atenció al 
públic és de 9 a 13.30h i de 15 
a 21h.

ESCOLA D’ADULTS

El centre ofereix com a novetat un 
curs d’accés als cicles de grau mitjà
El període de preinscripció a tota l’oferta formativa tindrà lloc del 20 al 28 de juny

La preinscripció a l’Escola d’Adults tindrà lloc el 20 al 28 de juny al mateix centre

Sílvia Alquézar | La redacció
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> La cloenda del Diltet serà el dia 14 al Kursaal
L’Espai Kursaal acollirà el 14 de juny (12.30h) la cloenda del Programa Diltet, 
que inclou tots els projectes educatius de transició al treball que es coordinen 
des de la Regidoria d’Educació. L’acte serà la fi de curs per als alumnes de 
PQPI-PTT, del programa Reinvent@’t, del projecte Aprendre i emprendre i de 
les estades formatives i tallers de soldadura i cuina. En total, hi han pres part 
un centenar de joves, que han dut a terme diferents iniciatives formatives que 
han comptat amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, a 
més d’altres entitats i empreses de la ciutat. Durant l’esdeveniment, Montcada 
Comunicació presentarà un reportatge audiovisual que recull el testimoni de 
diversos alumnes de les aules de diversificació de les estades formatives  | SA

> L’escola Elvira Cuyàs estrena nova biblioteca
L’escola Elvira Cuyàs ha estrenat biblioteca, situada ara a la primera planta 
del centre al costat de l’aula d’informàtica amb l’objectiu de convertir el 
nou espai en un centre de recursos. “Busquem informació als llibres però 
cada vegada més també a través dels ordinadors”, va comentar la direc-
tora, Dolors Melero, durant la inauguració de la nova biblioteca en un acte 
fet el 4 de juny adreçat a alumnes des de P3 a segon i les seves famílies. 
La nova biblioteca compta amb terra de parquet i mobiliari nou. A la foto, 
un moment de l’actuació del grup de conta contes que va tenir lloc durant 
la presentació   | SA

La reutilització de llibres 
s’estén a secundària 
L’INS La Ribera va ser el primer que va començar a fer-ho al 2009

La reutilització dels llibres de text 
comença a ser una pràctica cada 
vegada més estesa a secundària, 
donada l’actual conjuntura 
econòmica.  L’Institut La Ribera 
va ser el pioner al municipi –el 
projecte es porta a terme des de 
fa quatre anys–, li va seguir l’INS 
La Ferreria i, a partir del pròxim 
curs, l’INS Montserrat Miró 
també s’afegeix a la iniciativa, 
gestionada per les associacions 
de pares i mares en coordinació 
amb els centres.  “A La Ribera 
està funcionant molt bé”, ha 
indicat la coordinadora pegagògi-
ca de l’institut, Carme Homar, 
qui ha destacat que “d’aquesta 
manera els alumnes són més 
responsables del material que 
utilitzen”.
A l’INS La Ferreria l’Ampa organ-
itza un mercat de llibres de segona 
mà que enguany es farà els dies 
1 de juliol i 9 de setembre on els 
alumnes poden posar a la venda a 
un preu reduït els exemplars que 
no necessiten. “Vam començar 

fa dos anys i cada vegada par-
ticipa més gent”, ha explicat la 
presidenta de l’entitat, Teresa Bel-
monte. 

Nova experiència. L’Ampa de 
l’INS Montserrat Miró ha decid-
it posar en marxa enguany una 
experiència novedosa. La inicia-
tiva compta amb el suport d’una 
empresa que s’encarregad a de 
fer la gestió de vendre als alum-
nes llibres de segona mà amb un 
descompte del 55% i el compro-
mís de tornar-los a fi de curs. 
“Els llibres a secundària poden 
costar uns 350 euros però, amb 
la reutilització, poden quedar 
per uns 180”, ha indicat Cristina 
Soriano, de l’Ampa de l’institut 
M. Miró, qui també ha destacat 
que “implantar aquesta pràcti-
ca a secundària significa donar 
continuïtat a un projecte que 
ja es fa a primària de manera 
generalitzada”. A més de l’estalvi 
econòmic per a les famílies, la re-
utilització de llibres promou els 
valors ecològics. 

EDUCACIÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

El Centre de Recursos Pedagògics de Montcada, Ripollet i Santa Perpè-
tua va lliurar el 23 de maig els Premis de Recerca als millors treballs d’in-
vestigació fets pels alumnes de batxillerat dels quatre centres de secun-
dària de la ciutat. A la foto, els premiats amb les autoritats locals | LR

> Premis de recerca de batxillerat
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Alejandro García Muñoz, de 24 
anys i estudiant del darrer curs 
d’Enginyeria Industrial Superior, 
va quedar sisè en el concurs in-
ternacional de recerca de talent 
Imagine que organitza anualment 
l’Imagine Creativity Center de Si-
licon Valley. 
Aquest jove montcadenc va que-
dar molt a prop d’aconseguir el 
seu passaport per formar part d’un 
equip de dotze persones que du-
rant el mes de juliol treballaria con-
juntament a les instal·lacions del 
centre a Califòrnia. El seu vídeo de 
candidatura, gravat en anglès, va 
tenir més de 6.000 reproduccions 
i va rebre 3.300 vots. García admet 
que va passar “uns dies de molts 
nervis però impressionat per les 
nombroses mostres de suport”. 

Un montcadenc 
es queda a 
les portes de 
Sillicon Valley

Jesús Abad | Redacció
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Un fotograma del vídeo fet per Alejandro García
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La trobada de tai-txí que tindrà lloc 
el 9 de juny a l’exterior de la Casa 
de la Mina (10h) clourà l’ampli 
programa d’activitats que les regi-
dories de Promoció de la Salu t i 
Polítiques d’Igualtat han organitzat 
per celebrar el Dia Mundial de la 
Salut de les Dones, que es va com-
memorar el 28 de maig. 

Altres actes. El Centre Cívic Can 
Cuiàs va acollir el dia 29 un taller 
sobre els esterotips femenins a la 
pantalla amb la idea de promoure 
la lectura crítica de la imatge de les 
dones als mitjans de comunicació. 
Les participants a la sessió, a cà-
rrec d’Ana Pibernat, de l’empresa 
Drac Màgic, van veure una mostra 
d’anuncis publicitaris i obres d’art 
“on la dona apareix amb una 
actitud passiva amb l’objectiu de 
postergar els seus rols a la socie-
tat”, va explicar Pibernat, qui va 
recomanar a les assistents mantenir 
una actitud crítica davant del que 
veuen i llegeixen a la premsa. “Si 
ens dediquem a jutjar les dones 

que surten a la pantalla, també 
ens jutjarem a nosaltres cada 
vegada que ens mirem al mirall 
i caurem en el parany de veure 
el nostre cos com un problema 
d’agnès, cel.lulitis o arrugues”, 
va indicar la tècnica.
Un altre dels actes inclosos al pro-
grama va ser la conferència de la 
psicòloga María Elena Rolinski el 
3 de juny a la Casa de la Vila sobre 
l’autoestima de les dones. “L’única 
persona que ens acompanyarà 

tota la vida som nosaltres, per 
tant, hem de saber estimar-nos”, 
va dir la ponent, qui va recordar 
que moltes malalties tenen el seu 
origen en una qüestió emocional.
D’altra banda, l’exposició itinerant 
‘Les paraules i les imatges transme-
ten valors’, de l’Observatori de les 
Dones, es podrà visitar del 10 al 17 
de juny al Centre Cívic La Ribera. 
La mostra s’ha pogut veure tam-
bé als centres cívics L’Alzina, Can 
Cuiàs i la Casa de la Vila. 

DIA MUNDIAL DE LA SALUT DE LES DONES

El programa d’activitats clou amb 
una trobada de tai-txí el 9 de juny 
L’Ajuntament ha organitzat xerrades, exposicions, esports i un sopar per celebrar l’efemèride

Unes dones miren l’exposició de l’Observatori de les Dones al Centre Cívic Can Cuiàs

Sílvia Alquézar | Montcada

sÍ
lV

ia
 a

lQ
U

ÉZ
aR

L’entitat recull uns 2.000 
euros al festival benèfi c 
Els diners es destinaran a la investigació sobre l’atàxia

La Plataforma Genefa, destinada 
a la investigació de l’atàxia de 
Friedreich, es va donar a conèixer 
el 26 de maig al municipi amb 
un concert benèfi c que va omplir 
el Gran Casino de Terra Nostra 
i que va entusiasmar el públic 
assistent per la qualitat de les ac-
tuacions dels artistes que hi van 
col·laborar de manera altruista: 
Negro Joya, Anna Luna, Ana Pa-

dial i Juan Castillo. Tota la recap-
tació del concert, prop de 2.000 
euros, a més de les donacions que 
el públic va dipositar en una urna 
a l’entrada del Casino, es desti-
narà a la investigació d’aquesta 
malaltia minoritària neurodegene-
rativa que afecta 2 de cada 50.000 
persones i que provoca en els 
afectats una pèrdua progressiva 
de l’equilibri i descoordinació dels 
moviments, entre d’altres. 

PLATAfORMA GENEfA

Pilar Abián | Terra Nostra
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Els artistes que van actuar al concert solidari per recollir diners pels afectats d’atàxia
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Una trentena de persones va par-
ticipar al taller de teatre comuni-
tari destinat a joves i adults, dina-
mitzat per La Xixa Teatre, que va 
concloure el divendres 31 de maig 
després de quatre sessions. L’ ac-
tivitat forma part de les accions 
que organitza el Pla Comunitari 
de La Ribera, adscrit a l’Àmbit 
d’Integració de la Regidoria de 
Serveis Social i Salut Pública.

L’objectiu.  El taller consistia en 
una activitat vivencial gratuïta, 
en la qual s’escenifiquen situa-
cions relatives a la convivència i 
a la interculturalitat a través de 
dinàmiques que conviden a pro-
posar alternatives de canvi en es-
cena, amb una metodologia que 
posa en un mateix pla l’actor i 
l’espectador. En aquesta ocasió, 
els participants van realitzar di-
verses dinàmiques com ara la pre-
sentació per parelles o convertir-
se en personatges.
Meritxell Martínez, de La Xixa 
Teatre, ha valorat molt positiva-

ment l’experiència i ha destacat 
que el teatre és una “eina per re-
flexionar sobre la realitat i que 
serveix per fomentar la inter-
culturalitat i trencar prejudicis 
i estereotips que tenim davant 
els altres”.
Basat en propostes de Bertolt 
Brecht, Paulo Freire i principal-
ment Augusto Boal i el seu Teatre 
de l’Oprimit, té per objectiu posar 
a l’abast dels participants les eines 

i tècniques d’intervenció del Te-
atre Social amb la finalitat de pro-
moure la convivència ciutadana 
en un context social intercultural. 
Es treballa sobre  tècniques de te-
atre social com a eina relacional, 
històries de vida personal, famil-
iar i social, els conceptes de con-
vivència, interculturalitat i ciuta-
dania, els conflictes interculturals, 
l’autoconsciència, els prejudicis i 
els estereotips, entre d’altres. 

Jesús Abad | La Ribera
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Els participants al taller de teatre fent una dinàmica relacionada amb l’expressió corporal

La Ribera acull un taller de teatre 
que va més enllà dels escenaris
L’activitat s’ha fet els dies 10, 17, 24 i 31 de maig a la Casa de la Mina dinamitzat per La Xixa

INTEGRACIÓ

Un projecte de mocadors 
socials busca mecenes
‘Made in Purple’ promou la inserció sociolaboral de dones

Edith Claros, peruana que resi-
deix a Montcada des de fa cinc 
anys, forma part d’un grup de 
cinc emprenedors que han pos-
at en marxa una iniciativa social 
anomenada Made in Purple i 
que pretén fomentar la inserció 
sociolaboral i la sostenibilitat 
ambiental. En col·laboració amb 
l’Associació Estel Tàpia, aquesta 
proposta empresarial involucra 
dones en situació de risc a l’hora 
de cosir els mocadors. Per posar 
en marxa una primera col·lecció 
d’uns 200 mocadors s’ha ence-
tat una campanya  a Internet a 
través del web www.projeggt.com.

El projecte. Claros, sòcia de 
l’Associació de Directives Em-
presàries i Professionals de Mont-
cada (Asdem), explica que el pro-
jecte vol apostar pel “disseny i la 
qualitat amb mocadors fets a mà 
per dones en situació de risc” i de 
fabricació sostenible amb el medi 
ambient. Amb aquesta campanya 
es vol formar i capacitar les dones 

de l’ong Estel Tàpia. Els promotors 
de la iniciativa volen donar suport 
als valors femenins en el món per-
què consideren que “una dona 
amb recursos es més probable 
que ajudi la seva família i la 
seva comunitat”. Fins al moment, 
ja hi ha hagut cares conegudes com 
l’actriu Pepa Pedroche que han 
donat suport a la campanya amb 
la seva participació al vídeo que 
convida a col·laborar en aquest 
projecte emprenedor.

EMPRENEDORIA

Jesús Abad | Redacció
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Edith Claros amb un dels mocadors solidaris

La Salle acull una diada 
solidària a favor de Proide
El 8 de juny hi haurà espectacles, sopar i festa Get Back 

El col·legi La Salle Montcada 
acollirà el 8 de juny una diada 
solidària amb l’objectiu de re-
captar fons per a la fundació 
Proide, que promou projectes de 
suport a l’educació a poblacions 
de Togo, Madagascar, Guatema-
la i Perú. La jornada començarà 
a les 20h amb l’espectacle ‘Tastet 
de teatre’ a càrrec del grup de 
teatre de l’escola, que represen-
tarà alguns esquetxos d’obres 
conegudes de la companyia T de 
Teatre, dos monòlegs del Club 
de la Comèdia i dos números 
del musical ‘Mamma Mia’, que 
té previst estrenar la pròxima 
tardor en el marc de la mostra 
Montcada a Escena. 

Música en directe. A les 22h, s’ha 
programat ‘El musical més petit’, 
en què membres del grup interpre-
taran temes d’alguns dels musicals 
representats al centre amb música 
en directe. Els actors, cantants i 
músics que intervindran en els 
espectacles de la jornada són 
Lourdes Balart, Núria M. Alim-

bau, Cristina Buendía, Aynabel 
Cosculluela, Mireia del Pueblo, 
Patricia Sánchez-Mayer, Mario-
na Grau, Dani Góngora, Marta 
Rodríguez, Andrea Vílchez,  José 
López i Martí Zapata.
Les activitats continuaran a les 
23h amb una sessió de punxadis-
cos a càrrec del grup Get Back de 
Montcada Ràdio, que animarà la 
vetllada amb música de diferents 
èpoques i estils. 
Durant tota la nit hi haurà 
servei de bar a càrrec del Club 
d’Handbol La Salle. Les entrades 
per als dos espectacles, al preu de 
6 euros, i els tiquets del sopar, a 
3 euros –inclou un entrepà i una 
beguda–, es poden comprar an-
ticipadament aquest divendres, 
de 20h a 23h, o bé, el mateix diss-
abte a partir de les 18h, a l’accés 
lateral de l’escola. “Esperem 
que vingui molta gent a gaudir 
de les propostes que hem pre-
parat per a l’ocasió amb ganes 
i il·lusió”, ha dit, Rosa Labrador, 
en nom del Grup de Teatre, que 
col·labora per primera vegada 
amb Proide.

SOLIDARITAT

Laura Grau | Redacció
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La darrera Festa de la Xarxa 
d’Equipaments va tenir una gran 
acollida en la seva segona edició, 
que les regidories de Participació 
Ciutadana i Cultura i Patrimoni 
van organitzar el 26 de maig amb 
la participació d’unes 140 perso-
nes que van poder exhibir el que 
han aprés als cursos i tallers que 
es duen a terme als centres cívics 
i d’altres instal·lacions municipals. 
“Estem molt satisfets de la res-
posta del públic, tot i que estic 
convençut que si el temps hagués 
estat més estable, l’afluència 
hauria estat major”, va dir el re-
gidor de Participació Ciutadana, 
Jonathan Martín (PSC), després 
de visitar l’esdeveniment, que va 
tenir lloc al llarg de tot el matí da-
vant del pavelló Miquel Poblet. 

Participants. L’edil va agrair la 
col·laboració dels usuaris que hi 
van participar i de les persones 
que dinamitzen els centres cívics: 
“Els tallers van ser un èxit. Vull 
felicitar especialment els artistes 

que van passar per l’escenari i 
ens van fer gaudir amb els seus 
balls”. Hi van actuar alumnes dels 
cursos i tallers de la Xarxa, a més 
de les entitats Xic Can Cuiàs, La 
Creu Roja, AV Can Cuiàs, Ròl·ler 
Can Cuiàs, Tazumal, l’Associació 
de balls de festa major de Terra 
Nostra i l’Agrupació Sardanista de 

Terra Nostra. Les entitats també 
van donar a conèixer les seves 
activitats a les carpes que es van 
instal·lar davant del pavelló. La 
celebració és biannual i es com-
bina amb la mostra d’entitats per 
donar a conèixer les activitats que 
es desenvolupen als centres cívics 
municipals. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La Xarxa d’Equipaments mostra la 
gran oferta d’activitats que promou 
Unes 140 persones van actuar a la festa que es va fer el 26 de maig davant del pavelló 

El Casal El Brot celebra 
els tres anys de vida
L’entitat va fer diversos actes per commemorar l’efemèride

El Casal Popular El Brot va ce-
lebrar el seu tercer aniversari 
els dies 24, 25 i 26 de maig amb 
l’organització de diferents actes de 
caire lúdic i festiu. El Casal, ubicat 
a Carretera Vella, ha esdevingut un 
punt de referència per a molts joves 
i diferents col·lectius del municipi 
amb inquietuds socials i culturals. 
Promogut per la ja despareguda 
Assemblea de Joves de Montcada i 
Reixac –ara Arran Montcada–, ha 
acollit durant aquests tres anys xe-
rrades, tallers i exposicions sobre 
temàtiques diverses. Segons Lídia 
Molano, una de les components 
d’El Brot, l’objectiu és continuar 
i potenciar aquesta línia de treball 
“per consolidar-nos com un es-
pai de poder popular, debat i 
lliure pensament”.

Els actes. El programa comme-
moratiu va arrencar el 24 amb la 
projecció d’un audiovisual sobre 
la trajectòria del casal, un sopar 
i una festa amb els punxadiscos 
montcadencs Red Brothers. El dia 

25, l’Agrupament Escolta El Turó 
va organitzar una gimcana de la 
terra intergeneracional en la qual 
van participar una quarantena de 
persones, entre nens i grans. La 
celebració va continuar amb un 
sopar popular a l’Abi i una festa a 
El Brot amb Ràdio Rebelde i Du-
pont i Dupond. El programa va 
cloure el dia 26 amb un concert de 
la plaça de l’Església a càrrec de les 
cantants Meritxell Gené i Carlota 
Pagés i el grup 11 Varas.

ANIVERSARI

Pilar Abián | Montcada Nova Laura Grau | Montcada
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Una nena fent una prova de la gimcana

> Festa del Casal de la Gent Gran Casa de la Mina
El Casal de Gent Gran Casa de la Mina celebrarà el 16 de juny la festa de 
l’entitat amb diverses activitats al Parc de les Aigües. A les 9h començarà 
el torneig de petanca i, a partir de les 11.30h, a les instal·lacions del Casal, 
situades a la Casa de la Mina, hi haurà una sessió de tai-txí i l’actuació del 
grup de sevillanes, de la coral i de la rondalla de l’associació. A les 14h, 
l’entitat ha previst fer una paella per a 350 persones i, a les 17h, ball amb 
música en viu  | SA

> La Xic Can Cuiàs fa un ‘yang bombing’ al barri 
El grup de dones del taller de punt de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixe-
ments de Can Cuiàs (Xic) va dur a terme el 31 de maig el primer ‘yarn 
bombing’ de la ciutat. És una modalitat d’art al carrer que consisteix a 
decorar amb fil o llana obres d’art o elements del mobiliari urbà. Les do-
nes de Can Cuiàs van decorar un arbre del Parc del Turó Blau amb peces 
de roba –a la foto. “La idea inicial era treure al carrer la nostra feina 
per trencar amb l’estigma que el punt és cosa de gent gran, ja que en 
aquest cas la mitjana d’edat es jove”, va indicar Jéssica Celdà, de la Xic. 
El col·lectiu portava mesos preparant peces fetes amb ganxet per tal de 
vestir l’arbre  | JA
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Una de les actuacions que van tenir lloc durant la festa de la Xarxa d’Equipaments el dia 26

Un total de 35 autobusos històrics va desfilar el 2 de juny pels carrers 
del municipi amb motiu del 4t Ral·li Internacional d’autobusos clàssics, 
organitzat per l’empresa Sagalés amb la Fundació TMB i l’Associació per 
a la Recuperació i la Conservació d’Autobusos (ARCA). A la foto, un dels 
autobusos circulant per la rambla dels Països Catalans  | JA

> IV Ral·li d’autobusos clàssics
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L’Assemblea Local de La Creu 
Roja, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, organitza durant 
el pròxim estiu dos cursos per 
formar personal en l’àmbit del 
lleure. L’ong en farà un de pre-
monitors, del 28 de juny al 12 de 
juliol, els dilluns, dimarts i dime-
cres, de 10 a 13h, a l’Espai Jove 
Can Tauler. La formació s’adreça 
a joves a partir de 15 anys que 
vulguin ser monitors o volunta-
ris en alguna entitat d’educació 
en el temps de lleure. El curs té el 
certificat de l’Escola d’Educadors 
de l’ong a Catalunya i el preu és 
de 30 euros per als socis del Club 
Jove i 35 per a la resta. 

Monitors. La Creu Roja també fa 
un curs de monitors de l’1 al 26 
de juliol, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14h, a Can Tauler.  La 
formació s’adreça a joves de 18 a 
30 anys i està reconeguda per la 
Secretaria de Joventut de la Ge-
neralitat. El preu és de 155 euros 
per als socis del Club Joves i de 
175 per a la resta. La reserva de 
places, que són limitades, es pot 
fer fins al 25 de juny.

La Creu Roja fa 
dos cursos de 
premonitors i 
monitors
Sílvia Alquézar | Redacció
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Camino peligroso
Señor concejal de Urbanismo, soy 
un vecino de Can Sant Joan que 
hace bastante tiempo que alerta de 
que el camino que sale de la curva 
de la plaza de la Piedra y pasa por 
la parte de arriba de la petanca ha-
cia las casas es un peligro para los 
vecinos, especialmente para las per-
sonas mayores. Por eso una vez más 
le digo a nuestro Ayuntamiento que 
se dé cuenta de que las personas que 
viven es esas casas pagan sus impu-
estos y, por lo tanto, hay que darles 
el servicio que se merecen, como a 
todos los vecinos. 
Si miran los archivos verán que hubo 
un accidente bastante grave por una 
caída en dicho camino. Me gustaría 
que esta reivindicación, que consi-

dero importante para los vecinos, se 
resuelva lo antes posible.

Jesús Guzmán Pérez 
Can Sant Joan

Prou animalades
En pocs dies s’han donat casos de 
gossos morts per enverinament a cau-
sa del consum involuntari de mata-
rates camuflat en restes de menjar, 
a la zona del circuit del carrer Guadi-
ana. Casualment fa ja un temps van 
aparèixer uns papers enganxats als 
fanals advertint es recollissin les de-
posicions dels gossos i que hi havia 
càmeres instal·lades i es procediria a 
la denúncia. La persona que ha col-
locat això no sé si sap que està pena-
litzat col·locar pamflets en mobiliari 
municipal i amb aquestes amenaces. 

És d’obligació, respecte i civisme 
recollir el que aquests animals defe-
quen ja que a nosaltres, com a amos 
d’aquestes mascotes, tampoc ens 
agrada trobar aquests excrements pel 
carrer. Aprofito per comunicar a tots 
els que tenim mascotes i nens petits, 
extremem la vigilància amb restes de 
menjar a terra. I recordar a qui s’ha 
dedicat a repartir productes tòxics 
per la zona, que cap animal té la cul-
pa i estan penats aquests fets.

J. T. 
Montcada

Ascensors indignes
Visc a Terra Nostra i, quan es va fer el 
pas soterrat de l’estació, em vaig alegrar 
molt que s’instal·lessin ascensors per 
facilitar el pas a les persones que tenim 

dificultats per pujar i baixar escales. Per 
desgràcia, encara que els ascensors son 
gairebé nous i funcionen perfectament, 
no es poden fer servir perquè hi ha qui 
els utilitza com a servei públic. Estan 
sempre bruts, plens d’orins o de vòmits, 
de manera que no hi ha qui pugi. És 
molt lamentable que hi hagi persones 
que facin aquestes coses però també ho 
és que no es faci res al respecte. No es 
podrien instal·lar càmeres de vigilància 
per sancionar  aquest tipus de conduc-
tes? I què hi ha de la neteja?

M. T.
Terra Nostra

Fe d’errates
En l’anterior número el títol de l’editorial 
era ‘Projecte clau’ i no ‘Festa de casa’ 
com es va publicar erròniament.

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, 
el 7 de juny

>Editorial
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En perill
El Jutjat de Pau porta més 
de 150 anys registrant naixe-
ments, casaments i defuncions 
de milers de montcadencs. A 
més de gestionar el Registre 
Civil, l’organisme coopera amb 
estaments judicials, fent arri-
bar als ciutadans notificacions 
civils o penals. Si s’aprova la 
reforma de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial que promou el 
Ministeri de Justícia, els re-
gistres civils deixaran de ser 
competència dels Jutjats de 
Pau per passar a mans de les 
notaries i dels registradors de la 
propietat. En la pràctica, això 
vol dir que tots aquests tràmits, 
ara gratuïts, tindrien un cost 
econòmic per al ciutadà. Un 
cop més, torna a estar sobre la 
taula la voluntat privatitzadora 
de l’Estat que, lògicament, per-
judicarà les classes socials més 
vulnerables i posa en qüestió 
un dels principis bàsics de la 
democràcia –que ja comença 
a estar molt desgastada–, que 
la justícia és igual per a tots. 
Molts advocats, fiscals i jutges 
ja han posat el crit al cel per 
aquesta reforma, que esperem 
no s’arribi a aprovar.
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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. 

La nostra prioritat, les persones
Hi ha veus públiques crítiques sobre per què l’Ajuntament de 
Montcada ha tancat el pressupost de l’any 2012 amb superàvit.
En primer lloc, cal dir que partint d’un pressupost equilibrat d’in-
gressos i despeses, i atesa la situació econòmica volàtil, no és fàcil 
saber si tindràs a fi nal d’any superàvit o dèfi cit. L’objectiu, però, 
és tancar amb superàvit. Si tens dèfi cit, que vol dir que has gastat 
més del que disposaves, has d’anar a les entitats fi nanceres per-
què et prestin els diners de la diferència, sabent que els has de 
tornar amb interessos l’any vinent.  Si això es fa any darrera any, 
la pilota d’interessos i capital a retornar és tan gran que no tens 
més alternativa que fer retallades en els serveis que es presten a 
la ciutadania. Això és el que està passant al Govern de la Genera-
litat amb l’herència del tripartit. Un govern que 1 de cada 3 euros 
gastats no estaven coberts per ingressos i, per tant, s’havien de 
fi nançar mitjançant el deute, els crèdits i els pagaments diferits. 
Quan tots els governs del món desitgen tenir superàvits per evitar 
retallades en els serveis, nosaltres des de Montcada ho hem de 
qüestionar? De cap manera. Tancar en superàvit el pressupost 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, és garantia per tornar in-
vertir a la ciutat i crear llocs de treball o, en tot cas, no perdre’ls. 
Per això en el darrer ple es van aprovar dos projectes llargament 
reivindicats per la ciutadania; el projecte d’obres d’urbanització 
del carrer Bifurcació per un import d’1.007.000 euros i el projecte 
del Passeig del Ripoll, obres necessàries per transformar en un 
passeig la vorera del riu Ripoll que connecta la Font Pudenta amb 
Montcada Centre, per un import de 1.235.000 euros. En conjunt, 
una inversió pública de 2.235.000 euros, que donarà feina a unes 
50 persones. L’objectiu clar, més inversions per oferir més llocs 
de treball.

Superàvit= inversions i més llocs de feina

L’avarícia fi nancera d’uns pocs ha provocat un gran canvi a la vida 
de molta gent, pèrdua de la feina, desnonament hipotecari, parti-
cipacions preferents, increment de la pobresa, retallades en sani-
tat, educació, assistència social, etc. Serà difícil tornar a recuperar 
tot el que teníem. No podem esperar ni confi ar la construcció del 
nostre futur als mateixos que ens han portat fi ns aquí, posant els 
mercats per sobre de les persones. La societat civil te l’energia i la 
creativitat sufi cients per plantar cara i construir una alternativa. 
A Montcada tenim diferents moviments, Indignats, Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, Plataforma per les Participació Prefe-
rents, Plataforma per la Sanitat Pública, Assemblea d’Aturats, mo-
viments veïnals, moviments ecologistes, i sindicats. Tots tenen com 
a punt de confl uència el carrer, però cal articular-se en clau política 
per construir poder popular. 
Quan els governs i els partits majoritaris s’allunyen de la gent del 
carrer, és des de el carrer que s’ha d’actuar, enfortint el canvi de 
consciències i amb aliances polítiques que facin possible un canvi 
de model. Tenim exemples de participació directa de la ciutadania, 
a nivell de l’Estat la ILP contra l’estafa de les hipoteques i per la 
dació en pagament, a nivell de Catalunya la ILP per la Renda Ga-
rantida de Ciutadania demanant el recat a les persones, i a nivell 
de Montcada les demandes d’incompliment de les mocions apro-
vades al ple en favor de la sanitat pública, contra la incineració de 
residus a Lafarge, en suport de la iniciativa Can Piella, etc.
Ciutadania, moviments, xarxes, plataformes i partits de l’esquerra 
transformadora compartim moltes coses: valors, indignació, espe-
rança i marcs d’acció. Hem de fer-ho bé, es tracta de disputar 
el futur amb voluntat de guanyar-lo. Per retornar la dignitat i per 
construir la Montcada del bé comú i la nova política.

Pel bé comú i la nova política

Si el mes pasado escribía sobre las cifras de paro del mes de 
abril, este mes quiero hablaros sobre las más positivas cifras del 
mes de mayo. La reforma laboral del gobierno Rajoy ha permitido 
crear 134.000 empleos en mayo. Mayo ha sido el mejor mes de 
la historia en reducción del paro. El desempleo cae por tercer 
mes consecutivo en todos los sectores: el paro entre los menores 
de 25 años se ha reducido en más de 30.000 en los últimos 
doce meses. Crece la contratación de forma potente, clara y ge-
neralizada: en mayo se han registrado 1.200.000 contratos, un 
3% más que en mayo del año pasado. El gobierno del Partido 
Popular está tomando decisiones muy difíciles en un plazo muy 
corto. Algunas son muy dolorosas, pero son inevitables porque 
son requisitos indispensables para recuperar el crecimiento y 
asegurar nuestro futuro. Los esfuerzos, como hemos visto, están 
dando resultados y hoy podemos decir que lo peor ha pasado, y 
que los momentos más críticos los hemos dejado atrás; pero no 
podemos permitirnos ni un momento de descanso, hay que se-
guir trabajando en la misma dirección. Pero lo que es evidente es 
que hay que trabajar, lo que no se puede permitir es que nues-
tros gobernantes en Montcada  se dediquen a perder el tiempo, 
sin trabajar, sin gobernar, sin tomar decisiones... dando muchas 
veces una penosa imagen de pasividad cuando son el foco de 
atención por un presunto caso de corrupción. No se puede pa-
sar la mañana sentado en una terraza de un bar cuando nuestra 
ciudad tiene tantas necesidades. Cuando tanta gente lo pasa mal 
no es ético ni correcto que los cargos públicos no se dediquen a 
aquello para lo que han sido elegidos: a resolver los problemas. 
Señores del gobierno municipal: trabajen por los ciudadanos de 
Montcada, ¡por favor!

¡Trabajen por los ciudadanos!
En un Ajuntament on l’alcaldessa està imputada, on hi ha més 
de 3.500 aturats i on les empreses tanquen per la crisi, el go-
vern decideix invertir en grans obres faraòniques per obtenir 
uns resultats positius a les pròximes eleccions municipals.
L’edifi ci de Montcada Aqua, una construcció que havia de de-
mostrar la grandària del govern del moment, es va realizar a 
corre-cuita perquè s’apropaven les eleccions municipals, mal-
grat l’avís dels tècnics que afi rmaven que no era bo avançar 
l’entrega de l’obra. El passat mes de maig es va portar al Ple la 
reforma i reparació de les defi ciències en el complex esportiu 
de Montcada Aqua, la causa principal la problemàtica era la 
pèssima execució de l’obra, però no fan menció dels errors que 
van cometre en aquell temps i per aquells interessos partidistes 
(PSC-CiU). Ara el poble de Montcada haurà de fer front al cost 
del projecte de reconstrucció de l’edifi cació amb un total de 
335.386,03 euros. No poso en dubte la necessitat de reparar 
l’obra, és més, crec que és imprescindible, el que sí demano 
són responsabilitats al govern actual que ja governava en legis-
lacions anteriors (PSC-CiU).
És curiós, el regidor de l’Àrea Econòmica (Joan Maresma) ha 
repetit en diferents ocasions que amb els pressupostos de l’Ajun-
tament poden fer front a noves inversions, és més, ha confi r-
mat que hi ha un remanent de tresoreria d’1,6 milions d’euros. 
Si tenim diners per reparar l’obra, per què no tenim diners per 
millorar els casos de serveis socials? Per què no s’amplien les 
beques de menjador? Per què no es busquen solucions a les ur-
gències nocturnes? Per què no es paguen les factures pendents 
als proveïdors? Aquest equip de govern té unes prioritats que no 
coincideixen amb les de la ciutadania de Montcada i Reixac.

Prioritats/contradiccions
Avui paguem les conseqüències de la mala gestió portada a 
terme des de fa anys, quan els recursos semblaven il·limitats i 
l’electoralisme i el populisme guiaven les actuacions polítiques. 
A Montcada tots recordarem els “equipaments de primera” que 
s’han convertit en una butxaca forada d’inversió i reinversió. 
Equipaments i infraestructures que van començar a patir pro-
blemes estructurals greus als pocs mesos de ser inaugurades. A 
conseqüència per una banda, de la voluntat del govern de veure 
la immediatesa de la seva actuació de cara a les eleccions i per 
altra banda perquè les empreses treballaven a preu fet per la 
demanda accelerada dels ajuntaments, àvids de mostrar els seus 
triomfs. I això ha comportat que reiteradament hem de destinar 
recursos, siguin de l’administració que siguin, per tapar nyaps. 
Els darrers en aquest Ple de maig, 345.000 euros per arreglar les 
defi ciències estructurals i de manteniment de Montcada Aqua. 
En època de bonança Esquerra ja denunciava que les inversions 
havien d’estar pensades no només per satisfer voluntats del pre-
sent, sinó preveient les necessitats del futur i, sobretot, utilitzant 
criteris  de professionalitat, rigorositat  i exigència de la feina ben 
feta. Ara, en època de crisi, a part d’una bona gestió que no es va 
fer en aquell moment, fa falta també imaginació i s’ha de fi lar molt 
prim marcant les prioritats. Unes han d’anar destinades a pal·liar 
els efectes devastadors que l’impacte d’una crisi com aquesta té 
sobre persones i col·lectius i altres han d’oferir eines que ajudin la 
gent a espavilar-se. A cada article, us faré una proposta. Primera: 
Que l’Ajuntament no cobri les taules de les terrasses d’aquells 
bars que demostrin que contracten un persona més per a do-
nar-hi servei, creiem que com administració el guany social que 
suposa, supera la pèrdua econòmica que representa.

Primera proposta

Mentre que el Govern de l’Estat pretén, suposadament, racio-
nalitzar la despesa pública i aconseguir un estalvi econòmic, 
la  realitat és que torna a utilitzar la crisi com excusa per justifi -
car la retallada de drets a la ciutadania. Per al PSC de Montca-
da la prioritat són les persones i volem destacar algunes feines 
del darrer any 2012 del nostre Ajuntament.
El servei bàsic d’atenció social ha augmentat el nombre d’ex-
pedients familiars actius, arribant als 2.319. Aquestes famílies 
es troben amb problemàtiques d’habitatge, discapacitats, i 
d’altres mancances socials. Les prestacions són per despesa 
sanitària, ajudes per a l’escola bressol, despeses escolars i per 
menjador i també aquelles destinades a manutenció, habitat-
ge, subministres, etc. Els ajuts a l’escolarització han arribat a 
664 alumnes. Els serveis d’ajuda a domicili han donat suport 
a un total de 474 usuaris en la seva cura personal i les ne-
cessitats bàsiques de neteja de la casa. S’ha col·laborat amb 
Càritas pel servei de bossa de menjar, distribuït en 6.598 lots, 
que són una ajuda per a 511 famílies, un 17,41 % més que 
al 2011. Els kits d’higiene i alimentació per les etapes entre 
nadons i fi ns als 18-24 mesos han estat 520. Des del servei 
d’ajuts tècnics, s`han facilitant cadires de rodes, caminadors, 
etc. fi ns un total de 799 articles. La intervenció educativa als 
barris de La Ribera i Can Sant Joan ha atés 85 nens i ne-
nes per facilitals-hi suport, aprenentatges bàsics i esbarjo. I el 
transport adaptat ha donat servei a 35 usuaris dels centres de 
dia i a 28 dels centres especials de treball i/o ocupacionals.
Aquesta va ser una de les realitats de la nostra ciutadania 
durant el 2012 i algunes de les accions dutes a termes per 
donar-hi suport. Aquestes són les nostres prioritats.
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La segona edició de la mostra de 
grups de música locals Montca-
dasons, que va començar el 24 
de maig al Kursaal, continua 
aquest mes de juny amb dues 
noves propostes. Les bandes 
Black Cotton i Juan Sexxxual 
Experien ce protagonitzaran la 
tercera cita de la mostra, el dia 7 
al Kursaal (22h). Black Cotton 
és una banda de blues i rock amb 
veu femenina (Cris Núñez), que 
interpreta temes propis i també 
fa versions d’autors consagrats 
com Eric Clapton i Joe Buona-
masa.  

Taller de rock.  Un dels compo-
nents de Black Cotton, el mont-
cadenc Luis García, és professor 
dels cursos de guitarra de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni. 
Precisament el grup que tocarà a 
continuació, Juan Sexxual Expe-
rience, està format per alumnes 
del taller de rock del qual García 
n’és el promotor i responsable. 
La banda, que va debutar a la 
Festa Major de 2012, és el resul-
tat d’aquesta experiència forma-

tiva, “que ha permès als alum-
nes aprendre com és tocar en 
un grup”, ha destacat García. El 
conjunt interpretarà versions de 
conegudes bandes de hard-rock 
i heavy-metal com Scorpions, 
ACDC, Iron Maiden i Black 
Sabbath. 

Cloenda. L’última sessió, que 
tindrà lloc a l’Auditori Munici-
pal el 14 de juny (22h), proposa 
música clàssica contemporània i 
un repertori de tangos de la mà 
de dos duets formats per músics 
provinents de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ES-
MUC). El Duo Schmidl-Paz, in-
tegrat per l’alemanya Lydia Sch-
midl, a l’acordió, i el peruà Jorge 
Paz, a la guitarra, interpretarà 
obres de compositors comtem-
poranis catalans com Frederic 
Mompou i Joan Guinjoan, en-
tre d’altres. Aquest és el primer 
concert que fa a Montcada, on 
la parella viu des de fa un any. 
El Vanguard Duo farà un recor-
regut per les peces més emble-
màtiques del tango, amb espe-
cial protagonisme dels mestres 
Astor Piazzola i Carlos Gardel. 
“Hem volgut recuperar el re-
pertori per a clarinet i acordió 
i ens va semblar interessant 
la via del tango”, ha explicat el 
clarinetista, Alejandro Castillo, 
veí de Montcada des de fa uns 

anys. El cicle Montcadasons va 
registrar una bona afluència de 
públic en els dos primers con-
certs dobles fets fins ara al Kur-
saal, els de Sheila Rodríguez i Ja-
vier Navarro, el 24 de maig, i els 
de Gatito Malo i París 29, el 31 
de maig. Els grups participants 
coincideixen en l’oportunitat 
que suposa per a ells tocar en 
directe en un escenari davant 
del públic montcadenc. El preu 
és de 3 euros per sessió.

Cultura
laveu.cat/cultura
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MUSEU INTERNACIONAL
Dos universitaris nordamericans han 
col·laborat en tasques de divulgació

II MONTCADASONS
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FUNDACIÓ CULTURAL
Xerrades per donar a conèixer 
l’arxiu que l’entitat està digitalitzant
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La banda Juan Sexxxual Experience està formada per alumnes dels cursos de guitarra i el taller de rock de la Regidoria de Cultura i Patrimoni

Les dues últimes sessions es faran els dies 7 i 14 de juny  

Rock, blues, clàssica 
i tango en la segona 
etapa de la mostra

Laura Grau | Redacció

Els concerts fets fins 
ara al Kursaal han 
registrat una bona 
afluència de públic

Black Cotton està format per tres músics i una cantant
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Jorge Paz i Lydia Schmidl tocaran peces de música clàssica contemporània
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El Vanguard Duo està format per Alejandro Castillo, al clarinet, i Josep Vila, a l’acordió
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Un any més els alumnes de l’Es-
cola Municipal de Talla i Escul-
tura, els més veterans i els que 
comencen, mostren al públic 
les seves creacions al Kursaal 
amb motiu del final de curs. El 
director del centre de Can Sant 
Joan, Luis Barbosa, va inaugu-
rar l’exposició el 28 de maig, 
acompanyat per l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) i el 
regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU). “El fil con-
ductor de la mostra són els 
dubtes del creador que cami-
na a cegues guiat per les seves 
mans, que són les que exteri-
oritzen la seva espiritua litat”, 
va explicar Barbosa, qui també 
va destacar la diversitat de pro-
postes, des de les figuratives 
fins a les més abstractes. “Cada 
autor ha tingut llibertat total 
per expressar-se”, va afegir.

Conferència. L’acte inaugural va 
comptar amb la presència del 
cirurgià plàstic Ivan Mañero, 
cosí de l’artista, que va parlar 
sobre un altre tipus d’escultura, 
la que modela el cos i el rostre 
de les persones. Mañero va dis-
tingir entre la cirurgia plàstica, 
que repara les malformacions i 
les porta a la normalitat; la re-
constructiva, que neix com a 
especialitat després de la Sego-
na Guerra Mundial arran de les 

greus mutilacions que causa el 
nou armament, i l’estètica, “que 
parteix d’allò que és normal i 
ho millora”, va dir. En aquest 
sentit, el metge va parlar de la 
bellesa com un concepte abso-

lut i regit per un número mà-
gic, l’1,658, “que determina 
les proporcions  correctes que 
fan que un rostre, una cons-
trucció o una pintura, siguin 
bells”. 

ESCOLA MUNICIPAL DE TALLA I ESCULTURA

Els dubtes del procés de creació, fil 
conductor de la mostra al Kursaal
El cirurgià Ivan Mañero va parlar sobre l’art d’esculpir la figura i els cànons de bellesa

D’esquerra a dreta, Luis Barbosa, l’alcaldessa María Elena Pérez i el regidor Daniel Moly

Laura Grau | Can Sant Joan
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Fins al 23 de juny es pot visitar 
a l’Auditori Municipal la mostra 
de fi de curs de les alumnes del 
curs de pintura que imparteix a 
la Casa de la Vila l’artista mont-
cadenca Eva Sereno. L’exposició, 
inaugurada el 4 de juny –amb la 
presència del regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU)–, 
inclou una trentena d’obres, la 
majoria a l’oli que tenen com a 
tema genèric les panoràmiques. 
“M’agrada partir d’un motiu 
per tal que hi hagi certa co-
herència, però al final cada 
alumna tira pel seu camí”, va 
explicar Sereno per justificar la 
diversitat temàtica. 

Balanç. Aquesta temporada els 
cursos de pintura que dirigeix 

Sereno han comptat amb 18 
alumnes, dividits en dos grups, 
el dels dimarts, majoritàriament 
format per gent gran, i els del di-
mecres, per gent més jove. Segons 
l’autora, els grups estan força con-
solidats tot i que, a causa de la cri-
si, hi ha hagut baixes i també s’hi 
ha incorporat gent nova. “Tinc el 
mateix nivell d’exigència per a 
tots els alumnes, als nous per-
què perdin la por i no els faci 
cosa veure que hi ha gent que 
porta anys pintant; i als antics, 
perquè no s’acomodin i siguin 
més creatius”, va dir. Recomana 
als alumnes que no només pintin 
quadres per penjar a la paret de 
casa seva o per regalar, sinó que 
busquin el seu camí creatiu visi-
tantes exposicions i experimen-
tant noves tècniques i estils. 

Laura Grau | Montcada

AUDITORI

Alumnes d’Eva Sereno 
exposen a l’Auditori les 
obres de final de curs
La mostra ‘Panoràmiques’ es podrà visitar fins al 23 de juny

Eva Sereno, la segona per l’esquerra, parlant amb les seves alumnes durant la inauguració
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Iván Mañero va acompanyar les seves explicacions sobre la cirurgia com a art amb imatges
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Perpinyà i Menorca són les 
dues cites més destacades 
de la gira que el grup de 
Mas Rampinyo L’Espingari 
farà aquest estiu per dife-
rents poblacions de Catalu-
nya. El concert que va obrir 
la temporada va ser el de 
Festa Major –ajornat fins 
al 25 de maig a causa de 
la pluja–, que va omplir la 
plaça de l’Església d’aficionats a les havaneres. Segons Joan Perarnau, 
membre de la banda, la xifra de concerts ha baixat respecte altres 
anys, “però tot i així, no ens podem queixar, perquè ens continuen 
cridant per actuar a les festes majors” | LG
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> Giravolt acomiada el curs amb un concert

> Nova gira de l’Espingari arreu de Catalunya

L’escola de música Giravolt acomiada el curs el 16 de juny amb un 
concert a l’Espai Cultural Kursaal (12h). Els alumnes dels diferents 
nivells i els membres de les corals infantil i d’adults faran una exhibició 
i participaran en un petit conte musical. L’escola també ofereix aquest 
estiu una nova edició del Casalet Musical entre els dies 25 de juny i 26 
de juliol. El preu per setmana –de dilluns a divendres, de 9h a 13.30h– 
és de 70 euros, excepte la primera, que costa 56. Els germans tenen 
un 15% de descompte | LR

MEMòRIA hISTòRICA

La Fundació Cultural obre un cicle 
de xerrades per divulgar el seu arxiu
L’entitat està digitalitzant i indexant el seu fons per fer-lo accessible a través d’Internet

La Fundació Cultural Montcada 
ha engegat un cicle de xerrades 
per divulgar el seu fons docu-
mental i fotogràfic, a mesura que 
està sent digitalitzat i indexat en 
un arxiu històric que es podrà 
consultar per Internet en un fu-
tur. El projecte més ambiciós de 
l’entitat, iniciat ara fa dos anys, 
compta amb un equip de treball 
format per vuit persones –la ma-
joria membres del Patronat de la 
Fundació–, que ja ha penjat a la 
xarxa més de 1.600 fotografies 
–de les 3.200 que conté el fons 
fotogràfic– i prop de la meitat 
de les 7.800 fitxes del valuós 
fons Ubach, cedit a l’entitat pels 
descendents d’Albert Ubach, un 
cronista del segle XIX que va fer 
importants aportacions sobre el 
passat del municipi. 
“Les imatges més antigues són 
de finals del segle XIX, mentre 
que la informació escrita es re-
munta a molt abans”, va expli-
car Ricard Ramos a la primera xe-
rrada, feta el passat 29 de maig. 

‘Hosting’. Tot el material s’està 
allotjant en un web que permet 
emmagatzemar una gran quanti-
tat d’informació. 
“L’objectiu últim de tota aques-
ta feina tan feixuga és que els 
investigadors puguin accedir 

a aquest arxiu via Internet”, 
va dir la presidenta de l’entitat, 
Núria Cervera, qui va animar la 
ciutadania a aportar fotografies 
antigues i documents que contri-
bueixin a ampliar el fons docu-
mental.

Laura Grau | Montcada

> La Coral del Turó clou el curs amb un recital
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Ricard Ramos, durant la projecció de part dels documents i fotos que ja s’han digitalitzat

La Coral del Turó oferirà el concert de final de curs el 15 de juny a l’es-
glésia de Santa Engràcia (20h). El recital també comptarà amb la Coral 
Erkudengo Ama de Altsàsua, de Navarra, que visita Montcada i Reixac 
dos anys després que la coral montcadenca viatgés a la localitat na-
varresa per fer-hi un concert. El repertori inclourà cançons populars 
catalanes i basques | LG
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Aquesta temporada el Museu 
Municipal ha comptat amb dos 
estudiants en pràctiques proce-
dents d’universitats nordameri-
canes, Jacob Baker i Pilar Gar-
cía, que han dut a terme tasques 
de suport al servei educatiu i 
de divulgació del patrimoni lo-
cal. Aquest és el segon any que 
el Museu participa en aquest 
programa que gestiona el Con-
sortium for Advanced Studies 
in Barcelona (CASB). Els estu-
diants seleccionats cursen part 
dels seus estudis a la Universitat 
de Barcelona (UB) i fan les pràc-
tiques en diferents associacions i 
entitats locals. 

Valoracions. Jacob Baker, estu-
diant d’Antropologia i Història 
de l’Art, ha rea litzat les traduc-
cions a l’anglès dels fulls de 
sala del Museu i les locucions 
de les audioguies del jaciment 
Les Maleses, que podran ser 
consultades via mòbil quan es 
completi la senyalètica patrimo-
nial del recinte. Baker, que parla 
un castellà perfecte, s’ha mostrat 
impressionat per la Casa de les 
Aigües, on ha dut a terme al-
guns tallers. “M’ha agradat 
comprovar com els nens apre-
nen a valorar el patrimoni del 
seu poble mitjançant activi-
tats divertides”, ha dit el jove. 
Per la seva banda, Pilar García, 

d’origen cubà,  ha dedicat part 
de les pràctiques a crear un bloc 
dels Amics del Museu i un altre 
sobre els paisatges de l’aigua, i 
a editar vídeos divulgatius. “No 
havia treballat mai en un mu-
seu i ha estat una experiència 

interessant, sobretot la relació 
amb els escolars”, ha dit García. 
La directora del Museu, Merce-
des Duran, creu que programes 
com aquests “ens ajuden a pro-
jectar i dinamitzar el patrimo-
ni de Montcada”. 

VOLUNTARIAT

Dos estudiants nordamericans fan 
les pràctiques al Museu Municipal
Jacob Baker i Pilar García han col·laborat en les tasques de dinamització del patrimoni

El taller de prehistòria que va fer el Museu el 18 de maig va ser coordinat per Jacob Baker

Laura Grau | Redacció
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Pilar García va dirigir un dels tallers que el Museu va fer al Carrer del Joc, per Festa Major
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el retro-visor
Fundació Cultural

Xavier Colomé

Les festivitats relacionades amb la 
defensa de la natura no són una 
tradició recent sinó que es re-
munten de ben antic. Sabem per 
la premsa de final del segle XIX 
que l’Ajuntament de Barcelona va 
promoure la primera Festa de l’Ar-
bre al Parc de la Ciutadella l’abril 
de 1899, a proposta de l’enginyer 
forestal Rafael Puig i Valls, una fi-
gura rellevant a Catalunya quant a 
la defensa del medi natural, que 

es va inspirar en una festivitat que 
es feia a Nebraska des de 1893. 
Després de l’èxit de la primera 
edició, l’any següent la festa es 
va traslladar a Montcada, en uns 
terrenys de la llera del Besòs, 
pròxims a l’antiga carretera de 
Ribes. El lloc semblava perfecte, 
al costat de la Ciutat Comtal, tot 
utilitzant el ferrocarril per a fer els 
trasllats necessaris. Montcada era 
coneguda per la seva singularitat 

i bondats naturals i la festa va su-
posar la plantació de cinc-cents 
arbres per part dels infants de les 
escoles. L’any 1904, la Festa de 
l’Arbre es va convertir en una fes-
ta oficial i dos anys més tard es 
va obligar als ajuntaments a tenir 
una partida anual per poder-la ce-
lebrar. Un reial decret de 1915 va 
consolidar aquest deure, tot orde-
nant als ajuntaments espanyols la 
celebració de la festa. 

Orígens de la Festa de l’Arbre
Al 1900 Montcada va acollir una plantada d’arbres, promoguda per l’Ajuntament de Barcelona

Una de les imatges de la Festa de l’Arbre a Montcada, l’abril de 1900, durant la qual es van alliberar 600 coloms missatgers –dins de les caixes en filera.
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El SLC ofereix 
un curs intensiu 
de català al 
mes de juliol
El Servei Local de Català (SLC) 
ofereix un curs intensiu del nivell 
bàsic 3, que es farà de l’1 al 24 
de juliol a la seva seu, a la quar-
ta planta de la Casa de la Vila. 
L’horari serà de 9.30h a 12.30h. 
Les matrícules es podran for-
malitzar les dies 25 i 26 de juny. 
D’altra banda, el SLC ha con-
firmat que la temporada vinent 
tornarà a oferir la formació per 
obtenir el nivell D. Les persones 
interessades s’han de posar en 
contacte amb el SLC. La festa de 
fi de curs tindrà lloc el 7 de juny a 
la sala gran de l’Abi.

En marxa les 
Aules d’estudi
Amb motiu de l’arribada de la 
temporada d’exàmens, la Biblio-
teca Elisenda ha reobert les Aules 
d’Estudi, que funcionen de dilluns 
a divendres, des de les 20.30h fins 
a la mitjanit. El servei s’adreça a 
estudiants que hagin complert els 
16 anys i l’accés a l’equipament es 
fa pel passatge Menorca, a la part 
posterior del complex Montcada 
Aqua. Les Aules d’Estudi funcio-
naran fins al 21 de juny | LG

Itinerari per 
les fonts de 
Collserola
Amb motiu del Dia Mundial 
del Medi Ambient, l’entitat Fes 
fonts, fent fonting i el Museu 
Municipal organitzen el 9 de 
juny una descoberta dels aqüe-
ductes i les fonts de Collserola. 
El punt de sortida serà la Casa 
de la Mina, al Parc de les  Aigües 
(9.30h). La ruta preveu passar 
per la Font Pudenta i la Font de 
la Mitja Costa i arribar fins al cim 
del Turó. La durada aproximada 
de la caminada és de 3 hores. El 
dia 16 hi haurà una nova visita-
da teatralitzada a la Casa de les 
Aigües (12h). Les inscripcions es 
poden fer al Museu | LG

Tertúlia amb 
Carlos Quílez
Carlos Quílez participarà a la ter-
túlia literària que proposa la Bi-
blioteca de Can Sant Joan el 20 de 
juny sobre la seva última novel·la 
Cerdos y gallinas (2012), en què el 
periodista torna a reencarnar-se 
en la detectiu Patrícia Bucana per 
investigar la corrupció política i 
policial. L’acte començarà a les 
18h i cal inscripció prèvia | LR
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Conèixer les papallones
Organitza: Associació per a la Conservació 
de l’Entorn i la Recerca  

9 de juny, 10.30h
PArC de CA n’oller

11 de juny, de 17h A 20.30h
CAsA de lA vilA

7 l divendres
Visita. Al dipòsit d’aigua del Parc de la 
Ciutadella. Hora: 11h. Més informació: 
Fundació Cultural Montcada.

Festa. De cloenda dels Jocs Escolars. 
Hora: 17.30h. Lloc: Pavelló Miquel Po-
blet.

Festa. De la Primavera de l’AV de Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll, amb inflables i 
actuacions. Hora: 18h. Lloc: Camí de la 
Font Freda (també el dia 8).

Xerrada. ‘Alguna cosa es mou al bosc’, a 
càrrec d’Antonio Álvarez, de La Màquia. 
Hora: 19h. Lloc: Casal Popular El Brot.

Festa. Final de curs del SLC. Hora: 20h 
Lloc: Abi (Colon, 5).

8 l dissabte
Medi Ambient. ‘Fem dissabte’ propo-
sa la neteja del torrent de la Vallença-
na. Hora: 10h. Lloc: Passeig fluvial del 
Besòs, al costat de la depuradora.Orga-
nitza: Habitats-Projecte Rius. 

Assemblea. Del col·lectiu Obrim vies 
sobre medi ambient. Hora: 18h. Lloc: 
Plaça de l’Església.

Jornada. Solidària a favor de Proide amb 
actuacions teatrals, sopar i festa Get 
Back. Hora: 20h. Lloc: Col·legi La Salle 
Montcada (veure pàgina 16).

9 l diumenge
Sortida. Descoberta d’aqüeductes i fonts 
de Collserola. Hora: 9.30h. Lloc: Casa de 
la Mina (Parc de les Aigües). Organitza: 
Fes fonts, fes fonting i Museu. 

Sessió. De tai-txí. Hora: 10h. Lloc: Da-
vant de la Casa de la Mina (Dia Mundial 
de la Salut de les Dones).

Sortida. Per conèixer i identificar pa-
pallones diürnes al Turó de Montcada. 
Hora: 10.30h. Lloc: Parc de Ca n’Oller. 
Organitza: Acer. 

Festa. Dels Amics de Reixac, amb sar-
danes i arrossada popular. Hora:  12h.  
Lloc: Esplanada de l’Església de Reixac.

Dansa. III Trofeu Vila de Montcada-En-
dansa. Hora: 10h. Lloc: Pavelló Miquel 
Poblet. Preu: 10 euros.

11 l dimarts
Jornada. De donacions de sang. Hora: 
De 17h a 20.30h. Lloc: Sala institucional 
de la Casa de la Vila. Organitza: Banc de 
Sang.

Xerrada. ‘Propostes per un nou impuls 
econòmic. Entre tots’, a càrrec del pre-
sident de l’Àrea Econòmica, Joan Mares-
ma. Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal.

12 l dimecres
Inauguració. De l’exposició dels alum-
nes del taller d’art infantil. Hora: 19.30h. 
Lloc: Casa de la Vila.

Presentació. Del llibre ‘Catalunya, la 
meva terra, el meu país’, d’Antoni Trias. 
Hora: 20h. Lloc: Auditori Municipal.

14 l divendres
Hora del Conte.  ‘Sis contes sis’, a càrrec 
de Cesc Serrat. Hora: 18h. Lloc: Bibliote-
ca Elisenda de Montcada.

Hora del Conte. ‘Principis i finals’, a cà-
rrec de Glòria Arrufat. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan. 

15 l dissabte
Concert. De la Coral del Turó i la Coral  
Erkudengo Ama d’Altsàsua (Navarra). 
Hora: 20h. Lloc: Església de Santa En-
gràcia. 

16 l diumenge
Festa. Del Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina. Hora: de 9.30 a 20h.

Concert. De l’escola de música Giravolt. 
Hora: 12h. Lloc: Kursaal.

Donacions de sang
Organitza: Banc de Sang

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

EXPOSICIÓ
PANORÀMIQUES
Dels alumnes del curs de pintura 
Fins al 23 de juny

sala 
principal

EXPOSICIÓ
esCOla de Talla 
i esCUlTURa
fins al 14 de juny
sala sebastià Heredia

II MONTCADASONS
blaCK COTTON i jUaN sexxxUal exPeRieNCe
7 de juny, 22h
sala joan dalmau

EXPOSICIÓ 
TALLER D’ART 
INFANTIL

12 de juny, 19.30h

II MONTCADASONS
DUO SCHMIDL-PAZ
VANGUARD DUO
14 de juny, 22h
Preu: 3 euros

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
Vila Nieto, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. jaume i, 26
A.Pujol, pg sant jordi, 5
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KARATE
Marta García, David Bermejo i Rubén 
Serrano, membres del Shi-Kan, es 
proclamen campions de Catalunya

Pàg. 27 Pàg. 28 

A partir de la propera tempora-
da, el CEB Can Sant Joan i l’AE 
Elvira-La Salle competiran sota 
un mateix nom: el Club Unió 
Bàsquet MIR. La nova entitat, 
que s’ha fusionat amb el suport 
de l’Ajuntament, es va presentar 
el 27 de maig a la Sala Institucio-
nal de la Casa de la Vila, que es 
va omplir de gom a gom amb 
una gran representació de juga-
dors locals de bàsquet. El nou 
club, que preveu poder formar 
una vintena d’equips amb uns 
230 jugadors a totes les cate-
gories, estarà presidit per Jordi 
Álvarez, que fi ns ara portava 
les regnes del CEB Can Sant 
Joan. Diego Carmona, president 
de l’AE Elvira-La Salle, serà el 
vicepresident, mentre que Yo-
landa Sacristán i Félix Bosqued 
tindran els càrrecs de tresorera i 
secretari respectivament. Segons 
Jordi Álvarez, les negociacions 
per arribar a aquesta fusió “no 
han estat fàcils, però al fi nal 
s’ha signat un acord raonable. 
El que volem és potenciar el 
bàsquet, crear un gran club de 
referència al municipi i que els 
jugadors puguin jugar a totes 
les categories, fent tot el cicle 
formatiu fi ns a sèniors”.
El nou CUB MIR vestirà amb 
samarreta i pantalons de color 
blau i utilitzarà quatre pistes per 
entrenar i jugar els seus partits 

–pavelló Miquel Poblet, pista 
coberta i gimnàs de la Zona Es-
portiva Centre i col·legi El Vi-
ver–, uns espais insufi cients i en 
mal estat, segons van manifestar 
alguns familiars durant l’acte 
de presentació. “Hem perdut 
la nostra identitat individual, 
però guanyem una millor. Ara 
serem un club més gran i serà 
més fàcil fer-nos escoltar en al-
guns temes com la manca de 
pistes per poder jugar a bàs-
quet”, expressa Diego Carmona, 
president de l’AE Elvira-La Salle, 
que demana la construcció d’un 
nou pavelló en un termini de dos 
o tres anys, “quan el club ja es-
tigui consolidat”.
L’acte de presentació va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i el regidor 
d’Esports, Marc Rodríguez, tots 
dos del PSC. Rodríguez va des-
tacar que, amb aquesta fusió, 
“es potencia el bàsquet, espe-
cialmente a nivell del planter” 
mentre que l’alcaldessa es va feli-
citar per un acord “on guanyem 
tots: l’esport, el món associatiu 
i la ciutat. La unió fa la força 
i aconseguirem que els nens i 
nenes que vulguin jugar a bàs-
quet no hagin de marxar”.
Els responsables de l’entitat no 
tenen previst fer proves per con-
feccionar els seus equips, que sor-
tiran dels que ja existeixen en els 
clubs fusionats. 

Rafa Jiménez | Redacció

ACORD ENTRE CLUbS

El bàsquet montcadenc es fusiona per crear 
una nova entitat: el Club Unió Bàsquet MIR
La nova entitat neix de l’acord entre el CEB Can Sant Joan i l’AE Elvira-La Salle i també absorbirà jugadors que formen part del CB Montcada 

FUTBOL
Sergi Arranz, davanter del CD Montcada, 
acaba la lliga com a màxim golejador de 
Primera Catalana amb 27 gols

La junta directiva del nou Club Unió Bàsquet MIR, presidida per Jordi Álvarez, es va fer una foto amb les autoritats després de l’acte de presentació
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> Futur incert 
del CB Montcada
Tot i que encara no hi ha cap 
confi rmació ofi cial, fonts prope-
res a la directiva del CB Montca-
da han confi rmat a la redacció de 
Laveu.cat la desaparició del club 
de cara a la propera temporada 
a causa dels problemes econò-
mics que arrossega en els últims 
anys. La majoria dels jugadors 
de l’entitat, que va ser fundada a 
fi nals dels anys 70, seran absor-
bits pel nou club de bàsquet que 
s’ha creat al municipi | RJ
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El CD Montcada va tancar la lli-
ga el 2 de juny a l’estadi de la Fe-
rreria amb una nova victòria da-
vant la Gramanet Milán B, que 
baixa de categoria, per 2 a 1. Fi-
nalment, els verds han acabat en 
una meritòria cinquena posició 
amb 52 punts i un balanç de 13 
victòries, 13 empats i 8 derrotes. 
L’equip de Jordi Salvanyà, que ha 
renovat per una temporada més, 
va arribar a la penúltima jornada 
amb opcions de jugar la promo-
ció d’ascens, però les va perdre 
després d’empatar al camp del 
Sant Cugat Esport (2-2). 
L’últim partit de la temporada va 
servir per confirmar el ‘pitxitxi’ 
de Sergi Arranz, que va tornar a 
marcar dos gols i es va consolidar 
com el màxim golejador de Pri-
mera Catalana amb 27 dianes.

Rafa Jiménez | Redacció

fUTbOL. PRIMERA CATALANA

Brillant temporada del CD Montcada 
que es queda a prop de la promoció
Els verds finalitzen la lliga a la cinquena posició i Sergi Arranz aconsegueix ser el màxim golejador de la categoria

El club no pensava en la promoció, però els futbolistes hi van creure fins al final. La seva decepció després del partit contra el Mollet així ho reflecteix
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Jordi Salvanyà 
Entrenador  
CD Montcada

Valoració de la temporada?
Molt bona, de notable alt. El 
club s’havia marcat l’objectiu 
d’acabar entre els vuit primers i 
s’ha aconseguit.
Sap greu haver tingut la promo-
ció d’ascens tan a prop, no?
Sí, però si fem una valoració 
general hem d’estar satisfets. 
Tenint en compte el nostre pres-
supost, l’any ha estat un èxit.
Ja s’ha confirmat que seguirà 
una temporada més...
És veritat. Tot i que s’haurà de 
fer una reducció del pressupost, 
volem tornar a fer un equip com-
petitiu per no patir per baixar.   
Sergi Arranz es quedarà?
Tindrà ofertes atractives per 
marxar, però jo no descarto que  
s’acabi quedant | RJ

‘Hem fet una  
temporada de  
notable alt’

Entrevista

La Unió Esportiva Sant Joan-
Atlètic Montcada ja pot respi-
rar tranquil·la. A l’última jor-
nada, gràcies a un gol de Marc 
Pérez, va aconseguir un punt 
molt valuós a casa del Premià 
Club Esportiu (1-1) que li per-
met assegurar la permanèn-
cia a Segona Catalana. Els de 
Can Sant Joan, que no van 
poder aconseguir cap victòria 
a les cinc últimes jornades, en-
caixant tres derrotes i sumant 
només dos empats, van haver 
d’esperar a l’últim partit per 
allunyar-se definitivament del 
descens. Els montcadencs han 
finalitzar la lliga a l’onzena po-

sició –a la lliga hi ha 18 equips– 
amb 47 punts i un balanç de 
14 victòries, 5 empats i 15 de-
rrotes. L’Argentona, amb 45 
punts, és l’equip que haurà de 
jugar la promoció de descens, 
mentre que el Canyelles puja a 
Primera Catalana i la Unifica-
ción Llefià, segona, lluitarà per 
l’ascens. 
“L’equip ha arribat al límit, 
sense l’esforç dels jugadors 
no ens haguéssim salvat”, 
diu el tècnic José Manuel Mar-
tín ‘Pinti’, satisfet, tot i ser una 
temporada complicada, per ha-
ver assolit la permanència coin-
cidint amb la celebració del 25è 
aniversari del club.

Homenatge. Abans de l’últim 
partit a casa, es va fer un acte 
de reconeixement als presi-
dents que ha tingut l’UE Sant 
Joan-Atlètic Montcada des de 
la seva fundació. Manuel Ruiz, 
Enrique Granero, Javier For-
mén, Antonio Hernández, José 
Gerbolés i José González, així 
com Emilio Prados i Eugenio 
Sánchez –ambdós a títol pòs-
tum– van rebre una placa com-
memorativa. 
El programa del 25è aniversari 
clourà el 21 de juny, al Kursaal, 
amb la inauguració d’una mos-
tra fotogràfica i la projecció d’un 
documental històric que ha rea-
litzat Miguel Ángel López.

Rafa Jiménez | Redacció

fUTbOL. SEGONA CATALANA

L’UE Sant Joan-Atlètic s’assegura una 
temporada més a la Segona Catalana
A l’última jornada, un punt al camp del Premià (1-1), li va acabar donant la salvació

“Estic una mica trist per no 
haver pogut guanyar la fase 
d’ascens. Tot i que no podíem 
pujar per motius econòmics, 
ens feia il·lusió fer-ho per mèrits 
esportius”, va dir l’entrenador del 
Broncesval, Jordi Rozas, després 
de perdre, el 25 de maig, el segon 
partit del play-off d’ascens contra 
el Debabarrena per 6 a 4. L’equip 
d’Elgoibar, que es va emportar 
l’eliminatòria amb un global de 9 
a 6, intentarà ara reunir els diners 
necessaris per poder pujar. 

El partit disputat al País Basc va 
ser l’últim de Jordi Rozas a la ban-
queta del Broncesval després de 
dos anys plens d’èxits amb el cam-
pionat de lliga i l’ascens a Tercera i 
el subcampionat a Segona B. “Per 
a mi ha estat una jornada molt 
emotiva, només tinc paraules 
d’agraïment per al meu equip i 
per al club; han estat els meus 
millors anys com a entrenador”, 
ha dit Rozas, qui no descarta tor-
nar en el futur al club que presi-
deix Pedro Litrán. 

Va perdre també el partit de tornada contra el Debabarrena

fUTbOL SALA

Trist final de temporada i 
de cicle per al Broncesval
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Relleu al sènior femení de l’EF 
Montcada. El 31 de maig, Adria-
no Bujalance va ser presentat com 
a nou entrenador del sènior feme-
ní, substituint Antonio Moya, que 
posa fi al seu segon cicle de tres 
anys al capdavant de l’equip. El 
femení també ha presentat un nou 
col·laborador per a la propera tem-
porada: la benzinera Rivalca, de la 
carretera de La Roca.

fUTbOL. Ef MONTCADA

Adriano Bujalance, nou 
entrenador del femení

Adriano Bujalance i Antonio Moya, junts
ef

 M
O

N
TC

ad
a

Els expresidents del club es van fotografiar amb les autoritats i exjugadors després de l’homenatge rebut per l’actual directiva



28 1a quinzena | Juny 2013Esports

El matrimoni montcadenc format 
per Santi Rebollo i María José Cue-
vas, tots dos d’El Cim, va explicar 
el 4 de juny a la Casa de la Vila les 
seves dues últimes expedicions. 
Amb el suport d’una projecció de 
vídeos i fotos, van parlar del reco-
rregut de trekking que van fer al ju-
liol de 2011, i durant quatre dies, a 
Islàndia. A l’octubre de 2012, i for-
mant una expedició amb altres dos 
membres de la Unió Excursionista 
de Sabadell (UES), van fer un altre 
trekking de dues setmanes, pujant 
tres cims, en una zona propera a 
l’Everest. D’altra banda, El CIM or-
ganitza el 7 de juny, al col·legi La 
Salle, l’acte de cloenda de la XXIX 
Marxa a Peu a Montserrat  | RJ 

> Candidatures per a la Festa de l’Esport
Encara es poden presentar fins al 21 de juny les candidatures per als premis 
de l’esport local que organitza l’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IME) i que 
s’entregaran a la gala que es farà el 5 de juliol a l’Àgora de Montcada Aqua. Els 
que vulguin presentar candidats ho han de fer al registre d’entrada de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament. Aquests guardons valoraran els 
resultats esportius del període comprès entre juliol de 2012 i juny de 2013 | RJ 

Sánchez, al centre de la imatge, amb els representants de la Penya, el club i l’Ajuntament 

PENYA bLANC-I-bLAVA DE MONTCADA I REIXAC

Víctor Sánchez va rebre el 28 de 
maig el III Trofeu Perico d’Or 
que atorga la Penya Blanc-i-Blava 
de Montcada i Reixac al millor 
jugador de la temporada. El nou 
president de l’entitat, Francisco 
Martínez, li va entregar el guar-
dó al migcampista en presència 
de Jaume Martínez, del RCD 
Espanyol; Salvador Fosas, de la 
Federació Catalana de Penyes; 
del regidor d’Esports, Marc Ro-
dríguez (PSC), i del regidor de 

Promoció i Ocupació, Joan Car-
les Paredes (CiU). 
Sánchez va agrair als socis que 
l’han votat. “Per a mi és un 
honor i espero tornar l’any vi-
nent”, va dir. El president de la 
Penya va ironitzar sobre la con-
tinuïtat del jugador a l’Espanyol. 
“Esperem –va dir, rient– que 
trenquis amb la dinàmica ja 
que els dos guanyadors del 
nostre trofeu, Vázquez i Calle-
jón, van marxar del club des-
prés d’obtenir el premi”. 

Els socis de la penya el van votar com el millor d’aquest curs

El montcadenc David Ferrer i la 
seva gossa Sira, del Club d’Agi-
lity Badalona, van guanyar el 
campionat d’Espanya  d’agility 
en categoria mini, disputat els 
dies 25 i 26 de maig a Madrid. 
Ambdós partiparan amb la se-
lecció espanyola al Campionat 
d’Europa, que tindrà lloc a Bèl-
gica entre el 26 i el 28 de juliol. 
D’altra banda, Ferrer i la Sira 
també van quedar primers al 
Campionat de Catalunya per 
tercer any consecutiu després de 
disputar 20 proves amb la parti-
cipació de més d’un centenar de 
gossos | SA   

David Ferrer i 
la seva gossa 
Sira, campions 
d’Espanya
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David Ferrer amb la seva gossa, Sira
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> La muntanya, segons Rebollo i Cuevas

AGILITY

Pilar Abián | Pla d’en Coll

KARATE

Tres membres del Shi-Kan 
s’han proclamat campions de 
Catalunya de Kyokushinkai 
durant la competició que es va 
disputar el 25 de maig a Vic. 
Es tracta dels sèniors Marta 
García i David Bermejo, a la 
categoria -60 i -90 kilograms 
respectivament, i el sots-21 
Rubén Serrano (-80 k). El club 
local també va obtenir dues 
segones posicions en kumite per 
part de la sènior Olga Giménez 

(+60 k) i els júniors Judit Cal-
zado (+57 k) i Francesc Car-
vajal (+65 k). El sènior Rubén 
Estrella (-70 k), les júniors Aida 
Xavier i Cristina Camón (-57 
k) i els cadets María Arroyo 
(+50 k) i Eric Puig (+57 k) van 
ser tercers.

Exhibició solidària. Es farà el 29 
de juny a l’estadi de la Ferreria 
amb diferents clubs i es recap-
taran aliments per a la Creu 
Roja.

El club va obtenir 11 medalles en aquesta competició

La delegació del Shi-Kan durant la seva participació a la competició que es va fer a Vic

Rafa Jiménez | Redacció

L’IME, juntament amb el CEB 
Can Sant Joan i la comissió de 
festes del barri, organitza una 
nova edició del torneig 3x3 de 
bàsquet. Aquest trobada, ober-
ta a totes les categories, es farà 
el 20 de juny, coincidint amb la 
Festa Major, a les 18h a la plaça 
del Bosc. Per poder fer les ins-
cripcions, al preu de 4 euros, es 
pot anar a la seu de l’IME (Tar-
ragona, 32) o trucar al telèfon 
935 650 999. També es pot fer 
a través del CEB Can Sant Joan 
(635 343 445) | RJ 

3x3 a la Festa 
Major de Can 
Sant Joan

bÀSQUET
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Un dels partits a l’edició de l’any passat
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Víctor Sánchez rep el  
III Trofeu Perico d’Or

ESCACS

Preparatius del 21è  
Open Ciutat de Montcada

La Unió Escacs Montcada or-
ganitza entre el 25 de juny i 
el 3 de juliol la XXI edició de 
l’Open Internacional d’Escacs 
Ciutat de Montcada que es-
trena una nova ubicació en el 
Sercotel Montcada (Verdi, 12), 
al costat del centre comercial 
El Punt. L’organització pre-
veu la participació de més de 
200 escaquistes. Al tancament 

d’aquesta edició, hi havia 110 
inscrits amb 23 Grans Mestres 
i 22 Mestres Internacional. El 
número u del rànquing serà el 
rumà Liviu-Dieter Nisipeanu, 
excampió d’Europa. 
Les inscripcions es poden fer 
fins al 24 de juny. Per a més 
informació es pot contactar 
per correu electrònic amb 
openmontcada@hotmail.com o al 
telèfon 687 123 114. 

Rafa Jiménez | Redacció

bALL ESPORTIU

Endansa organitza el III 
Trofeu Vila de Montcada

El club de ball esportiu Endan-
sa, de l’Escola Eva Nieto, orga-
nitza el 9 de juny al pavelló Mi-
quel Poblet el III Trofeu Vila de 
Montcada-Endansa amb la par-
ticipació de parelles de tot l’estat. 
Al certamen, que comença a les 
10h, hi haurà competicions de 
ball llatí i estàndard en tots els 
nivells d’edat i categories. Tam-
bé es disputarà el II Memorial 
Jordi Solà, en record del balla-

rí i professor de l’escola que va 
morir fa un any en un accident 
aeri a l’edat de 31 anys. També 
s’ha programat la tercera prova 
del circuit nacional Wheelchair 
(ball de saló en cadira de rodes) 
i diverses exhibicions a càrrec 
dels millors ballarins d’Espanya. 
L’acte compta amb el suport de 
l’Ajuntament i l’IME i del Club 
de Ball Esportiu Team Dyna-
mik. L’entrada costa 10 euros i 
es poden adquirir al pavelló.

Rafa Jiménez | Redacció

> Montcada veurà passar un raid d’hípica
Montcada i Reixac serà lloc de pas del primer Raid Barcelona-Besòs que el 
15 de juny, de 8 a 15h, organitza la Federació Catalana d’Hípica juntament 
amb Endurance i la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci del 
Besòs i la Diputació. Es faran cinc curses, de 20, 40 i 80 quilòmetres, que pas-
saran dues vegades per Montcada i Reixac: d’anada, pel marge del riu Besòs, 
i de tornada, pel Ripoll | RJ 
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Tres membres del Shi-Kan, 
campions de Catalunya



291a quinzena | Juny 2013 Esports

bÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

El femení, de menys a 
més en el seu rendiment

El femení de l’AE Elvira-La 
Salle va tancar la seva tem-
porada amb una derrota a 
la pista del CB Begues, en 
un matx ajornat de la 17a 
jornada que es va jugar el 
26 de maig. Les montcaden-
ques van perdre per 47 a 41 
i han acabat la seva partici-
pació al grup 8 de la tercera 
territorial a la novena posi-

ció i un balanç de 8 victòries 
i 16 derrotes. “A la segona 
volta, hem millorat molt 
el nostre rendiment. Al 
principi vam acusar la 
inexperiència d’unes ju-
gadores molt joves”, diu 
Miguel Ángel Ganella, que 
la propera temporada ja no 
entrenarà, com aquest any, 
el sènior femení i el júnior B 
del club | RJ    

Rafa Jiménez | Redacció
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El femení no va fer una primera volta ja que només va guanyar dos partits

L’AE Can Cuiàs dira adéu 
a la Preferent el 8 de juny 
amb el seu últim partit en 
aquesta categoria a la pis-
ta de l’AE Xarxa. Un cop 
confirmat el seu descens 
després de la derrota que va 
patir el 22 de maig contra 
el Mampar Bruc (4-6), els 
montcadencs no van jugar a 

la penúltima jornada ja que 
el seu rival, el Sant Andreu 
AE-Xocala, s’ha retirat de la 
competició. 
A manca de l’últim partit de 
lliga, l’equip de Matías Ruiz 
és cuer del grup 1 amb 11 
punts, a cinc de la penúlti-
ma posició que ara ocupa el 
Futsal Polaris | RJ  

L’AE Can Cuiàs prepara 
l’adéu a la Preferent

Amb un empat a 2, el sè-
nior de futbol sala de l’EF 
Montcada es va deixar el 2 
de juny, a la pista del Futsal 
Cerdanyola B, les seves da-
rreres opcions de lluitar pel 
campionat de lliga a Segona 
Divisió. A manca d’una jor-
nada per al final, els mont-
cadencs, que ja han assolit 

l’ascens de categoria, ocu-
pen la segona posició amb 
53 punts, a tres del líder, 
l’EF Barberà-Andalucia que 
no va perdonar i va guan-
yar a la pista del Castellnou 
CFS (2-6). Els barberencs, 
que tenen el goal average fa-
vorable, ja són campions del 
seu grup | RJ

L’EF Montcada ja no  
pot guanyar la lliga 

fUTbOL SALA

hANDbOL. Ch LA SALLE

El sènior B, a les 
semifinals de Copa

El sènior B del Club Han-
dbol La Salle s’ha classificat 
per a les semifinals de la 
Copa Federació de Tercera 
Catalana després de supe-
rar l’Agramunt (26-21), a 
vuitens, i el CH Sant Llo-
renç-Sant Feliu Llobregat, a 
quarts, per 36 a 37 a la prò-
rroga. Els montcadencs, que 
no van poder assolir l’ascens 

a Tercera Preferent, jugaran 
les semifinals a partit únic 
contra el Cerdanyola. 

Màster masculí. Va guan-
yar un triangular que la 
Fundació Pare Manel va 
organizar el 26 de maig a la 
Barceloneta. Els lassal·lians 
van superar l’OAR Gràcia i 
van empatar contra l’equip 
local. 

Rafa Jiménez | Redacció

> El màster femení finalitza tercer
Les veteranes del CH La Salle ja han acabat la lliga. El 2 
de juny, van avançar el seu últim partit i van superar el BM 
Granollers (18-11). Les lassal·lianes han finalitzat la lliga a la 
tercera posició, tot i que podrien ser quartes si l’OAR Gràcia 
guanya a la darrera jornada. El tècnic Antonio Muñoz ha 
anunciat que deixa el càrrec “per descansar” | RJ
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TENNIS

La segona edició del torneig 
de pares i fills que va orga-
nitzat el Club Tennis Reixac, 
i que va comptar amb la par-
ticipació de 24 parelles, ja 
coneix els seus guanyadors. 
Oriol i Sergio Rodríguez 
van aconseguir la victòria 
a la categoria d’iniciació; 
Adam i Jordi Rodríguez van 

guanyar en pefeccionament 
i Jordi i Lluís Torruella, en 
competició. Els finalistes a 
les diferentes categories van 
ser Joan i Josep García; Aina 
i Aitor Sánchez, i Dani i Tor-
cuato Rodríguez. Després 
d’acabar, tots els competi-
dors van participar en una 
festa de clausura | RJ

Fi del torneig familiar
Segona edició de la competició de pares amb els fills
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Foto d’alguns dels participants al torneig familiar del Club Tennis Reixac
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GIMNÀSTICA RÍTMICA

L’equip aleví d’iniciació 
del Club Gimnàstica La 
Unió va finalitzar a la 
primera posició del III 
Trofeu Espiral de Colors 
que es va fer a Sabadell el 
25 de maig. Aquest con-
junt està format per Paula 
Cano, Mireia Granero, Sol 
Aguirre, Lara Navarro i 
Marta Vázquez. En aquest 
torneig també van parti-
ciar Núria Álvarez, Nayla 
Hernández, Andrea Gra-
nero, Paula Serrano, Tania 
Palomino, Marina Ribo-

ta, Laura Martínez, Irene  
Crespo,Yaiza Rodríguez i 
Ana Mª Gómez | RJ

Trofeu Espiral de Colors
L’equip aleví d’iniciació del CG La Unió va ser primer

Les integrants de l’equip aleví

bÀSQUET. Cb MONTCADA

Els dos preminis acaben 
la lliga a la part mitja

bÀSQUET. CEb CAN SANT JOAN

El preinfantil no pot 
evitar l’última posició
El preinfantil del CEB Can 
Sant Joan ha finalitzat la lliga 
a l’última posició del nivell 
C-1 després d’aconseguir no-
més dues victòries en 14 jor-
nades. Els montcadencs van 
jugar per última vegada l’11 
de maig contra El Masnou, 
que es va emportar la vic-
tòria de la pista d’El Viver 
amb un clar 9 a 61. Als dos 
últims partits, el preinfantil 
no va jugar: va descansar a 
l’última jornada i va sumar 
la seva segona victòria a la 
penúltima gràcies a la no 
presentació del seu rival, el 
CE Mireia-Montgat.

Finals. El júnior ha finalitzat 
sisè; mentre que el cadet i 
l’infantil femení han acabat 
tercer i últim als nivells C-1 
i D respectivament | RJ

bÀSQUET. AE ELVIRA-LA SALLE

Sisena plaça final per  
als més petits del club
El mini mixt de l’AE Elvira-
La Salle ha acabat la lliga al 
nivell B-2 a la sisena posició 
amb 7 victòries i 11 derro-
tes. Després de guanyar a la 

pista del Canovelles BC (55-
75), el mini va acomiadar la 
temporada amb una derro-
ta contra el Sant Gervasi-3 
(64-75) | RJ

El mini d’Aroa Retamero va ser el primer del nivell C amb una derrota en 10 partits
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El preinfantil va ser segon al nivell C
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Els dos equips premini del 
CB Montcada han acabat 
a la sisena posició dels seus 
respectius nivells. Al C-2, 
l’A ha sumat 7 victòries i 8 
derrotes i es va acomiadar 
de la lliga amb una derrota 
contra l’AEE Col·legi Cul-
tural BDN A (41-63). Per la 
seva part, el B, que ha jugat 
al nivell D, va guanyar el 
seu últim partit contra el 
CB L’Ametlla Blau (13-57) i 
ha fet un balanç de 9-9. 

Finals. El cadet A, que ha 
jugat al nivell B-1, ha acabat 
cinquè amb 8-6; el cadet 

B, al C-1, tercer amb 9-4; 
l’infantil, al C-1, quart amb 
12-6; el preinfantil, a l’A-2, 
setè amb 2-14; i el Mini, al 
C-2, sisè amb 8-7.

El premini B, en un partit
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La piscina exterior del centre 
obre amb un nou servei de Wifi

IME

La temporada s’inicia el 8 de juny i durarà fins al 8 de setembre. Estarà oberta durant tots els dies de la setmana

La piscina descoberta de 
la zona esportiva centre 
inicia la temporada el 8 de 
juny i estarà oberta fins al 
8 de setembre, de 10.30 a 
19h, durant tots els dies 
de la setmana. El preu de 
l’entrada serà de 6,5 euros 
–els infants i joves entre 6 
i 18 anys i els jubilats pa-
guen 4,80 i els menors de 
5 anys no paguen res. Per 
obtenir-ne informació, cal 
anar a les oficines de l’IME 

(Tarragona, 32) o trucar 
al telèfon 935 650 999. 
Enguany, els usuaris de 
la piscina d’estiu podran 
accedir a Internet gràcies 
al nou punt Wifi que s’hi 
ha habilitat. D’altra ban-
da, la piscina exterior de 
Montcada Aqua obrirà el 
25 de juny.  

Jocs Escolars. La cloenda 
es fa el 7 de juny, a les 
17.30h, al pavelló Miquel 
Poblet i al seu exterior.

Rafa Jiménez | Redacció

Uns joves. l’any passat, es llancen a la piscina gran del carrer Bonavista 

KORfbAL. AEE MIRÓ

El júnior es proclama 
subcampió de Catalunya
L’equip júnior de korfbal 
de l’AEE Miró ha acabat 
com el segon equip millor 
de Catalunya després de 
perdre la final del play-off 
per al títol contra l’Assesoria  
Vallparadís Júnior (14-18). 
Els montcadencs, que van 
quedar segons a la fase re-
gular, es van desfer a les se-
mifinals de l’SLKC (19-6). A 
més del júnior, l’AEE Miró 
ha comptat aquesta tem-
porada amb quatre equips 
–un cadet, dos infantils i 

un aleví– que han jugat tres 
lligues trimestrals. El club, 
que disputa els seus partits 
al col·legi Elvira Cuyàs, està 
format per sis entrenadors i 
36 jugadors. “La pista on 
juguem sempre està bruta 
de pols i terra, no funcio-
nen les dutxes dels vestua-
ris i no hi ha grades per 
al públic. Amb tot això, 
donem una mala imatge 
del club i del municipi”, 
diu José Rodríguez, un dels 
responsables de l’entitat | RJ El júnior de l’AEE Miró durant el partit de semifinals del play-off contra l’SLKC
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Els Patufets conquereixen la  
lliga en el seu debut competitiu

Els Patufets de l’EF Mont-
cada s’han proclamat 
campions de la lliga de 
Futbeval, exhibint una 
gran superioritat. Els 
montcadencs no han per-
dut cap partit, sumant 58 
punts amb 19 victòries i 
un empat. El seu últim ri-
val, el Santa Perpètua, va 
rebre un contundent 14 
a 0. El tècnic Diego Sán-
chez, que forma tàndem 
amb Fernando ‘Cuqui’ 
Delgado, destaca el alt ni-
vell de joc de l’equip, “tant 
col·lectiu com individual 
on tots els integrants han 
demostrat un alt grau 
de preparació i esporti-
vitat”.

Torneig Vila de Montcada.  
L’EF Montcada, que se-
gons els seus responsables 
està rebent molt bones 

xifres d’inscripcions, or-
ganitza els dies 15 i 16 de 
juny el Torneig de Futbol 
Base Ciutat de Montcada 

amb partits de tots els seus 
equips als estadis de la Fe-
rreria i Can Sant Joan i a 
la pista coberta del centre.

Jesús Abad | Can Sant Joan

fUTbOL. Ef MONTCADA

El club tancarà la temporada el 15 de juny amb el Torneig de Futbol Base Ciutat de Montcada

fUTbOL. CD MONTCADA

El juvenil del CD Montca-
da va acabar la lliga amb 
una golejada contra el cuer, 
el Lliçà d’Amunt (5-0). Una 
setmana abans, i després 
de tres victòries seguides, 
l’equip de Jordi Garcia va 
rebre un dur correctiu per 

part del segon, l’UE Cas-
tellar (7-1). Els verds han 
finalitzat a la novena posició 
amb 45 punts, els mateixos 
que el juvenil A de l’EF 
Montcada, que és vuitè per 
haver guanyat els seus dos 
enfrontaments directes | RJ

El juvenil verd, novè
Acaba amb els mateixos punts que l’equip A de l’Escola

En el seu retorn a Primera després del descens, els verds han acabat novens

> El juvenil A acaba a la vuitena posició 

A la penúltima jornada de lli-
ga, i en l’últim partit a casa, el 
juvenil A es va retrobar amb 
la victòria,  golejant el Bella-
vista Milán per 6 a 0. Una 
setmana més tard, l’equip de 
José Manuel Jurado va man-
tenir la ratxa i va treure un 
punt del camp de l’UE Mollet 

(4-4). Amb 45 punts, els ver-
mells han acabat la lliga a la 
vuitena posició.

Futbol sala.  A manca d’una 
jornada per al final, i després 
de perdre a casa davant l’Iris 
Sol (3-5), el juvenil ocupa la 
desena posició | RJ
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ACTIVITATS ESCOLARS

Festes als col·legis Mitja 
Costa, El Viver i El Turó
Les escoles El Viver, Mi-
tja Costa i El Turó van 
celebrar durant el mes de 
maig les seves festes lúdi-
co-esportives on els alum-
nes van poder mostrar les 
activitats que fan durant 

tot el curs. Abans del final 
de les classes, encara es 
podrà gaudir de les festes 
que organitzen l’Elvira 
Cuyàs el dia 8 de juny i el 
Font Freda, que tancarà el 
calendari el dia 15 | RJ

Un partit de bàsquet, a la pista del col·legi El Turó durant la seva festa

Partit de futbol sala a la pista del col·legi El Viver, al barri de Can Sant Joan

Un grup d’estudiants fent arts marcials al pati del col·legi Mitja Costa
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Bona temporada del benja-
mí A del Broncesval Mont-
cada, que va estar a punt 
de classificar-se per al cam-
pionat de Catalunya. A la 
lliga va acabar tercer, només 

superat per Marfil i Palau. A 
la lligueta de sis partits que 
va començar el 5 de maig 
per seguir competint, s’ha 
assegurat la primera posició 
a manca d’una jornada | RJ

Bon any del benjamí A
Només l’han superat Marfil, campió de Catalunya, i Palau

El grup de jugadors que formen part del benjamí A ha fet una gran temporada
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El juvenil masculí del CH 
La Salle ha finalitzat la lliga 
de Primera Catalana a la 
12a posició després de dues 
últimes victòries contra el 
CH Sant Llorenç-Sant Fe-
liu  Llobregat (30-20) i el 
Cooperativa Sant Boi (26-

32). D’altra banda, el cadet 
femení jugarà la final de la 
Copa Federació contra el 
Sant Quirze.

Diada Salvador Benítez. Es 
fa al col·legi La Salle el 8 de 
juny, a partir de les 9h | RJ

Positiu final del juvenil
Els lassal·lians han guanyat els seus dos últims partits

El juvenil masculí va guanyar clarament el CH Sant Llorenç-Sant Feliu Llobregat
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Després de golejar el Santa Perpètua, els Patufets van fer una gran festa sobre la gespa, acompanyats dels seus pares i mares
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Antonio Álvarez
Passió pel bosc. Alhora que Antonio Álvarez es va enamorar de la seva dona, Lourdes Ortigosa, 
a principi dels anys 80, ho va fer també de l’entorn de la casa familiar ubicada a Reixac des de 
principi del segle XX. “Ella em va ensenyar el que era un país i un petit meravellós tros d’aquest 
territori que, poc a poc, m’ha absorbit; quan més el conec, més el vull conèixer”, explica. I el cert 
és que Antonio transmet de forma autèntica aquesta passió que sent pel bosc de Reixac on passa 
bona part de l’any. Sentir-lo parlar dels puputs que ronden per Ca n’Ortigosa, dels concerts de ros-
sinyols que sent al vespre interromputs pels udols d’alguna òliba solitària o de les àguiles que veu 
quan el vent de la marinada bufa fort, planejant estàticament a la recerca d’algun conill despistat, 
és realment captivador. Aquest idili que manté amb l’espai que l’envolta és el que el va animar a 
crear ara fa dos anys el col·lectiu la Màquia, en defensa de la protecció del medi natural.

“Ens hem d’implicar per salvar 
el nostre patrimoni paisatgístic”

Què signifi ca viure al bosc?
Tenir el privilegi d’aprendre de l’entorn. 
Quant més aprens, més conscient 
ets de la teva ignorància sobre un 
territori, un ecosistema que fa segles 
que ja hi és i que pot ser destrossat 
per l’ignorància humana en qüestió 
d’hores; per l’avarícia, en mesos, i per 
la corrupció, en anys.
Quina és la millor època de l’any?
Totes són espectaculars. Puja, 
para, escolta, observa i… apren. Si, 
a més a més, pots aconseguir un 
mestre, fantàstic! Una de les meves 
mancances es la ignorància sobre 
els noms d’arbres, plantes i ocells. 
Tinc l’enorme sort de comptar amb 
Josep, de Can Tianet, i, quan no sé 
alguna cosa, li pregunto. És un im-
mens error perdre’s el grandísssim 
capdal de coneixements que pot 
desaparèixer si no es recullen les 
vivències i experiències d’aquesta 

generació de gent de la terra. Més 
que un error, es una irresponsabili-
tat imperdonable.
Un dels perills del bosc són els 
incendis. N’ha tingut alguna mala 
experiència?
Vaig ser testimoni de com una per-
sona va arriscar la vida en un incen-
di intentant salvar casa meva. El foc 
envoltava Ca n’Ortigosa, les puntes 
de les bigues de fusta de la teulada 
començaven a fumejar i el fum ho 
envaïa tot. Vèiem com s’elevaven 
fl amarades a l’altra banda del to-
rrent d’en Güell anunciades per un 
soroll que et recordava qui manava 
allà amb total nitidesa. Aleshores,  
un avió bombarder va deixar anar 
l’aigua sobre la casa i, en enlairar-
se, va topar amb la panxa amb els 
cables de la torre d’alta tensió i va 
desparèixer engolit per una inten-
sa fumera. Van passar uns segons 

interminables fi ns que vam veure 
l’avioneta remuntar el vol. La pre-
gunta muda que ens fèiem tots era: 
I això per què? L’incendi va ser pro-
vocat per mà de l’home.
Sortosament cada cop hi ha menys 
focs gràcies a les mesures de vigi-
lància i a la prevenció.
Estic d’acord amb la vigilància i vull 
fer un especial reconeixement als 

nostres voluntaris de l’ADF i de Pro-
tecció Civil. Però la prevenció és la 
gran oblidada. No tenim més que 
llegir les Conclusions de la Comissió 
d’Investigació del Parlament sobre 

l’incendi forestal d’Horta de Sant 
Joan al 2010. Tot està per fer!
I quines són les accions que propo-
sa la Màquia en defensa del bosc?
Debat, implicació, reconversió a ac-
tivitats respectuoses, canvi concep-
tual... L’Ajuntament i el Consorci de 
la Serralada de Marina s’han de co-
ordinar i abandonar la improvisació. 
L’anàlisi de com i per què hem arribat 
on som és imprescindible, però amb 
l’única intenció de trobar-hi solu-
cions. Cal implicar-se per salvar el va-
lor paisatgístic de Montcada i també 
cal voluntat política. Avui per avui, no 
hi cap programa polític de cap partit 
que expliqui un projecte consolidat, 
nítid, sòlid, seriós, assumible i sense 
vaguetats. Proposo un pacte social i 
municipal obert a tothom per evitar 
instrumentalitzacions.
Què opina del nou col·lectiu ‘Obrim 
vies’ que vol conscienciar la pobla-

ció sobre els problemes mediam-
bientals? 
Resulta esperançador veure com gent 
de molt diferent procedència social i 
política poden coincidir amb rotunditat 
al voltant d’una idea que, d’altra ban-
da, és de sentit comú: ens estem ca-
rregant un patrimoni natural i cultural 
per inacció sense pensar en les futures 
generacions. 
Falta respecte pel bosc? 
Em sorprèn com hi ha gent que, quan 
passeja per la muntanya, crida. La 
idea que aquí no hi ha res, que tot és 
mort, que es pot fer tot allò que a la 
ciutat seria inacceptable impregna el 
teixit social. Aquí es poden abocar ru-
nes, fer soroll, abandonar escombra-
ries, muntar curses de cotxes i motos, 
festes descontrolades… Montcada viu 
d’esquenes a Reixac. Cal trobar la res-
posta a la pregunta: Montcada, què 
vols fer de Reixac?

“La vigilància contra 
els focs ha millorat però, 
en matèria de prevenció, 
tot està per fer!”

Activista mediambiental
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