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SUPoRT dE VoLUNTARiS
El projecte també compta amb la tasca 
desinteressada d’un grup de persones que 
s’encarrega de la captació i contacte amb 
les botigues adherides a la iniciativa

nou proJecte

El Cistell Solidari permetrà a les famílies 
més vulnerables comprar aliments frescos
L’Ajuntament i Aldees Infantils han posat en marxa la iniciativa, que compta amb la implicació d’alguns comerços locals

L’Ajuntament i l’ong Aldees In-
fantils han posat en marxa una 
nova iniciativa solidària amb el 
nom de Cistell Solidari, que per-
metrà a les famílies que passen 
per greus difi cultats econòmi-
ques i no poden garantir una die-
ta saludable als seus fi lls comprar 
a preus reduïts productes frescos 
com el peix, la carn, les fruites 
i les verdures a les botigues as-
sociades al projecte. Els usuaris 
són derivats des de la Regidoria 
de Serveis Socials al personal 
d’Aldees, qui s’encarrega de fer 
el seguiment de les famílies i de 
mantenir els contactes amb els 
comerciants participants. 
“Volem donar resposta a una 
necessitat que no teníem co-
berta fi ns ara, ja que les fa-
mílies només tenien accés als 
lots d’aliments de conserva-
ció de llarga durada”, va dir 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), durant la presentació del 
projecte, que es va fer el 13 de 
setembre a la sala de la Junta de 
Govern Local amb la presència 
de la presidenta de l’Àrea Social, 
Ana Rivas (PSC); el president 
d’Aldees Infantils de Catalunya, 
Xavier Martín; i la regidora de 
Serveis Socials, Mari Carmen 
González (CiU).

Aldees Infantils repartirà a les fa-
mílies uns tiquets per valor d’un 
euro que els podran bescanviar 
als establiments comercials, en 

principi, els dimecres i els dissab-
tes. “Els productes alimentaris 
que ara es llencen perquè no 
tenen sortida comercial però 
que estan en perfecte estat per 
ser consumits els podran apro-
fi tar aquestes famílies”, va in-
dicar la presidenta de l’Àrea So-
cial, Ana Rivas (PSC), qui va fer 
una crida entre els comerciants 
de la ciutat perquè s’adhereixin 
a la iniciativa que els permetrà 
donar sortida als seus estocs de 
darrera hora i, a la llarga, obtenir 
possibles clients en un futur. La 
campanya donarà servei a una 
vintena de famílies. 
La idea de l’Ajuntament, que ha 
destinat una partida de 15.000 
euros a aquest projecte, és que 
aquest ajut no s’allargi en el 
temps, ja que alhora es treballarà 
conjuntament amb altres regi-
dories “per ajudar les famílies 
a recuperar la seva indepen-
dència econòmica”, va explicar 
Ana Rivas.

Voluntariat. El projecte també 
s’articularà amb el suport de 
voluntaris, que faran tasques de 
captació i contacte amb les bo-
tigues per comprovar com està 
funcionant la campanya i reco-
llir suggeriments. “Col·laborar 
amb l’alimentació de la infàn-
cia és un imperatiu ètic i mo-
ral”, va manifestar Martín, qui 
també va encoratjar la ciutada-
nia a participar activament en el 
projecte fent-se voluntari. 
Aldees Infantils té a Mas Ram-
pinyo –al carrer Ferrer i Guàr-
dia, 1-3– l’ofi cina del programa 
d’enfortiment familiar, que fona-
menta la seva tasca en oferir un 
entorn protector als infants i els 
joves que provenen de situacions 
familiars fràgils. 
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Xavier Martín, d’Aldees Infantils; l’alcaldessa, la presidenta de l’Àrea Social i la regidora de Serveis Socials durant la presentació del nou projecte

Els benefi ciaris podran 
bescanviar tiquets per 
valor d’un euro a les 
botigues, els dimecres 
i els dissabtes

 Els menjadors socials funcionen a ple rendiment durant els mesos d’estiu
Els dos menjadors socials oberts 
al municipi –el de l’Alzina de 
Terra Nostra, per part de l’Ajun-
tament amb la col·laboració de la 
Creu Roja, i ‘El Caliu’, impulsat per 
un grup de voluntaris a l’Abi– han 
funcionat a ple rendiment durant 
el mes d’agost. Des de la seva 
obertura, a fi nal de juny, el primer 
ha servit més d’un miler de me-
nús i els voluntaris sumen més de 
1.300 hores de dedicació. 
César Martínez, coordinador de 
l’Assemblea de Creu Roja de 
Cerdanyola-Ripollet-Montcada, ha 
elogiat la tasca del voluntariat te-
nint en compte que  durant l’agost 
el menjador ha omplert a diari. 
“Hem superat amb escreix les 
previsions ja que ofertem 30 pla-
ces i hem tingut una mitjana de 
45 usuaris perquè molts pares 
han vingut amb els fi lls”, ha ex-
plicat Martínez. Aquesta situació 
ha estat conjuntural i s’ha regulat 
quan han començat les classes 

al mes de setembre i han obert 
els menjadors escolars. 

Rumor desmentit. D’altra banda 
l’Ajuntament ha fet un comuni-
cat desmentint un rumor que 
circula durant aquests dies entre 
el veïnat de Terra Nostra i que re-
laciona un suposat augment de 
robatoris amb l’entrada en fun-
cionament del menjador social 

al Centre Cívic l’Alzina. Segons 
dades facilitades pels Mossos 
d’Esquadra, les xifres de delic-
tes relacionats amb el patrimoni 
corresponents a l’any 2013 són 
les mateixes que les del 2012. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), ha desmentit rotundament 
aquests comentaris “totalment 
infundats i molt despectius cap 
als usuaris del menjador” | jA

Voluntaris de Creu Roja parant les taules abans de l’arribada dels usuaris del menjador social
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Sílvia Alquézar | Montcada
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ACoRd PLENARi
Els grups aproven una moció per 
protegir les persones que es troben 
en procés de desnonament

Pàg. 9

PoU dE VENTiLACió dE LA LAV
La Plataforma Soterrament Total 
reclama que l’obra es vinculi al 
soterrament de la línia de França

Pàg. 6

Sentència a favor de l’AV en el recurs 
per la crema de residus a Lafarge 
Al 2009, l’entitat veïnal va denunciar la Generalitat al TSJC per atorgar la llicència ambiental a la cimentera

can sant Joan
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El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha senten-
ciat a favor de l’AV Can Sant Joan 
en el cas del recurs contenciós-
administratiu que al novembre 
del 2009 va interposar contra la 
Generalitat per haver concedit a 
Lafarge l’autorització per cremar 
biomassa com a combustible. 
L’advocat de l’entitat, Albert Cal-
duch, va fonamentar la demanda 
argumentant que era il·legal do-
nar llicència a l’activitat tenint en 
compte la proximitat de la factoria 
al nucli urbà. Calduch també va 
fer al·lusió als problemes de salut 
pública vinculats a la incineració 
de residus. 

La resposta de Lafarge a la notícia 
no s’ha fet esperar. En un comu-
nicat enviat a La Veu, la cimentera 
assenyala que la resolució del Tri-
bunal respon a un error de forma 
en el procediment administratiu i 
que no afecta ni el contingut de la 
seva autorització ambiental ni el 
comportament de la instal·lació.
La direcció de la fàbrica reitera 
que l’atorgament del permís per 
fer servir biomassa com a com-
bustible es va tramitar amb total 

transparència i rigor i anuncia que 
farà totes les actuacions que siguin 
necessàries, inclosa la presentació 
d’un recurs a la sentència, per 
mantenir en vigor l’esmentada au-
torització ambiental.
L’Ajuntament, per la seva banda, 
ha enviat una carta a la Direcció 
General de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat de Catalunya dema-
nant-li explicacions sobre quines 
actuacions realitzarà arran la sen-
tència del TSJC.

Procediment. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat –que al tan-
cament d’aquesta edició no s’havia 
pronunciat– va atorgar el permís 
ambiental a la cimentera l’abril del 
2008 perquè pogués començar a 
utilitzar biomassa sempre i quan 

hagués superat els controls exigits. 
Al juny del 2010, amb el vistiplau 
de la Generalitat, l’empresa va co-

mençar a substituir part del com-
bustible convencional per fangs de 
depuradora.

Pilar Abián | Redacció

Lafarge ha anunciat 
que farà tot el que 
calgui per mantenir 
l’autorització ambiental
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 Incendi a la cimentera a causa d’un lubricant

L’AV de Can Sant Joan ha tramès 
sengles cartes a l’Ajuntament i a la 
Generalitat reclamant informació 
sobre l’incendi que va tenir lloc el 
23 d’agost a Lafarge. Segons ha ex-
plicat l’empresa, la combustió del 
lubricant d’una cadena de trans-
port va provocar un petit incendi 
que van extingir els propis operaris 
de la fàbrica, tot i que els bombers i 
dues unitats de l’ADF s’hi van des-
plaçar alertats pel fum.
“Tenim instal·lat un potent siste-
ma antiincendis per tota la planta 
per actuar en aquests casos i, per 
això, el vam apagar amb rapide-

sa”, han explicat fonts de la direc-
ció de la cimentera. 
Tot i que Lafarge ha tret importàn-
cia a l’incident, l’AV de Can Sant 
Joan ha demanat per escrit l’in-
forme dels bombers per saber les 
causes de l’incident i les possibles 
afectacions a la població. 
“La cinta ha cremat vàries vega-
des, potser és de mala qualitat o 
no hi ha les mesures de seguretat 
necessàries”, ha assenyalat el presi-
dent de l’entitat, José Luis Conejero, 
tot recordant que al 2007 va haver-
hi un altre incendi també relacionat 
amb una cinta transportadora | PA

La direcció de Barnices Va-
lentine de la planta local ha 
desmentit la informació publi-
cada pel diari Economia Digital, 
en què s’assegura que el grup 
portugués  Tintas CIN ha iniciat  
un procés per vendre l’empresa, 
ubicada al polígon Can Milans. 
La companyia sí ha reconegut 
que el grup acumula pèrdues a 
causa de la caiguda del negoci 
de la construcció a Espanya. 

Nou conveni col·lectiu. Tintas 
CIN va completar a fi nal de 
l’any passat una reducció de 
capital de vuit milions d’euros 
i va aplicar un expedient de re-
gulació que va suposar una re-
baixa del salari i de la jornada 
laboral en gairebé un 20% per 
als prop de 200 treballadors de 
la planta, una mesura que fi na-
litzarà el 30 d’abril del 2014. 
Pròximament, el comitè d’em-
presa i la direcció començaran 
a negociar  el nou conveni col-
lectiu de la factoria.

Sílvia Alquézar | Redacció

La direcció de 
Valentine nega 
que la fàbrica 
estigui en venda

La proximitat de la cimentera al nucli urbà va ser un dels arguments de l’advocat de l’AV Can Sant Joan en la presentació del contenciós
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Façana de l’empresa ubicada a Can Milans
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El fiscal anticorrupció, Fernando 
Bermejo, ha demanat al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que no tingui en comp-
te els recursos presentats per les 
defenses i que jutgi l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, el diputat 
Daniel Fernández, l’exalcalde de 
Sabadell, Manuel Bustos, i el seu 
germà Francisco –tots quatre del 
PSC– per un presumpte delicte 
de tràfic d’influències en l’afer de 
la contractació de la directora de 
l’Àrea de Política Territorial, Car-
mina Llumà. A més, també consi-
dera que cal imputar a Pérez un 
altre delicte de prevaricació.
En opinió del fiscal, no cal prac-
ticar noves diligències en el cas 
de la cinquena peça separada del 
cas Mercuri, que es va començar 
a investigar a final de novembre, 
perquè entén que ja s’han reunit 
prou elements com per pensar que 
Fernández i els germans Bustos 
van pressionar l’alcaldessa perquè 
contractés Llumà, tot i no haver 

superat el procés de selecció. 
Les converses telefòniques en-
registrades entre tots tres són les 
principals proves que argumenta 
el ministeri públic per demanar 
que es faci el judici.
Des que el cas es va fer públic, 
l’alcaldessa ha proclamat reitera-
dament la seva innocència i ha 
assegurat que la contractació de 
Llumà es va fer de manera legal i 
sense respondre a cap pressió ex-
terna. Pérez va parlar de la seva 
imputació a principi de juliol i va 
dir que no tornaria a fer cap més 
declaració fins que el TSJC es 
pronunciés. 

Demanda de dimissió. Els coordi-
nadors d’ICV i EUIA, Mercedes 
Paredes i Óscar Gil, consideren 
inadmissible la continuïtat en el 
càrrec de l’alcaldessa una vega-
da que el fiscal anticorrupció ha 
demanat que sigui jutjada per 
tràfic d’influències i prevaricació. 
“Des que va esclatar aquest 
escàndol, la nostra coalició ha 

demanat insistentment la di-
missió de l’alcaldessa, per en-
tendre que no ha sabut defen-
sar els interessos de la ciutat 
per sobre dels del seu partit”, 
expressa la coalició en un comu-
nicat. 
ICV-EUiA també critica que 
tant el PSC com el seu soci de 
govern, CiU hagin defensat la 
legalitat i la transparència en el 
procediment de contractació així 
com l’honorabilitat i la innocèn-
cia de l’alcaldessa. “Tant les con-
verses telefòniques com les de-
claracions contradictòries dels 
imputats i d’altres membres 
del consistori que van parti-
cipar en el procés de selecció 
han posat de manifest que 
aquest equip de govern és tot 
menys honrat i transparent”, 
assenyalen els responsables de la 
coalició. ICV-EUiA clou el seu 
comunicat dient que l’alcaldessa 
hauria de seguir l’exemple de 
l’exalcalde de Sabadell, Manuel 
Bustos, i renunciar al càrrec.

ICV i EUiA insten Pérez a deixar el càrrec i critiquen la poca transparència del govern

El fiscal demana al TSJC que jutgi 
l’alcaldessa per tràfic d’influències 

peça cinquena del cas mercuri

Pilar Abián | Redacció

La FAVMiR reprèn les
protestes setmanals
El col·lectiu va celebrar al juliol el segon aniversari de la lluita

sanitat

En el moment de tancar aques-
ta edició –el 19 de setembre– la 
Fav mir tenia previst reprendre 
les mobilitzacions setmanals 
per reclamar la recuperació del 
servei d’urgències nocturn. El 
col·lectiu, que al juliol va celebrar 
el segon aniversari de la seva llui-
ta, va prendre aquesta decisió a 
l’assemblea feta durant la primera 
tancada de la temporada al CAP, 
el 12 de setembre. El mateix dia 
representants veïnals van acudir 
al Parlament per assistir al debat 
sobre la proposta de resolució 
que va presentar a la Comissió de 
Salut el grup parlamentari d’ICV-
EUiA per reobrir les urgències de 
Montcada. 

Votacions. El text va rebre el vot 
negatiu de CiU i ERC i a favor 
de la resta de grups (PSC, PP, 
ICV-EUiA, C’s i la CUP). El 
president de la Favmir, Antonio 
Cera, ha criticat especialment 
ERC i els seus representants lo-
cals, “que ens havien manifes-

tat en repetides ocasions el seu 
compromís de treballar per la 
reobertura de les urgències”. 
ERC justifica el seu vot negatiu 
perquè no es va acceptar una es-
mena seva que lligava la reober-
tura de les urgències a la dispo-
nibilitat pressupostària. “Aquesta 
opció va ser rebutjada pels qui 
prefereixen fer electoralisme”, 
afegeix en un escrit, que atribueix 
l’arrel del problema “a la depen-
dència del govern espanyol i a 
la impossibilitat de gestionar 
els recursos que generem”.

Laura Grau | Montcada
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Festa del segon aniversari per les urgències
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urbanisme

L’Ajuntament ha aprovat el projec-
te de remodelació del carrer Trian-
gle, entre els carrers Cim, Diago-
nal i el carrer Novell, i el plec de 
condicions per adjudicar les obres. 
L’actuació, que s’emmarca en el 
Pla Integral de la muntanyeta de 
Can Sant Joan i està pressuposta-
da en 789.000 euros, va rebre els 
vots a favor de l’equip de govern 

(PSC i CiU) i el PP i C’s, i les abs-
tencions d’ERC i ICV-EUiA, que 
van expressar els seus dubtes sobre 
el fi nançament de l’actuació. 
El president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), va confi rmar 
que el consistori avançarà tots els 
diners ja que el 50% d’aquest cost 
l’ha d’assumir la Generalitat en el 
marc de la Llei de barris. Per la seva 
banda, PPC i C’s van manifestar 

estar d’acord amb la millora, tot 
i que van coincidir a destacar 
que s’hauria d’haver fet abans.

El projecte. El termini d’execució 
d’obres serà de nou mesos. Parra 
també va destacar que el plec de 
condicions incorpora una clàusu-
la social “per tal d’afavorir que 
l’empresa adjudicatària contrac-
ti personal de Montcada”, en res-
posta a la demanda de l’Assemblea 
de Treballadors i Aturats. 
El projecte pretén millorar l’espai 
públic i potenciar l’ús ciutadà 
d’aquests dos vials, a més de facili-
tar la connexió entre el Mirador de 
les Cultures i la plaça del Bosc.

El Ple de juliol va aprovar una mo-
ció presentada per ICV-EUiA 
amb l’objectiu de garantir l’ac-
cés universal a l’assistència sa-
nitària. Amb aquesta fi nalitat, 
la moció acorda que l’Ajunta-
ment continuï impulsant políti-
ques actives d’empadronament, 
incloent el denominat empa-
dronament comunitari, ja que 
el padró municipal és requisit 
imprescindible per a l’accés a 
l’assistència sanitària.  
El text va rebre el suport de tots 
els grups a excepció del PPC. 
La regidora d’ICV-EUiA Lau-
ra Campos va destacar durant 
l’exposició de la moció que la 
sanitat universal és un bé comú 
“que està en perill” fruit de la 
nova legislació estatal i autonò-
mica i va demanar que cap veí 
es quedi sense atenció per no 
estar empadronat. 
La regidora de Salut Pública 
i Consum, M. Carmen Gon-
zález (CiU), va respondre que a 
la ciutat no s’ha negat l’atenció 
a ningú: “L’accés a la sanitat 
ha de ser universal i l’hem de 
protegir entre tots”. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Acord municipal 
per garantir 
l’accés a la 
sanitat pública

El Ple de l’Ajuntament va apro-
var al juliol una moció per prote-
gir les persones amenaçades per 
un procés de desnonament. El 
text, proposat per la Plataforma 
d’Afectats per les Hipoteques de 
Montcada (PAH-MiR), amplia el 
document que el plenari va apro-
var el passat mes de març en què 
es va declarar Montcada com a 
municipi lliure de desnonaments. 
La moció va comptar amb el su-
port de tots els grups municipals. 
ICV-EUiA va retirar una altra 
moció que feia referència a la 
defensa de la funció social de la 
propietat privada per a la creació 
d’un fons català d’habitatges i el 
lloguer forçós dels pisos buits, en 
considerar que el text de la PAH 
era prou complet.

Mesures de protecció. El docu-
ment recull nou mesures per 
assegurar les màximes garanties 
de protecció als afectats per un 
desnonament. La moció demana 
que el departament de Serveis So-
cials faciliti a la PAH-MiR men-
sualment una relació dels proces-
sos judicials en curs al municipi, 
amb el consentiment previ de les 
famílies. En el cas que el procés 
hagi culminat en un desnona-
ment, el text també incideix en 

la necessitat de seguir oferint as-
sessorament des de totes les àrees 
implicades de l’Ajuntament per ga-
rantir el reallotjament dels afectats 
en un habitatge digne en règim de 
lloguer social assequible.
La moció també preveu la re-
visió dels protocols d’actuació 
de Serveis Socials perquè cap 
família sigui amenaçada de per-
dre la custòdia dels seus fi lls pel 
fet de quedar-se sense habitat-
ge. Un altre dels punts recollits 
és la realització d’un cens amb 
caràcter urgent dels pisos buits 

en mans d’entitats fi nanceres per 
poder aplicar mesures que forcin 
la seva posada en lloguer social 
assequible, des d’una recàrre-
ga de l’IBI fi ns a l’expropiació 
temporal del seu ús. El PPC va 
demanar la inclusió dels pisos de 
protecció ofi cial, tot i que el PSC 
va respondre que no era neces-
sari perquè ja existeix un cens 
d’aquest tipus d’habitatges.  
Els grups municipals també van 
acordar exigir a les entitats fi nan-
ceres de Montcada la paralització 
dels desnonaments i la condona-

ció dels deutes il·legítims fruit 
de l’actual procés d’execució 
hipotecària, un punt en què el 
PP va mostrar el seu desacord 
en considerar que excedeix a les 
competències municipals. 
La moció contempla mantenir 
l’exemp ció de l’impost de plus-
vàlua per als afectats, la creació 
d’una comissió mixta per fer el 
seguiment dels casos, exigir a la 
Generalitat el lloguer social dels 
habitatges buits i continuar ins-
tant al govern central a modifi car 
la llei hipotecària.

Un dels punts estableix el reallotjament de les famílies en un habitatge digne en règim de lloguer assequible

L’Ajuntament aprova una moció per 
protegir els afectats per desnonament

ple de Juliol

La pressió de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca –a la foto, en una acció al BBVA– ha estat clau perquè les administracions adoptin mesures

Sílvia Alquézar | Montcada
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L’actuació s’inclou al Pla de barris de la muntanyeta

Llum verda al projecte de 
millora del carrer Triangle

Sílvia Alquézar | Montcada

El Ple de juliol va rebutjar una 
moció presentada per ERC so-
bre la sobirania fi scal de Catalu-
nya. El document, que va rebre 
els vots en contra del PPC, PSC 
i C’s, proposava iniciar els me-
canismes necessaris per tal de 
procedir al pagament de l’IRPF 
i l’IVA de l’Ajuntament de Mont-
cada a l’Agència Tributària de 
Catalunya. Els partits contraris 
a la moció van argumentar que 
seria una mesura inútil i il·legal 
que no portaria enlloc | SA

Rebutjada una 
moció sobre la
sobirania fi scal

La polèmica sobre l’article que 
va publicar la portaveu del PPC 
a l’últim edició de La Veu titulat 
‘Aquí no cabe todo el mundo’ a 
la secció de Portaveus munici-
pals també va arribar al plenari 
de juliol. ICV-EUiA va dema-
nar la revisió el llibre d’estil del 
periòdic “per evitar la publi-
cació d’escrits que vulnerin 
els drets fonamentals de les 
persones”, va dir la regidora 
ecosocialista Laura Campos. 
L’edil també va lamentar que la 
regidora del PPC Eva García, 
abandonés la sala en el moment 
en què estava exposant el tema, 
eludint respondre la intervenció. 
Ha estat una “falta d’educació 
i de respecte”, va dir Campos.

Sílvia Alquézar | Montcada

iCV-EUiA critica
l’escrit del PPC 
a ‘La Veu’
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Els veïns inscrits a través de l’Assemblea local es van concentrar a Montgat i una seixantena va anar a Amposta

Més d’un miler de montcadencs, a 
la Via Catalana convocada per l’ANC

moviment sobiranista

Laura Grau | Mongat

L’alcaldessa defensa en 
el seu discurs el dret a 
decidir ‘legal i vinculant’
L’acte institucional es va fer a l’Auditori a causa de la pluja

onZe de setembre

La pluja va obligar a traslladar 
la commemoració institucional 
de la Diada a l’Auditori, que va 
quedar petit per acollir l’acte 
organitzat per l’Ajuntament. El 
grup vocal Ocumé, en represen-
tació de la societat civil, va obrir 
la celebració amb la interpreta-
ció de la cançó ‘Que tinguem 
sort’, de Lluís Llach. Tot seguit, 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va inaugurar el torn de 
parlaments fent incidència “en 
el simbolisme especial” de la 
festivitat de la Diada d’aquest 
any “per la voluntat d’exercir 
el dret a decidir, del qual en 
sóc ferma defensora de forma 
legal i vinculant”. 
Pérez també va posar èmfasi en 
l’actual conjuntura econòmica, 
remarcant que “la prioritat de 
l’Ajuntament és estar al cos-
tat de les persones, amb una 

quarta part del nostre pressu-
post destinat a l’Àrea Social”. 
L’alcaldessa va aprofitar el seu 
discurs per demanar una millora 
del finançament local i per fer un 
repàs de les actuacions munici-
pals en matèria social.

Grup convidat. En nom d’Ocumé, 
que enguany celebra el seu vintè 
aniversari, va parlar Daniel Mu-
nuera, qui va destacar el caràcter 
obert del poble català i es va re-
ferir a la Via Catalana de l’ANC 
com un exemple del tarannà del 
país. “No és significatiu que la 
nostra manera de reivindicar 
sigui agafar-nos de les mans?”, 
va indicar Munuera, qui es va 
mostrar molt agraït per la invita-
ció de l’Ajuntament a participar 
a la Diada. 
En acabar els discursos, prop 
d’una trentena d’entitats va fer 
l’ofrena floral, que no es va poder 

dur a terme davant de l’escultura 
‘La força de la terra’ a causa de la 
pluja. Els representants del teixit 
associatiu van dipositar les flors 
a l’escenari de l’Auditori. L’acte 
va finalitzar amb la interpretació 
del Cant dels Segadors.

Participació política. La celebra-
ció institucional va comptar amb 
la presència dels grups muni-
cipals que composen el govern 
–PSC i CiU– i el grup majoritari 
a l’oposició, ICV-EUiA, mentre 
que PPC, C’s i ERC no hi van 

assistir. El PPC va argumentar a 
través d’un comunicat no sentir-
se còmode amb el “caire inde-
pendentista” que, en la seva opi-
nió, ha pres la celebració, que va 
titllar de “sectària i excloent”.
En la mateixa línia es va pro-
nunciar el secretari local d’orga-
nització de C’s, Roberto Torres. 
“La Diada –va dir en un comu-
nicat– ha estat segrestada pels 
separatistes per al seu ús i gau-
di”. L’executiva local de C’s va 
preferir sortir de Montcada per 
participar a l’acte que el seu par-

tit va fer a Barcelona. Contrària-
ment, ERC no participa des de fa 
anys a la commemoració oficial 
en considerar que no garanteix 
la reivindicació nacional. 
En el marc de la Diada, com ja és 
tradició, militants i simpatitzants 
de Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) a Montcada i 
Reixac van pujar a primera hora 
del matí a peu a dalt del turó de 
Mòia, a la Serralada de Marina, 
per hissar la senyera en el mateix 
punt on ho ha fet durant els úl-
tims 32 anys. 

Sílvia Alquézar | Montcada
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Més d’un miler de montcadencs 
va participar a la Via Catalana 
per la Independència amb motiu 
de la Diada. La majoria va acudir 
al municipi de Montgat seguint 
les instruccions de l’ANC local, 
que va coordinar la inscripció 
conjunta a la cadena humana i 
altres aspectes organitzatius. 
Des de les 11h, els participants 
es van congregar a l’estació de 
tren de la línia de Portbou per 
dirigir-se esglaonadament cap a 
Montgat Sud, on una delegació 
de l’ANC d’aquest municipi va 
rebre els visitants. A partir de 
les 13.30h i acompanyats per 
l’animació de la Colla de Diables 
de Can Sant Joan, els partici-
pants es van dirigir al parc Riera 
d’en Font, on l’ANC va organit-
zar una botifarrada popular. 
El mal temps va impedir que 
la colla gegantera de Montcada 
participés a la cercavila, com era 
previst en un inici. Puntualment, 
a les 17.14h, la cadena ‘montca-
denca’ va quedar constituïda, 
conjuntament amb veïns de 

Ripollet i del mateix Montgat. 
L’ANC també va organitzar un 
autocar per desplaçar a la Via 
Catalana d’Amposta una seixan-
tena de montcadencs.

Satisfacció. “Estem gratament 
sorpresos de la resposta i del 
grau d’implicació de la gent 

que, des de fa mesos, ha treba-
llat colze a colze amb nosatres 
perquè la cadena fos un èxit”, 
va reconèixer la coordinadora 
territorial de l’ANC, Consol 
Cervera, qui també va valorar 
molt positivament la jornada, 
tant pel que fa a la vessant logís-
tica com humana. Així mateix, 

l’entitat va destacar la diversitat 
de procedències i perfil ideològic 
de les persones i entitats que van 
fer possible l’organització de la 
‘cadena montcadenca’. 
Els aliments que van sobrar del 
dinar popular es van destinar al 
menjador social ‘El Caliu’ que 
acull l’Abi.

Moment en què les autoritats i els components del grup vocal Ocumé entonen l’himne de Catalunya, a la part final de l’acte institucional
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Un dels trams montcadencs de la cadena humana per la independència que va coordinar l’ANC local a Montgat, moments abans de començar

Es lloga. Pis a la plaça de l’Església (60 
m2), tot exterior, 3 habitacions. Preu a 
convenir. Tel. 625 569 938 (Esther). 
Es lloga. Plaça de pàrquing al costat de 
la plaça de l’Església. Tel. 625 569 938 
(Esther).
Classes particulars. Professor interí 
llicenciat en CC Químiques dóna clas-
ses de Física, Química i Matemàtiques 
a tots els nivells. Especialitat Batxillerat 
científic/tecnològic. Tel. 687 826 761. 
homeomorfa@yahoo.es”
Busco trabajo. Hombre de 53 años se 
ofrece para trabajar de vigilante de se-
guridad, carretillero o camarero. Tel. 648 
194 337.
Grup Vallès Mixte. Nova temporada. 
Estem preparant les properes activitats, 
informa’t. Tel. 677 394 239 (Joan).
Se alquila. Habitación a señor o señora. 
Calle Carril de Montcada i Reixac. Can 
Sant Joan. Precio a convenir.Tels. 666 
297 829 / 664 777 492.
Busco feina. Dona de 58 anys amb 
formació en dependència i discapacitat 
s’ofereix com a cuidadora de nens i gent 
gran. Tel. 674 145 642 ó 935 130 132.
Vendo. Consola “Wii”, con mando y jue-
go de deportes. Solamente instalada en 
casa durante unos meses y utilizada un 
par de veces.  Precio: 60 euros. Tel. 663 
262 121 (Araceli).
Vendo. Radiadores Térmicos Eléctricos 
Bajo Consumo. Marca: Ecotermi. Serie 
T+TSE. Año: 2010. Uno de 10 módulos, 
otro de 6 módulos y dos de 4. Precio: 700 
euros. Tels. 663 262 121 (Araceli).
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.
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.

anuncis gratuïts      
Tel. 935 726 474                         
ae: som@laveu.cat
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L’Assemblea Treballadors i Atu-
rats de Montcada va participar 
activament al dejuni de dos 
dies convocat el 14 i 15 de se-
tembre a la plaça de Catalunya 
de Barcelona per la plataforma 
que impulsa l’anomenada Ren-
da Garantida de Ciutadania. El 
col·lectiu està recollint signatu-
res en el marc d’una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) que 
té com a objectiu vetllar perquè 
cap ciutadà percebi menys de 
644 euros al mes. 

Projectes en marxa. Aquest se-
tembre l’Assemblea ha reprès 
les seves trobades setmanals 
tots els dimarts a l’Abi (18h). 
A principi de mes, els represen-
tants del col·lectiu es van reunir 
amb alcaldessa i els regidors 
d’Urbanisme, Medi Ambient i 
Promoció Económica i Ocupa-
ció per presentar-los el seu pro-
jecte d’hort social per al qual 
l’Ajuntament s’ha compromès 
a cedir terrenys municipals. 
L’Assemblea també prepara un 
programa a Montcada Ràdio.

Pilar Abián | Redacció

L’Assemblea 
de Treballadors, 
per la renda 
garantida

Una seixantena de comerciants de la localitat participaran a l’esdeveniment que es farà els dies 28 i 29 de setembre

Les mostres de gastronomia i teràpies 
alternatives, novetats del programa

iii Fira comercial i de l’aigua

Pilar Abián | Redacció

Una jornada gastronòmica i una 
mostra de teràpies alternatives 
són les novetats del programa 
d’activitats de la III Fira del Co-
merç i de l’Aigua, que organitza 
l’associació Montcada Centre Co-
merç (MCC) en col·laboració amb 
l’Ajuntament els dies 28 i 29 de se-
tembre. La primera activitat tindrà 
lloc el dia 28 al carrer Guadiana, es-
pai que acollirà els estands dels bars 
i restaurants que hi participen –8 en 
total– i on els veïns podran tastar 
plats de qualitat a preus populars. 
De 12 a 14h serà l’hora del vermut 
i de 17 a 19h, hi haurà tallers gra-
tuïts de cuina per als infants, un de 
galetes decorades –cal inscripció 
prèvia a tallerjornada@montcada.org– 
i un altre de fruites de temporada. 
Finalment, de 20 a 23h, hi haurà la 
degustació dels menús. 
“Hem decidit unir comerç i gas-
tronomia perquè són clau en la 
dinamització social i estan patint 
molt donat el context econòmic”, 
ha manifestat el president de l’Àrea 

Econòmica i regidor de Comerç, 
Joan Maresma (CiU). 

Superar el llistó. La Fira que im-
pulsa per tercera vegada l’MCC 
pretén mostrar a la ciutadania el 
ventall d’establiments comercials i 
de restauració que hi ha al munici-
pi i evitar que la gent marxi fora a 

comprar. “Esperem repetir i fins 
i tot superar l’èxit de les dues 
primeres edicions”, ha destacat al 
president de l’MCC, Manuel Mo-
reno, tot afegint la importància que 
té el comerç per al municipi. 
Una seixantena de botiguers de la 
localitat participarà a l’activitat es 
farà al carrer Major tot el cap de 

setmana, de 9 a 21h. A més de les 
parades hi haurà inflables, tallers i 
espectacles a càrrec de les escoles 
de ball del municipi. La Fira també 
inclourà un espai de teràpies alter-
natives, coordinada per una nova 
entitat local, Jema-Fitec, que agrupa 
professionals i experts en fisioterà-
pia i tècniques energètiques.
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Els representants municipals i els restauradors i comerciants participants a la Fira van presentar plegats la mostra gastronòmica
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> Urbanització de la futura plaça Barberà
Aquest estiu s’han iniciat les obres d’urbanització de la plaça Barberà de la 
Font Pudenta de 400 m2. La intervenció inclou la construcció d’un mur de 
contenció i d’una rampa de formigó per connectar el carrer amb les esca-
les generant un recorregut pel 
talús. També es modificarà 
el traçat i l’amplada de les 
escales –que es faran noves– 
per poder donar el màxim 
d’amplitud a la zona verda, 
garantint un accés suficient 
als habitatges del passatge. 
Amb l’actuació, s’ampliarà la 
vorera del carrer Barberà en 
la zona del revolt | SA

> Nou parc i una pista esportiva a La Rasa
Les obres d’adequació d’un parc i d’una pista esportiva a l’entorn dels gra-
tacels de la Rasa, a Mas Rampinyo, han entrat en la recta final. El projecte, 
elaborat pel Servei de Projectes Municipals, va arrencar a l’estiu i el duu a 
terme l’entitat financera propietària dels terrenys. L’actuació inclou la urba-
nització d’un tram del carrer Alt de Sant Pere, que connectarà amb l’actual 
parc de la Rasa i que permetrà el pas de vianants, així com la instal·lació 
de contenidors soterrats i el condicionament del parterre situat al costat de 
la C17 | LR

r
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Crear una gran biblioteca virtual 
sobre el món de la bicicleta i acon-
seguir més implicació per part de 
les administracions públiques en 
la promoció d’aquest mitjà de 
transport són dues de les conclu-
sions de la I Universitat Popular 
de la Bicicleta que va acollir La 
Salle del 25 al 28 de juliol. Les jor-
nades, pioneres a l’estat espanyol, 
van registrar 160 inscrits. 
“Hi ha hagut aportacions in-
novadores que ens obliguen a 
treballar més i que garanteixen 
la continuïtat d’aquesta prime-
ra edició de la Unibici”, va dir 
Xavier Coromines, secretari tèc-
nic de la Red de Ciudades por 

la Bicicleta, organitzadora de les 
jornades, que també van comptar 
amb el suport de l’Ajuntament. 
En aquest sentit, la regidora de 
Medi Ambient, Judith Mojeda 
(PSC), va anunciar la voluntat 

d’acollir la próxima edició de la 
Unibici al municipi. El programa 
va incloure  xerrades i taules rodo-
nes sobre els beneficis d’utilitzar 
la bicicleta, a més d’activitats lú-
diques i culturals.

Participants a la bicicletada que va tenir lloc en el marc de les jornades sobre aquest transport

La Plataforma Tracte Just, So-
terrament Total ha engegat una 
campanya per reclamar que el 
pou de ventilació de la LAV, 
previst al carrer Jaume I, no es 
faci sense un compromís ferm 
per part de l’Adif de començar 
les obres de soterrament de la 
línia de Portbou i sense negociar 
amb  els veïns i l’Ajuntament les 
afectacions de la infraestructu-
ra. El col·lectiu fa una crida als 
ciutadans a penjar pancartes rei-
vindicatives a finestres i balcons 
i a participar en les accions que 
convoqui, així com a l’assemblea 
que farà a l’Abi el 17 d’octubre 
(20h), on presentarà el pla de tre-
ball per al nou curs.

Estratègia municipal. A hores 
d’ara, l’Ajuntament encara no 
disposa del projecte constructiu 
del pou de ventilació. Només 
en coneix alguns detalls a tra-
vés del projecte d’expropiacions 
que l’Adif va presentar al juny i 
al qual el consistori va presentar 

al·legacions per considerar que 
suposa greus perjudicis per als 
veïns i els comerciants de la zona 
i la destrucció de 200 metres de 
la Mina d’aigua subterrània, de-
clarada recentment bé d’interés 
local. El govern ha redactat una 
proposta d’obres alternativa que 
minimitza l’impacte del projec-
te. “El que volem és una reu-
nió amb l’Adif per negociar 
les afectacions dels treballs, 
però ens donen llargues”, va 

dir l’alcaldessa María Elena Pé-
rez (PSC), a l’assemblea infor-
mativa que es va convocar a la 
Casa de la Vila a final de juliol 
i a la qual va assistir una setan-
tena de veïns. Per les mateixes 
dates, l’Ajuntament va decidir 
tras lladar la seva flota de vehi-
cles al carrer Jaume I, al costat 
de l’aparcament de l’ambulatori, 
amb motiu dels treballs de repa-
ració que està fent als espais on 
guarda els cotxes municipals.

L’Ajuntament no té cap notícia sobre l’inici de les obres ni sobre el projecte constructiu

La Plataforma engega la campanya 
‘Primer soterrament, després pou’

línia d’alta velocitat

Laura Grau | Redacció

09

Un dels trams del carrer Jaume I és utilitzat provisionalment com a pàrquing municipal

> Acaben les obres de l’aparcament sota la C33
L’aparcament públic sota l’autopista C33 va entrar en funcionament a mi-
tjan setembre després de la finalització de les obres de manteniment dels 
pilars i del sostre de la infraestructura realitzades per l’empresa ACESA. 
L’actuació, que es va iniciar el passat mes de juliol, va obligar a prohibir 
l’estacionament a la zona ubicada sota l’autopista davant del pavelló Mi-
quel Poblet, entre els carrers Girona i Lleida. Els treballs s’han realitzat 
en el període estiuenc aprofitant la menor afluència d’usuaris al pavelló 
municipal i les vacances escolars | LR

Un total de 160 persones debaten 
el futur d’aquest mitjà de transport   
L’Ajuntament s’ofereix a tornar a acollir l’Unibici, celebrada per primera vegada a Espanya

i universitat de la bicicleta

Laura Grau | Montcada
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La convocatòria del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) 2013-2016 per part 
del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals és una 
bona oportunitat perquè des 
de l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac se segueixi apostant per 
millorar la ciutat urbanísticament. 
Els tres projectes d’inversió en 
obres i serveis i els quatre projec-
tes de manteniment d’espais i 
edificis públics presentats pel 
consistori montcadenc suposa-
ran una inversió globlal de 2,1 
milions d’euros, dels quals l’apor-
tació de la Generalitat podria 
arribar fins als 500.000 euros. En 
breu, el Govern publicarà la llista 
dels projectes que finançarà.

L’aportació municipal 
serà d’un mínim d’1,6 
milions d’euros i la 
de la Generalitat pot 
arribar als 500.000

Les prioritats urbanístiques 
que s’han fixat des de l’Àrea 
Territorial són la instal·lació 
d’un nou tram d’escales mecà-
niques a la Muntanyeta de Can 
Sant Joan, la urbanització de 
l’entrada a Montcada Centre 
des de la C-17, i un ambiciós 
pla d’asfaltat de carrers.

Pel que fa al tercer tram d’escales 
mecàniques a la Muntanyeta 
de Can Sant Joan, s’ubicarà 
entre els carrers del Pont i del 
Triangle, donant continuïtat als 
dos trams ja existents (entre 
Bateria i Diagonal i entre 
Diagonal i Bosc). Dels gairebé 
650.000 euros d’aquesta obra, 
el 50% estarà finançat pel Pla de 
barris, mentre que l’Ajuntament 
n’aportarà quasi 90.000 i la 
subvenció del PUOSC podria 
arribar als 131.000 euros.
La urbanització dels terrenys 
ubicats a l’entrada de Montcada 

Centre des de la C-17 requerirà 
una inversió de quasi 220.000 
euros, dels quals 131.000 
arribaran a través del PUOSC 
i prop de 88.000 els aportarà 
l’Ajuntament. Una part de 
l’actuació servirà per millorar 
els talussos existents construint 
uns murs de gabions amb una 
malla electrosoldada i amb un 
enjardinament vertical a dues 
altures.
El tercer projecte urbanístic que 
opta a la convocatòria del PUOSC 
és un ambiciós pla d’asfaltat de 
32 carrers. Aquest serà el quart 

pla d’asfaltat de carrers que 
s’impulsa des de l’Ajuntament 
des del 2010 i té un pressupost 
de 400.000 euros.

El nou pla d’asfaltat
es desenvoluparà
a gairebé tots els barris

Com en els anteriors plans 
d’asfaltat, els tècnics munici-
pals han distingit tres tipus 
d’intervencions a fer: la dels 
carrers en mal estat, la dels 
carrers en un estat deficient, 

i la dels carrers en estat poc 
deteriorat. El nou pla d’asfaltat 
millorarà vials de Montcada 
Centre, Mas Rampinyo, Can 
Sant Joan, Font Pudenta, Terra 
Nostra, Can Cuiàs i Montcada 
Nova.
Les previsions municipals són 
que la construcció del tercer 
tram d’escales mecàniques a la 
Muntanyeta de Can Sant Joan 
i la urbanització de l’entrada 
a Montcada Centre des de la 
C-17 s’executi el 2014, i que el 
pla d’asfaltat es dugui a terme 
durant el 2014 i el 2015.

>monogràfic

proJectes que opten al pla Únic d’obres i serveis de catalunYa 2013-2016

Les escales mècaniques a la Muntanyeta
i un nou pla d’asfaltat, prioritats urbanístiques

Àrea territorial
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

2,1 MiLioNS d’iNVERSió
El cost de les obres i les despeses
de manteniment suposaran una inversió 
de 2,1 milions d’euros

TREBALLS dEL 2013 AL 2016
Les obres s’executaran des d’ara 
i durant el 2014, i les feines de 
manteniment s’allargaran fins al 2016

JUAN PARRA
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Si bé els pressupostos de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
cada any reserven partides per 
a inversions en nous projectes 
i per al manteniment dels edifi-
cis i espais públics, el Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC) és una bona eina per 
complementar l’objectiu del 
govern: treballar per seguir mi-
llorant la ciutat. En pocs dies 
sabrem el finançament que la 
Generalitat destinarà als projec-
tes de la nostra ciutat. Serà una 
bona manera de demostrar els 
beneficis de l’acció conjunta de 
les administracions per millorar 
espais i edificis que formen part 
del dia a dia dels ciutadans.

manteniment de Zones verdes, instal·lacions i via pÚblica

Millorar
la ciutat

Per primer cop, el PUOSC inclou 
ajuts per a despeses corrents 
de reparacions, manteniment i 
conservació d’edificis i espais pú-
blics. Montcada i Reixac ha pre-
sentat projectes de quatre àm-
bits: parcs i jardins, instal·lacions 
i manteniment de la via pública 
i dels seus elements urbanístics, 
i edificis i dependències munici-
pals. En essència, això permetrà 
millorar l’estat de la telegestió del 
rec, els ascensors i les escales 
mecàniques públiques, l’estat 
de carrers i places, així com una 
llarga llista d’instal·lacions de 
gas i climatització, de xarxes de 
sanejament, parallamps i portes 
automàtiques. Montcada i Reixac 

disposa actual ment de 71 edificis 
públics –la majoria equipaments 
antics amb patologies que acon-
sellen fer acurats manteniments 
preventius–; té uns 500.000 
metres quadrats de vials i espais 
públics i més de 480.000 metres 
quadrats de zones verdes.
Per al període 2013-2016, l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
ha pressupostat destinar quasi 
840.000 euros per a despeses 
de manteniment dels edificis i 
els espais públics. A través del 
PUOSC,  el consistori preveu re-
bre gairebé 264.000 euros re-
partits en quatre anualitats. Els 
576.000 euros restants els assu-
mirà el consistori.

Els edificis i els espais públics, al dia

L’Espai Cultural Kursaal és un dels 71 edificis públics de Montcada i Reixac.

Entre els carrers del Pont i del Triangle, a la Muntanyeta de Can Sant Joan, s’ubicarà un 
nou tram d’escales mecàniques

A l’esquerra, l’estat actual de l’espai d’entrada a Montcada Centre des de la C-17 i, a la 
dreta, com quedarà després de la urbanització i el nou enjardinament
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CàRiTAS MoNTCAdA 
L’entitat cristiana ha inaugurat les 
reformes del seu local, que permet 
atendre millor els usuaris

Pàg. 15 Pàg. 13

ENVELLiMENT ACTiU
Les associacions de gent 
gran celebraran l’efemèride 
el dia 4 amb diversos actes

L’Ajuntament es farà càrrec de les 
beques de menjador a les quals no 
pot arribar aquest curs el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 
l’ens encarregat de gestionar el 
pressupost aportat per la Genera-
litat. D’un total de 587 sol·licituds 
–64 més que l’any passat–, l’ens 
supramunicipal ha concedit només 
175 ajuts, 84 menys que el curs an-
terior perquè disposa de menys di-
ners. Davant d’aquesta situació, el 
consistori ha aprovat destinar una 
partida de 87.000 euros per sub-
vencionar 152 infants que s’han 
quedat en el llindar de la puntua-
ció mínima per accedir a un ajut. 

Prioritat. “Estem abocant molts 
esforços per ajudar les famílies 
que ho estan passant pitjor”, va 
indicar la regidora de Serveis So-
cials, M. Carmen González (CiU), 
durant la roda de premsa feta el 18 
de setembre per donar a conèixer 
la iniciativa, en la qual també va 
participar l’alcaldessa, María Ele-
na Pérez (PSC), i la presidenta de 
l’Àrea Social, Ana Rivas (PSC). 
La beca de menjador subvenciona 

3’30 euros del menú diari, men-
tre que les famílies han d’abonar 
la resta. “L’Ajuntament dóna 
resposta a una necessitat bàsica 
davant la manca de recursos 
per part de l’administració com-
petent”, va dir l’alcaldessa, qui va 
remarcar que el consistori “vol 
garantir amb aquesta mesura 
que, almenys, els infants facin 
un àpat al dia”.

Novetats. Al voltant de 3.400 in-
fants d’infantil i primària van ini-
ciar el 12 de setembre el nou curs 
escolar. El nombre d’alumnes que 
ha començat P3, uns 370, posa 
de manifest la baixada de la na-
talitat dels últims anys, tot i que 
el professorat ha constatat que la 
ràtio de 25 alumnes per classe se 
supera en nombrosos casos en els 
diferents nivells. Una de les nove-
tats a primària és la creació d’una 
Unitat de Suport Educatiu Especial 
(USEE) a l’Escola Elvira Cuyàs, 
que s’afegeix a la que ja existeix a 
l’Escola Reixac.  
A secundària, les classes es van ini-
ciar el dia 16. La principal novetat 
d’aquest curs és que l’INS La Ri-
bera ha obert una tercera línia a 
primer d’ESO per absorbir tota la 
demanda, que ascendeix a gaire-
bé 350 alumnes. D’altra banda, al 
Montserrat Miró s’han fet obres a 
l’estiu per adequar les instal·lacions 
a la normativa de seguretat. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Prop de 5.200 alumnes 
d’infantil, primària i 
secundària han tornat a 
les aules al setembre

curs 2013-14

El Consell Comarcal ha disminuït el nombre d’ajuts concedits perquè disposa de menys pressupost que l’any passat

L’Ajuntament subvencionarà 152 alumnes 
que s’han quedat sense beca de menjador

L’Ajuntament ha ampliat el nombre d’infants que gaudiran d’una beca de menjador amb una aportació de 90.000 euros per a tot el curs
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L’EBM Can Sant Joan inicia el nou curs després de les reformes
L’escola bressol municipal Can Sant 
Joan, sorgida de la conversió a llar 
pública del centre concertat Les Tres 
Bessones, va obrir portes el 9 de 
setembre després de passar per un 
procés d’adequació durant aquest es-
tiu, per tal d’adaptar les instal·lacions 
a la normativa que regeix les llars 
d’infants municipals. Amb la posada 
en marxa del nou centre, les cinc 
escoles bressol de titularitat pública 
del municipi ja han començat les 
classes –Can Sant Joan, Mitja Cos-
ta, Camí del Bosc, Font Freda i Can 
Casamada– amb un total de 271 in-
fants matriculats | jA

L’EBM Can Sant Joan durant el primer dia de classe, on els pares poden acompanyar els fills
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Al voltant d’un centenar de perso-
nes va donar la benvinguda a la 
1a Marxa per l’Educació Pública 
durant el seu pas pel centre del nu-
cli urbà. Els marxaires, més d’un 
centenar, van passar per la ciutat 
els dies 29 i 30 d’agost. Divendres, 
el grup va ser rebut a la plaça de 
l’Església amb aplaudiments per 
representants d’entitats i col·lectius 
de la localitat que lluiten contra les 
retallades socials, com ara la Fav-
mir. En aquest punt es va fer una 
aturada durant la qual un dels por-
taveus de l’Assemblea Groga va 
explicar els motius de la Marxa ca-
rregant durament contra el govern 
central i autonòmic argumentant 
que estan fent polítiques educati-
ves que afavoreixen la privatització 
dels centres. 

Reivindicacions. “Ens manifes-
tem perquè volem una educació 
pública laica i de qualitat des 
de l’escola bressol fins a la uni-
versitat”, va explicar el professor 
montcadenc Lauand Darbas, que 

va participar a la iniciativa orga-
nitzada pel col·lectiu Assemblea 
Groga. La Marxa per l’Educació 
Pública es va iniciar el 24 d’agost 
a Ribes de Freser i va acabar l’1 de 
setembre a Barcelona.
L’Assemblea Groga lluita contra la 
pujada de les taxes universitàries, 
la precarietat en la reforma i el 
manteniment dels centres escolars, 
la supressió de les ajudes per a lli-

bres i menjadors i l’acomiadament 
de treballadors, entre d’altres qües-
tions. Al manifest de l’entitat, que 
es pot consultar al seu web assem-
bleagroga.info s’han afegit per més 
de 800 entitats i individus. 
El 28 de setembre, a les 11h, a 
l’Escola Cavall Bernat de Sants 
(Barcelona), el col·lectiu convoca 
una assemblea general per decidir 
les accions a fer durant el curs.

Pilar Abián | Montcada

i marXa per l’educació pÚblica

La caminada reivindicativa va passar per Montcada els dies 29 i 30 d’agost

Un centenar de persones dóna suport 
a la iniciativa al seu pas per la ciutat

La Marxa per l’Educació Pública va passar per Montcada dos dies, el 29 i el 30 d’agost
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> Nova edició de l’Anima’t, juga amb ells
La Regidoria d’Educació organitza un any més una nova edició del taller 
‘Anima’t, juga amb ells’, que es farà els dimecres a l’escola Reixac, de 
17.45 a 19h. Entre el 2 d’octubre i el 18 de desembre tindran lloc les ses-
sions adreçades a famílies amb fills a P3, P4 i P5, mentre que el curs per 
a famílies amb infants d’entre 18 i 36 mesos es farà del 15 de gener al 2 
d’abril. El preu és de 50 euros i les inscripcions es poden formalitzar fins 
al 30 de setembre al departament municipal. L’objectiu del taller és crear 
un espai de joc i relació entre pares i fills | SA

> L’AE El Turó iniciarà el nou curs el 4 d’octubre
L’Agrupament Escolta El Turó ha escalfat motors per posar en marxa el 
nou curs, que començarà el pròxim 4 d’octubre. L’Abi va acollir el període 
d’inscripció els dies 17 i 18 de setembre i, com que l’any passat ja van 
quedar infants en llista d’espera, l’entitat ha previst uns criteris per assig-
nar les places, tenint preferència els nens i nenes que ja van ser-hi l’any 
passat i els que tenen germans. Les llistes d’admesos es faran públiques el 
23 de setembre a través d’un email a cada sol·licitant. D’altra banda, el 28 
de setembre tindrà lloc la reunió informativa, a les 19.30h, a l’Abi  | SA

> i Concentració de cotxes clàssics i esportius
Fins al 2 d’octubre romandrà oberta la inscripció a la I Concentració de 
cotxes clàssics i esportius de Montcada i Reixac i la I Fira de l’automòbil, 
que tindrà lloc el 6 d’octubre, de 9 a 15h, davant del pavelló Miquel Po-
blet. Les bases estableixen que els models han d’haver estat fabricats 
abans de l’any 1990, disposar d’assegurança vigent i haver superat la ITV. 
Per inscriure’s, cal contactar amb l’adreça classicsrentservices@gmail.
com o bé trucar al telèfon 639 94 26 09 (Vicenç). Pel que fa a la I Fira 
de l’automòbil, poden participar-hi tots els concessionaris, tallers de repa-
ració i de venda, centres de formació especialitzats i qualsevol empresa 
del sector de l’automòbil. Cada inscrit disposarà d’una carpa i un espai 
d’exposició de cotxes. Per inscriure’s, contactar amb promocioeconomi-
ca@montcada.org o bé al telèfon 935 648 505 | jA

> Genefa fa una funció solidària al Kursaal
L’Associació Genefa organitza el 28 de setembre un acte benèfic al Kursaal 
on el grup de teatre Dones & Cia, de Palau de Plegamans, representarà la 
comèdia ‘Loteria’ (18.30h). La recaptació de les entrades es destinarà a la 
investigació de l’Atàxia de Friedreich, una malaltia minoritària neurodege-
nerativa que afecta 2 de cada 50.000 persones i que provoca una pèrdua 
progressiva de l’equilibri i descoordinació dels moviments, entre d’altres. 
Genefa es va donar a conèixer al municipi el passat mes de maig amb un 
concert benèfic al Gran Casino de Terra Nostra | LG
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Càritas Montcada va inaugurar 
el 8 de setembre la reforma de les 
seves instal·lacions, ubicades al 
costat de l’església de Santa Engrà-
cia, en un acte obert a la població, 
que va comptar amb la presència 
del bisbe auxiliar de la Diòcesi 
de Terrassa, Salvador Cristau, 
i una àmplia repre sentació de 
l’Ajuntament encapçalada per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), a més de voluntaris de 
l’entitat cristiana. El mos sèn  de 
la parròquia, Jaume Casas, es va 
mostrar satisfet del resultat de les 
reformes, “que ens permetran 
donar un atenció de més quali-
tat”, va dir. 
 
Les millores. Antoni Orihuela, 
del Consell Econòmic de Càri-
tas –que ha fi nançat íntegra-
ment les reformes– va destacar 
el nou accés a la parròquia que 
s’ha habilitat al carrer Domènec 
Fins, amb unes escales per salvar 
el desnivell  i un muntacàrreg-
ues per a les persones amb mo-

bilitat reduïda. “La solució tèc-
nica que s’ha adoptat permet 
aprofi tar al màxim l’espai”, va 
dir. L’entitat estrena tres noves 
sales: una per a l’assistent social, 
que fi ns ara utilit zava el despatx 
parroquial, una altra com a sala 
d’espera i una tercera per al rob-
er. La responsa ble de Càritas a 
Collserola, Amèlia de Juan, creu 
que dignifi car el local era una 

assignatura pendent, “tenint en 
compte que al 2013 hi han acu-
dit 485 famílies i que, any rere 
any, creix la xifra d’usuaris”. 
L’alcaldessa va elogiar la tasca de 
Càritas, amb qui Serveis Socials 
treballa colze a colze. Precisa-
ment, el consistori ha ampliat 
l’aportació a l’ong amb 20.520 
euros per millo rar la quantitat i 
la qualitat dels lots de menjar.

Laura Grau | Montcada

L’estrena de les reformes al local de Càritas va comptar amb la presència de les autoritats

Càritas estrena la reforma del seu 
local per atendre millor els usuaris
L’Ajuntament amplia l’aportació a l’ong amb 20.500 euros per reforçar els lots d’aliments

solidaritat
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Canvis als casals de la 
Ribera i Can Sant Joan
Els projectes municipals han passat a ser centres oberts

L’Ajuntament ha decidit trans-
formar els casals infantils de la 
Ribera i Can Sant Joan en cen-
tres oberts, vinculats a la cartera 
de serveis que ofereix la Gener-
alitat. D’aquesta manera, el canvi 
permetrà millorar la qualitat de 
l’activitat, amb una atenció més 
personalitzada, i acollir-se a les 
subvencions del govern català en 
aquesta matèria. El nou curs va 

començar el 12 de setembre amb 
prop d’una vuitantena infants en-
tre els 6 i els 12 anys. La inscrip-
ció és oberta a tothom, tot i que 
la Regidoria de Serveis Socials 
s’encarrega de fer un cribatge do-
nant prioritat a les famílies amb 
més problemes econòmics. 
Enguany, el centre d’interès són 
els valors, amb activitats com in-
formàtica, jocs, esports, sortides i 
promoció dels hàbits d’estudi.

Sílvia Alquézar | La redacció 

Infants, fent els deures al Centre Obert de la Ribera, que es fa al centre cívic del barri

educació en el lleure

L’emissora municipal Montcada 
Ràdio va començar el 16 de se-
tem bre la nova programació amb 
la inclusió d’una vintena d’espais 
de col·laboradors de temàtica 
molt diversa, que es poden es-
coltar en la franja horària de les 
20 a les 0h, de dilluns a diven-
dres i que els caps de setmana es 
repeteixen. La graella manté els 
mateixos programes de la tempo-
rada passada i incorpora quatre 
nous. 

Les novetats. Els dilluns, de 
20.30 a 21h, s’emetrà pròxima-
ment l’espai ‘Montcada en ac-
ción’, a càrrec de membres de 
l’Assemblea de Treballadors i 
Aturats de Montcada, on cada 
setmana explicaran les activitats, 
les accions i l’agenda de l’entitat 
montcadenca. Dimarts, de 21 a 
22h, arriba ‘De aquí y de allá’, un 
programa amb música, entreteni-
ment i participació de la veu del 
jove Agustín López. Pel que fa als 
dimecres, de 20.30 a 21h, ‘Radio 

Metropol’ torna a la sintonia lo-
cal. El periodista Albert Segura 
repassa l’actualitat des d’un punt 
de vista molt particular, amb iro-
nia i humor. 
Els divendres, de 20 a 21h, el 
locutor de Montcada Ràdio 
Mario Azañedo protagonitzarà 
‘Montcada y olé’, la música es-
panyola d’un altre temps com 

la copla i altres estils. La graella 
també inclou a les hores en punt, 
entre les 10 i les 19h, els butlle-
tins d’informació local, elaborats 
per l’equip de periodistes i tèc-
nics de Montcada Comunicació. 
Montcada Ràdio també continua 
oferint enguany el servei de pod-
cast Ivoox, que permet escoltar la 
ràdio a la carta. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Agustín López, de 14 anys, fa el programa ‘De aquí y de allá’, tots els dimarts de 21 a 22h

Montcada Ràdio amplia el nombre 
d’espais fets per col·laboradors 
L’emissora municipal va començar la nova temporada el 16 de setembre amb quatre novetats

comunicació
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La gent gran del municipi ce-
lebrarà el Dia Internacional de 
l’Envelliment Actiu, que es com-
memora l’1 d’octubre, amb di-
versos actes previstos el dia 4. A 
les 17.30h començarà la camina-
da popular per un circuit de salut 
de la ciutat amb un berenar per 
a tots els participants. Tot seguit 
tindrà lloc la lectura del manifest 
del Dia de la Gent Gran i, per 
tancar la jornada, hi ha prevista 
una demostració de country a cà-
rrec del grup Ripollet Country.

Novetat. Una de les noves pro-
postes d’aquest any és l’emissió 
d’una edició especial del pro-
grama de Montcada Ràdio ‘El 
Mirador’, en el qual participaran 
persones de les tres associacions 
de gent gran del municipi per ex-
plicar als oients com viu a Mont-
cada la gent gran i quins són els 
benefi cis de dur una vida activa 
i saludable. L’espai s’emetrà per 
la sintonia del 104.6 de la FM 
el mateix dia 1, coincidint amb 

la celebració de l’efemèride, tot 
i que després també es podrà 
escoltar per Internet a través de 
www.montcadaradio.com.  
Les activitats amb motiu del Dia 
Internacional de l’Envelliment  

Actiu estan organitzades per la 
Regidoria de Participació Ciu-
tadana en col·laboració amb 
l’entitat Gent Gran Activa, que 
agrupa les tres associacions que 
existeixen al municipi.

dia de l’envelliment actiu

La lectura del manifest i els actes 
commemoratius es faran el dia 4
S’ha programat una caminada per un circuit, un berenar i una exhibició de country

Sílvia Alquezar | Redacció
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El programa inclou una caminada, una activitat que s’ha convertit en un clàssic el dia de l’efemèride El Centro Aguileño de Montcada va participar el 25 d’agost als actes 

que es van fer a Águilas en el marc de l’agermanament entre ambdues 
poblacions. La celebració va incloure una cantada d’havaneres a càr-
rec del grup Port Vell, sufragada pel consistori montcadenc, i un rom 
cremat ofert pel Centro Aguileño. Cap delegació municipal va assistir 
als actes per coherència amb la política d’austeritat de l’Ajuntament, 
segons han informat fonts consistorials. A la foto, els components del 
Centro Aguileño abans de fer el rom cremat | SA
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> integració fa un nou curs d’auxiliar de la llar
El departament d’Integració de l’Ajuntament ofereix una nova edició del 
curs d’auxiliar de la llar i manipulació d’aliments, del 7 d’octubre al 7 de 
novembre. La formació s’adreça a persones en situació de desocupació 
interessades a aprendre les tasques vinculades a la restauració i les feines 
domèstiques a domicili, com neteja, resolució d’imprevistos o preparació 
i elaboració de menús. Les classes tindran lloc tots els dilluns, dimarts i 
dijous, de 9.30 a 11.30h al Kursaal (Masia, 39). Les preinscripcions s’han 
de formalitzar l’1 d’octubre, d’11 a 14h, al departament organitzador, si-
tuat al mateix equipament de Can Sant Joan. Les persones que vulguin 
participar al curs han d’aportar la documentació que les acrediti com a 
demandants d’ocupació. Per a més informació es pot anar directament al 
departament o bé trucar al telèfon 935 647 183. L’activitat forma part del 
projecte municipal ‘Construir l’entorn’ | SA

> Havaneres i rom cremat a Águilas
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el clic

Un nyap de pas soterrat
Fa 21 anys que visc al costat de l’estació del tren i crec recordar 
que mai s’havia suspès “la festa del fanalet” per causes meteoro-
lògiques, com ha passat enguany. De res va servir la neteja prèvia 
de les clavegueres ni de les instal·lacions. En qüestió de minuts i, 
a causa de les pluges torrencials, l’estació de Santa Maria va ser 
zona catastròfica. Encara recordo les converses que vam mante-
nir amb els enginyers de la nova estació, que desconeixien per 
complet el terreny, advertint-los que allò era un embut i que els 
aiguats inundaven molt sovint aquest pas. Al·legaven que es col-
locaven bombes molt potents i que tot estava ben controlat. Doncs 
bé, un altre nyap més. Les inundacions continuen i el pas subter-
rani s’inutilitza cada vegada que plou. La nova estació sempre ha 
tingut problemes. La part que no està controlada per l’Adif roman 
descuidada, amb ascensors bruts i que no funcionen. Com a veïna 
directa vaig patir les obres, ara l’excés de vehicles aparcats i, el 
més greu, les inundacions. Per què no es fan les coses ben fetes 
des d’un principi?

Ana Bedmar Cazorla I Terra Nostra

Envia la teva foto a som@laveu.cat

>Editorial
Ajuts socials
L’inici del nou curs ha coincidit 
amb la posada en marxa per part 
de l’Ajuntament de nous pro-
jectes solidaris amb l’objectiu 
d’ajudar les persones més vul-
nerables a la situació de crisi. 
D’una banda, el consistori i l’ong 
Aldees Infantils han estrenat el 
Cistell Solidari, que permet a les 
famílies amb fills comprar ali-
ments frescos a les botigues as-
sociades de la ciutat. De l’altra, 
l’administració local també ha 
decidit ampliar les aportacions 
per a beques de menjador i de 
material escolar amb la idea de 
poder arribar a més alumnes. 
Ambdues iniciatives són dues 
bones notícies per garantir una 
alimentació sana i equilibrada 
als més petits i, alhora, facilitar 
els recursos per poder seguir el 
ritme del curs escolar. Malgrat 
tot, el fet de donar resposta a 
les nombroses urgències socials 
del dia a dia no ha de deixar en 
un segon pla les polítiques per 
aconseguir la normalització de 
la vida d’aquestes famílies. Mai 
s’ha d’oblidar que el gran objec-
tiu és que deixin de ser assisten-
cials per passar a ser ciutadans 
autònoms que no depenguin 
dels Serveis Socials. 

Montcada, també
Fa uns mesos vàrem  rebre l’encàrrec 
d’organitzar la Via Catalana  a Montca-
da i Reixac, i no ens ho vàrem  pensar 
ni un moment. Un cop feta i amb força 
èxit, tothom felicita l’organització de la 
Via, per la seva quasi perfecció, per la 
complexitat que representava omplir  
400 km de gent agafada de les mans i 
per demanar un dret universal  i demo-
cràtic: poder votar per decidir l’organit-
zació política de la Catalunya del futur 
i la seva independència. La felicitació 
s’engrandeix quan es refereix a la feina  
dels voluntaris, artífexs de l’èxit orga-
nitzatiu.  
Ens sentim molt orgullosos de l’equip 
que ha treballat sense descans i que 
fins al darrer moment ha mostrat una 
força i una il·lusió fora de mida. És 
just que  vulguem elogiar la tasca dels 
nostres voluntaris, només  ells son els 
responsables  d’assolir la xifra de quasi 
1.000 inscrits i molts més participants 
montcadencs a la Via Catalana. Però 
les nostres gràcies més grans volem 
que siguin per tots els participants. 
Vosaltres sou els que heu donat sentit 
a tota la feina organitzativa feta prèvia-
ment. Als qui veu estar cinc hores a 
l’autocar de tornada des de l’Ebre;  als 
que vau suportar la pluja caminant, en 

bicicleta o en tren;  a la gent gran que 
va voler venir fos com fos; als que por-
taven a la cartera fotos dels pares o avis 
difunts  per que “volem que ho visquin 
d’alguna manera”... És a dir, a tots  els 
que vau convertir Montgat en una festa 
de civisme i germanor, i que vau fer  de 
la cadena un clam reivindicatiu excep-
cional, de manera que podem dir amb 
tot orgull: “Jo hi vaig ser!”
Gràcies a tothom.  

Consol Cervera i Macià
Assemblea Nacional Catalana

Algú s’hi adhereix?
A l’edició de la segona quinzena de 
juliol es va publicar la carta del meu 
veí M.B i E. alertant de l’incivisme de 
certs propietaris de gossos davant ob-
servacions en contra del seu compor-
tament anòmal (de l’amo, no del gos) 
respecte a la normativa vigent.
Passat un mes, seguim sent testimonis 
de la continuïtat d’aquestes conduc-
tes irregulars: defecacions i miccions 
en façanes de comunitats i zones de 
parcs infantils, molèsties provocades 
per lladrucs continus a qualsevol hora 
del dia sense cap tipus de control… 
La preocupació no resideix en l’actitud 
incívica de certs veïns, si no en la falta 
de sensibilitat i absència de control i 

accions  correctives que l’Ajuntament 
està demostrant en els últims anys 
davant aquest fet (de conflictes de 
ben segur que n’hi ha més, vivim en 
una societat i fer content tothom és 
simplement una utopia, però aquest 
problema en concret ja ha traspassat 
la línia vermella en matèria d’higiene). 
Quines mesures pensa aplicar l’Ajun-
tament al respecte? Crec que les auto-
ritats han agafat la via més fàcil: per-
missivitat total versus l’aplicació d’una 
solució senzilla que tan sols exigeix 
un mínim d’autoritat, control i esforç 
professional. Sol·licito fermament una 
resposta escrita al respecte.

M. G.
Montcada

Bancs nous
Al parc Larramendi han posat un banc 
nou. Aquest banc està molt sol·licitat, 
quan s’aixequen les persones que 
l’ocupen pots veure com corre tothom 
intentant arribar-hi primer per asseure-
s’hi. El motiu? Molt fàcil. La resta de 
bancs, els “antics”, per entendre’ns, 
són incòmodes i tan baixos que la gent 
gran necessita ajut per aixecar-se. El 
fet que només n’hi hagi un de nou el 
vaig atribuir a les retallades. Vaig pen-
sar que l’Ajuntament no té gaires di-

ners i va renovant el mobiliari urbà de 
mica en mica, a mesura que es va fent 
malbé. Però aquest estiu, passejant 
amb la meva filla Marta per la Ribera, 
vaig quedar molt sorprès en veure que 
hi havia almenys 70 bancs nous, dels 
quals només una dotzena estaven ocu-
pats. També vaig comptar 13 bancs 
nous tornant pel costat del riu fins al 
final del carrer Provença. D’aquests 
13, no n’hi havia cap d’ocupat. A partir 
d’aquí fins passat el pont del riu, tots 
són del model antic. Agrairíem que 
l’Ajuntament renovés també els bancs 
de la plaça Llarramendi i així el proper 
estiu els veïns i veïnes estarem tots ben 
asseguts i ens estalviarem corredisses. 
Ah! Cal continuar denunciant els amos 
dels gossos que els porten a la plaça 
a orinar a la sorra amb la que juguen 
els infants.

Marcel Bertran i Elena
Montcada

Fe d’errates
Antonio Marco va regentar la botiga Aza-
nuyense fins al 1968, any de la seva 
mort, i no fins al 1985 com vam publicar 
erròniament a La Veu 427.

La Via Catalana, a Mèxic
Fa justament un any li vaig dir a la meva amiga Anna 
Pi de fer alguna activitat per celebrar l’Onze de setem-
bre a la Ciutat de Mèxic. En aquell moment només vam 
començar dues persones i la concentració a l’Àngel de 
la Independencia va tenir una molt bona acollida amb 
catalans que van venir des de molt lluny. Des de aquell 
moment va començar el camí de l’ANC a Mèxic.
El 31 d’agost, des de L’Ángel de la independència de 
la Ciutat de Mèxic, diversos centenars de catalans ens 
vam organitzar per fer la Via Catalana i demanar la lliber-
tat i la indepèndencia per a la nostra terra. 

David Calvano I Mèxic
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

M. carmen porro, portaveu del PSC Joan Maresma, portaveu de CiU

eva García, portaveu del PPC

Josep M. González, portaveu d’ICV-EUiA

carmen romero, portaveu de C’s Marta Aguilar, portaveu d’ERC

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

Són només diferències de criteri?
L’Onze de setembre més d’un miler de ciutadans i ciutadanes de 
Montcada ens varem donar cita a Montgat per compartir amb 
més d’un milió i mig de catalans més de 400 km de via, des d’El 
Pertús a França fi ns Alcanar, el darrer poble de Catalunya, al sud. 
El clam va ser unànim. Poder decidir per nosaltres mateixos el 
nostre futur, davant de la incomprensió, maltractament i menys-
preu del govern central que hem anat acumulant al llarg de molts 
i molts anys de la nostra història.
Tenim el dret democràtic de poder votar el nostre futur i hem as-
sumit el compromís públic d’exercitar-lo al llarg de l’any 2014. Vull 
ressaltar la importància de poder decidir per un mateix. També en 
l’aspecte social. I posaré per exemple una decisió del govern mu-
nicipal que hem pres. En uns moments que altres administracions  
no poden reforçar les polítiques socials per la manca de recursos 
econòmics, el govern municipal, més enllà de les competències  
que li són pròpies, ampliarà la partida corresponent a beques 
de menjador per assegurar que molts nens i nenes de famílies 
montcadenques que han estan colpejades per la crisi econòmica 
puguin fer els àpats corresponents en quantitat i qualitat.
La meva llarga lluita personal per la sostenibilitat econòmica fi nan-
cera del nostre municipi està donant els seus fruits. És possible 
fer-ho perquè podem decidir, per nosaltres mateixos, a què volem 
destinar els nostres recursos. Volem decidir el nostre futur, tant el 
nacional com el social. I ho aconseguirem! Perquè les ments dels 
polítics de l’Estat son com els paracaigudes, només funcionen 
quan s’obren.

Jo també hi era
Ja fi nalitza l’estiu, s’acaben les vacances i comença un nou 
curs escolar a Montcada. Per a alguns nens i nenes és la 
primera vegada, per a d’altres és un retrobament amb una 
escola amb menys beques i ajudes i amb un professorat més 
reduït, però amb el mateix objectiu, millorar la formació com 
a persones d’aquells i aquelles que representen el futur, l’es-
perança i la felicitat.
També al setembre s’inicia el nou curs polític a Montcada i 
l’objectiu haurien de ser els veïns i veïnes, millorar el seu futur, 
generar esperances i aconseguir la seva felicitat. Després de 
40 anys de dictadura, amb la mobilització política i ciutadana 
vam anar recuperant llibertats i aconseguint millores socials, 
que era l’inici del camí cap a l’estat del benestar. Al llarg dels 
30 anys de camí, la ciutadania es va anar relaxant i desmobilit-
zant i va deixar tot en mans dels polítics. Portem cinc anys de 
crisi i han suposat atur, desnonaments i retallades de serveis 
i drets, alhora que s’han destapat casos de corrupció política. 
Això evidencia la necessitat d’una regeneració democràtica.
Els polítics són els representants de la ciutadania, que no li 
han donat un xec en blanc per 4 anys. Han d’assumir el com-
pliment de les seves promeses (programa), han de facilitar la 
participació i han d’explicar la seva gestió. La ciutadania no ha 
de esperar que tot li donin fet, no n’hi ha prou amb votar cada 
4 anys, ha d’exigir als seus representants el compliment dels 
compromisos, no ha de fugir de la participació i ha de dema-
nar explicacions. Comença un nou curs, que no serà més fàcil 
que l’anterior, que requereix d’objectius comuns, transparència 
i participació. Una gran oportunitat per al futur, l’esperança i la 
felicitat de tots!

Comença un nou curs

Este año, el PP de Montcada i Reixac tampoco asistimos a los 
actos de celebración de la Diada en la Plaza de la Iglesia. El mo-
tivo es muy sencillo: no compartimos el sectarismo con el que al-
gunos fanáticos e intolerantes quieren obligarnos a todos a pasar 
este día insultando y amenazando a los que libremente quere-
mos celebrarlo. Y reconozco que me repugna ver a los socialistas 
entregados a la causa independentista: en su línea, desubicados 
y sin norte. Para nosotros, la Diada es una jornada festiva, de 
encuentro entre catalanes y de celebración en un marco de con-
vivencia. Los nacionalistas intentaron hacer una manifestación 
contra el resto de España, pagada por cierto con los impuestos 
de todos los catalanes. Eso no es compatible con una Diada de 
unidad e integración de todas las sensibilidades, eso es pura 
hipocresía política. El PPC celebramos un acto abier to a todos 
para dar un mensaje de esperanza y apoyo a la mayoría de ca-
talanes que se sienten también españoles, para que sepan que 
tienen un referente en un partido moderado, que sabe priorizar 
los problemas reales de las personas y que quiere una Catalunya 
fuerte en la casa común que es España: construir y no destruir. 
Y lo decimos alto y claro y orgullosos. Nosotros lo decimos sin 
complejos porque sentirse español y catalán son sentimientos 
compatibles. 
Es el momento de lanzar un mensaje claro a los catalanes porque 
está en juego el futuro de muchas generaciones. Nadie puede 
saltarse nuestro marco democrático de derecho y la Constitución  
que deposita la soberanía nacional en el conjunto de los españo-
les. Catalunya es plural y nosotros insistiremos en nuestros ob-
jetivos políticos para centrarnos en la salida de la crisis y para 
proclamar con toda la dignidad: Cataluña sí, España también.

¡Catalunya sí, España también!
A dia d’avui encara estic consternada d’haver vist i escoltat 
durant aquests últims dies ininterrompudament com mitjans 
de comunicació públics convidaven mecànicament als oïdors 
a afegir-se a una cadena humana per reivindicar la separa-
ció d’una Comunitat Autònoma com és Catalunya de la resta 
d’España. També estic indignada de saber que associacions 
municipals i administracions públiques promoguessin aquesta 
actuació sabent que aquests ens estan fi nançats amb diners 
públics, uns diners que paguem tots, tant aquells que aposten 
per la separació com aquells que no la volem. 
Aquest nacionalisme català que, ara per ara, està de moda pot 
deixar de ser-ho i com a qualsevol moda que passa deixarà una 
petjada. Però en aquest cas les conseqüències d’aquesta petja-
da podrien ser gravíssimes per a tots els catalans. Hi ha estudis 
econòmics que demostren que la secessió tindria un impacte 
molt negatiu sobre el benestar econòmic dels ciutadans cata-
lans. La separació implicaria costos econòmics molt elevats i 
abismalment superiors als sorgits per aquells que defenen la 
independència.
Hi ha estudis  recents que admeten que la Catalunya indepen-
dent sortiria de la UE amb el que tot allò  pot  comportar. Una 
de les  conseqüències més greus seria que la nostra moneda ja 
no seria l’euro. L’altra preocupació seria la reducció important 
de les exportacions a la resta d’Espanya i a la resta de la Unió 
Europea.
La veritat és que aquesta nova situació separatista no activaria 
l’economia ni de Montcada ni de la  nostra Catalunya, aquesta 
Catalunya de tots, no només d’aquells que volen la separació i 
encadenar-se a una societat aïllada de la resta d’Europa.

Qui vol viure encadenat?
Més de 1.000 montcadencs i montcadenques vàrem participar 
l’Onze de setembre en un acte reivindicatiu sense precedents 
on vàrem mostrar al món la nostra manera de ser i de fer. Altres 
també ho van mostrar, irrompent amb cops i batzegades la com-
memoració de la Diada a Madrid i volent imposar amb la força  la 
seva llei. No hi ha res més a dir. Cadascú haurà de posicionar-se, 
o bé a favor d’aquells que volem aconseguir un objectiu polític si-
gui la independència, el federalisme o el regionalisme de manera 
totalment democràtica, comptant amb la voluntat de la majoria;  
o bé, a favor d’aquells que estant disposats a mantenir l’estatus 
quo actual amb opressió i repressió. La Via Catalana va ser un 
èxit i pel seu tarannà pacífi c i cívic. Tots els catalans i catalanes 
ens en hem de sentir més que orgullosos.
Al marge, i continuant amb la quotidianitat del nostre país, setem-
bre també és l’inici del curs i sembla que enguany es consolida i 
accelera la tendència de l’alumnat a escollir la Formació Profes-
sional. Una branca importantíssima de formació que ha de pos-
sibilitar la integració laboral de molts joves. Es fa imprescindible 
la qualitat d’aquest àmbit educatiu. I tot indica que s’aconsegueix  
fent un model dual de formació on les pràctiques són la meitat 
de l’horari escolar i en l’altra meitat, l’alumne és aprenent cobert 
per la Seguretat social i, des del primer dia, aterra al món real. 
Tot indica també que al voltant del 50% de alumnes acaben sent 
fi txats per l’empresa on han fet la FP dual. I a més, cal tenir pre-
sent que aquests treballadors altament qualifi cats són el caldo de 
cultiu per al naixement de nous emprenedors. Montcada té tots 
els ingredients  per conjuminar aquests dos àmbits. Els polígons in-
dustrials ens donen l’oportunitat per fer encaixar l’oferta educativa 
amb la demanda laboral. Hem de treballar en aquesta línia.

Anar avançant

El plantejament de l’Ajuntament de Montcada pel que fa a les 
nostres escoles bressol és manté en la mateixa línia que el curs 
passat, afegint enguany la conversió a bressol pública del centre 
concertat de Can Sant Joan, Les Tres Bessones. Aquesta acció 
suposa actuacions a les instal·lacions, algunes de les quals ja 
les hem dut a terme aquest estiu per adequar-la a la normativa 
dels centres municipals, més exigent que la dels privats, però 
hem valorat la necessitat de les famílies del barri i hem pres 
la decisió que més afavoria tothom. També estem valorant les 
possibilitats d’establir a les bressol altres serveis per a les famíli-
es com, per exemple, espais lúdics i de jocs per a nadons.
Ara, el Govern de la Generalitat es planteja deixar de fi nançar 
les guarderies, despesa que considera “molt difícil d’assumir” 
i que avalua en 42 milions d’euros anuals i, en canvi, pensa 
continuar mantenint els concerts amb les escoles d’elit amb 
un import anual de uns 20 milions d’euros, lamentant la con-
fusió creada envers aquestes escoles i fent servir com argu-
ment, entre d’altres, que “s’identifi quen amb el Opus Dei i es 
crea una confusió i una etiqueta...”.
Mentrestant, i en els dos darrers anys, la Generalitat ha re-
baixat la seva aportació dels 1.800 euros plaça/any del 2010 
als 875 que estableix per enguany, i ara estan negociant amb 
les Diputacions per tal que se’n facin càrrec. La Diputació ja 
col·labora amb els ajuntaments en serveis obligatoris i amb les 
beques menjador, a través dels Consells Comarcals.
Des del PSC de Montcada creiem que accions com aquestes 
deixen ben clar quines polítiques son prioritàries per a uns i 
per als altres. Nosaltres defensem les escoles bressol com a 
part important del desenvolupament de la nostra infància.
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Pedalada pel Besòs
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura

22 de seteMBre, 10.30h
A l’AlçAdA de l’escolA Font FredA

4 d’octuBre, 17.30h
plAçA de l’esGlésiA

20 l divendres
Hora del conte. ‘Contes i contarelles’, 
amb Rosa Fité. Hora: 18h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda de Montcada.

21 l dissabte
Presentació. Dels equips del CD Mont-
cada per a la nova temporada. Hora: 
20.30h. Lloc: Estadi de La Ferreria.

22 l diumenge
Sortida. Pedalada pel Besòs, dins de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura. Hora: 10.30h. Punt de sortida: A 
l’alçada de l’escola Font Freda.

24 l dimarts
Visita. Al convent de la Mercè, ara Capi-
tania militar. Hora: 11h. Lloc: plaça Duc 
de Medinaceli. Organitza: Fundació Cul-
tural Montcada. 

27 l divendres
Hora del conte. ‘Contes dels germans 
Grimm’, amb Eva González. Hora: 18h.
Lloc: Biblioteca de Can Sant Joan. 

28 l dissabte
Taller. Anellament d’ocells al riu Besòs. 
Hora: 9h. Lloc: Casa de les Aigües. Or-
ganitza: Associació per l’Entorn i la Re-
cerca i Ajuntament.

Comerç. III Fira del Comerç i de l’Aigua, 
amb parades i activitats infantils. Orga-
nitza: Montcada Centre Comerç i Ajun-
tament  (veure pàgina 8).

Visita. Al Mirador i al Castell de Torre 
Baró. Hora: 11h. Lloc: plaça Virrei Amat. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Exhibició. Diferents estils de kàrate, tai-
txí i kung-fú. Hora: 18h. Lloc: Pavelló 
Miquel Poblet. Entrada gratuïta.

Teatre. Representació amb finalitats 
benèfiques de ‘Loteria’, del grup Dones 
& Cia, de Palau de Plegamans. Hora: 
18.30h. Lloc: Kursaal. Organitza: Asso-
ciació Genefa. 

29 l diumenge
Visita. Itinerari per la Montcada moder-
nista i recorregut teatralitzat per la Casa 
de les Aigües. Hora: 11h. Lloc: Casa de 
la Vila. Inscripcions al correu museumu-
nicipal@montcada.org. Acte inclós en 
les Jornades Europees de Patrimoni.

Teatre. ‘Darrera aquesta porta, visc...’, 
amb Imma Colomer i Fina Rius. Hora: 
19h. Lloc: Casa de les Aigües. Acte in-
clós al Poeticae especial Salvador Es-
priu. 

1 l dimarts
Formació. Inscripció al curs d’auxiliar de 
la llar i manipulador d’aliments. Hora: 
De les 11h a les 14h. Lloc: Kursaal. 

3 l dijous
Reunió. Del Consell Municipal de Do-
nes. Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila. 

4 l divendres
Dia Mundial de la Gent Gran. Caminada 
popular, berenar i lectura d’un manifest. 
Hora: 17.30h. Lloc: Plaça de l’Església. 

5 l dissabte
Taller. De construcció i col·locació de 
caixes-niu. Hora: 10h. Lloc: Casa de les 
Aigües. Organitza: Acer. 

Sardanes. Aplec amb les cobles Jove-
nívola de Sabadell i Lluïsos de Taradell. 
Hora: 17h. Lloc: Parc de les Aigües.

Dia de la Gent Gran
Caminada popular, berenar i 
lectura del manifest

tel. 935 751 289  |  de dimarts a dissabte: 17 a 21h.  diumenge: 11 a 14h

tel. 934 451 888  |  de dilluns a divendres: 8 a 22h.

tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h.
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L’actriu i directora teatral Imma Colomer té una llarga trajectòria interpretativa

Les actrius Imma Colomer i Fina Rius faran la lectura dramatitzada de poemes a la Casa de les Aigües en un muntatge inèdit

Montcada ret homenatge a Salvador Espriu 
amb una edició especial del cicle Poeticae

Amb motiu del centenari del 
naixement de l’escriptor i poeta 
Salvador Espriu (1913-1985), la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
ha organitzat una edició especial 
de la mostra Poeticae. El progra-
ma arrenca el 29 de setembre 
amb un muntatge a càrrec d’Im-
ma Colomer i Fina Rius a partir 
de textos d’Espriu, titulat ‘Darre-
re aquesta porta, visc’. Les actrius 
faran una lectura dramatitzada 
de poemes i també de fragments 
d’obres de teatre i narrativa a la 
Casa de les Aigües (19h). “Es 
tracta d’un espectacle que les 
actrius han preparat expres-
sament per a l’Any Espriu i 
que s’estrena a Montcada”, ha 
remarcat el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU). 
El preu de l’entrada és de 4 euros 
anticipada i 5 a taquilla.

Públic familiar. El 9 d’octubre s’ha 
programat un taller familiar  de 
creació i recitació dramatitzada 
de poemes d’Espriu a la Biblio-
teca Elisenda a càrrec de l’actriu 
i pedagoga Mireia Chalamanch 
(18h). L’objectiu és que els parti-

cipants comprenguin i aprenguin 
el poema ‘Barques de paper’, a 
partir de la interpretació, la dan-
sa i les arts plàstiques i visuals. 
Per participar en aquesta activi-
tat cal inscriure’s prèviament a la 
Biblioteca Elisenda que, a partir 
del 25 d’octubre, acollirà una ex-
posició d’homenatge a l’escriptor 
català.

Contes musicats. El 13 d’octubre, 
l’Auditori acollirà ‘El món perdut 
de Salvador Espriu’, una lectura 
musicada amb la veu de l’actor 
Joan Massotkleiner –amb una 
notable trajectòria a la televisió– i 
la guitarra de Toti Soler. El mun-
tatge gira al voltant de quatre 
contes d’Espriu: Mariàngela, l’her-
bolària, Barris baixos, Tereseta-que-
baixava-les-escales i Sembobitis. L’en-
trada costa 8 euros anticipada i 
10 a taquilla. També hi ha la pos-
sibilitat d’adquirir un abonament 
per als dos espectacles al preu de 
10 euros. La Fundació Cultural 
s’ha afegit a l’Any Espriu amb 
l’organització d’una conferència 
el 16 d’octubre a l’Auditori a càr-
rec de l’historiador Jesus Calde-
rer (20h). 
El Poeticae anual modifica el seu 
calendari i es trasllada a finals 
de gener per evitar la proximitat 
amb la mostra de teatre Montca-
da a Escena, que arrencarà el 18 
d’octubre i es prolongarà fins al 
desembre.

Laura Grau | Redacció

Salvador Espriu es va inspirar en 
l’Arenys dels seus anys d’infan-
tesa i joventut  per crear un dels 
més grans mites literaris, Sinera 
–nom d’Arenys, al revès–, símbol 
d’un món perdut, destrossat per 
la lluita fratricida. La poetessa 
Elisa Riera i el metge Francesc 
López proposen una visita guia-
da per aquesta localitat del Ma-
resme el 19 d’octubre amb motiu 
de l’Any Espriu. L’itinerari recor-
rerà molts dels llocs evocats en 

l’obra d’Espriu: cases i carrers, la 
Riera, l’església i el retaule o l’he-
rència dels “americanos”, entre 
d’altres. La ruta, durant la qual 
s’aniran llegint poemes de l’au-
tor, culminarà al cementiri (a la 
fotografia), autèntica atalaia abo-
cada al mar des d’on contemplar 
la “petita pàtria” que l’encercla. 
Les persones que vulguin apun-
tar-se a la sortida han de trucar 
als telèfons 606 445 789 o bé 
935 644 610 | LG

> Un passeig per Sinera, el 19 d’octubre
El programa proposa 
un taller familiar de 
creació i recitació de 
poemes d’Espriu

Pàg. 23

ES RECUPERA L’APLEC
El parc de les Aigües serà el nou 
escenari de la trobada sardanista

Pàg. 20

CAMÍ ENdiNS, CAMÍ dE LLUM
L’Auditori acull escultures de vidre 
de l’artista barceloní Xavier Grau

Fina Rius ha treballat amb noms claus de l’escena catalana

Cw
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Xavier Grau proposa una recerca 
interior a partir del vidre i la llum
La mostra de l’artista barceloní es pot visitar a l’Auditori Municipal fins al 13 d’octubre

escultura

Fins al 13 d’octubre es pot visi-
tar a l’Auditori Municipal l’ex-
po sició ‘Camí endins, camí de 
llum’, de l’escultor i vitraller 
Xavier Grau. La mostra es va 
inaugurar el 10 de setembre i in-
clou els darrers treballs de l’ar-
tista, que té el seu taller a Mont-
cada centre des de fa 13 anys. 
Es dedica a la creació, conserva-
ció i restauració de vidrieres ar-
tístiques. Al 2012 va presentar 
el projecte de vitralls per a l’àb-
sis del monestir de Sant Jeroni 
de la Murtra. També és l’autor 
dels vitralls del sector nord de 
l’església de Santa Engràcia. 

Parlem amb l’artista de la seva 
primera exposició al municipi.
-Per on trascorre el camí que 
dóna títol a la mostra? 
És un intent, a través de l’art, de 
mostrar una manera d’interpre-
tar el món. El camí i la llum són 
una metàfora d’una recerca inte-
rior, d’una manera d’estar i com-
prendre en un continu present. 
-Què és primer la forma o la 
llum?
No puc concebre l’una sense 
l’altra, ambdues van lligades, 
una se serveix de l’altra per 
mostrar allò que no és evident. 
-Quines tècniques ha fet ser-
vir per obtenir del vidre els 

efectes eteris i sinuosos?
Utilitzo la tècnica de la pasta 
de vidre –pâte de verre– amb 
la qual, mitjançant motllos de 
guix, obtinc una peça única. 
També faig servir vidres plaqué 
termoformats amb motllos i 
gravats a l’àcid.
-L’exposició s’ha de visitar en 
penombra. Quin efecte vol 
aconseguir en els visitants?
Vull crear un espai de silenci en 
el qual i, mitjançant aaquesta pe-
nombra, cadascuna de les obres 
ens ofereix una nova mirada i 
el visitant pot percebre més cla-
rament la possibilitat de diàleg 
amb si mateix.

Laura Grau | Montcada

Al centre, Xavier Grau, amb l’alcaldessa, María Elena Pérez (PSC), i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), el dia de la inauguració
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Fins al 27 de setembre roman-
drà obert el termini d’inscripció 
a l’oferta de cursos i tallers mu-
nicipals que l’Ajuntament orga-
nitza a la Casa de la Vila, l’Espai 
Cultural Kursaal i als centres 
cívics de l’Alzina, la Ribera i 
Can Cuiàs. L’oferta és similar 
a la d’anteriors edicions. Les 
úniques novetats són un curs 
de música electrònica i un altre 
de cantoteràpia a la Casa de la 
Vila; un de pilates al Centre Cí-
vic L’Alzina i un de balls llatins 
al Centre Cívic Can Cuiàs.  La 
Casa de la Vila i el Kursaal con-
centren la major part de l’oferta 
de formació musical, mentre 
que equipaments com el Centre 
Cívic Can Cuiàs és el que acull 
més activitats relacionades amb 
l’expressió corporal. 

Monogràfics. Els preus oscil·len 
entre els 50 i els 92 euros tri-
mestrals, quotes que tindran 
el 15% de descompte per als 
pensionistes, els jubilats i les 
persones en situació d’atur que 
ho acreditin convenientment. 
També hi ha la possibilitat d’op-
tar per quotes mixtes en l’àmbit 
dels cursos d’expressió musical. 
L’oferta municipal també in-
clou diferents monogràfics so-
bre cuina i tai-txí de només una 

sessió. La informació completa 
es pot consultar al llibret d’ac-
tivitats que ha editat el consis-
tori o a la seva web, on també 
apareix l’oferta que organitzen 
altres col·lectius i associacions 
com els cursos de fotografia al 
Centre Cívic Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo, a càrrec 
de l’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir); 
els que fan les associacions de 
Balls de Festa Major de Mont-
cada i Reixac i Pocapoc al Gran 
Casino de Terra Nostra; els de 
l’Associació de Gent Gran del 
Casal de la Casa de la Mina 
i els de l’Escola de Talla i Es-
cultura, que dirigeix el mestre 
artesà Luis Barbosa a Can Sant 
Joan. 

Un alumne de piano, a l’exhibició de fi de curs

cursos i tallers municipals

Laura Grau | Redacció

L’oferta proposa com 
a novetats cantoteràpia 
i música electrònica
Fins al 27 de setembre romandrà obert el termini d’inscripció
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casa de la vila

Tres artistes retraten l’ànima Mundi 
en una mostra d’escultura i pintura

Tres artistes de Montcada i Rei-
xac, Ángela Casanova, Jesús 
Cera i Esther  Rodríguez, propo-
sen la seva visió sobre els temes 
essencials del món, com la vida, 
la natura, el moviment i la llum 
a l’exposició ‘Ànima mundi’, 
que es podrà veure a la Casa de 
la Vila fins a l’11 d’octubre. La 
mostra, que obre la temporada 
d’exposicions d’aquesta sala, 
està formada per una trentena 
d’obres, entre pintures i escul-
tures. Va ser inaugurada el 17 
de setembre amb la presència 
de l’alcadessa María Elena Pé-
rez (PSC) i el regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), a més d’amics i familiars 
dels autors. 

Passió per l’art. Els tres artistes, 
de formació autodidacta, tenen 
en comú una amistat de molts 
anys i una gran passió per l’art. 
“Gaudim molt treballant i 
compartint les nostres inquie-
tuds sobre la crea ció artística 

i, si a més les nostres obres 
agraden la gent, doncs, en-
cantats”, va dir l’escriptora i 
pintora Ángela Casanova en 
referència a l’exposició conjun-
ta, la primera que fan plegats 
i per la qual van dir sentir-se 
emocionats. En la seva obra 
pictòrica Casanova interpreta 
la natura i les emocions mitjan-
çant l’expres sio nisme abstracte 
i la utilització de colors càlids i 

intensos. Esther Rodríguez és 
ceramista i pintora i li agrada 
retratar l’explosió de la natura, 
font d’inspiració de la majoria 
de les seves obres. Jesús Cera 
és pintor i escultor. El seu estil 
és figuratiu, amb línies simples 
i arrodonides, tant siguin perso-
nes, animals o objectes. Els tres 
artistes participen ha bitualment 
en exposicions  indi   vi duals i col-
lectives.

A Ángela Casanova, Esther Rodríguez i Jesús Cera els uneix l’amistat i la passió per l’art

Laura Grau | Montcada

D’esquerra a dreta, Jesús Cera, Ángela Casanova i Esther Rodríguez, durant la inauguració r
Cp

La sala Sebastià Heredia del 
Kursaal de Can Sant Joan aco-
llirà fins a l’11 d’octubre la mos-
tra de pintura de Piedad García 
(Granada, 1961). La relació 
d’aquesta montcadenca amb la 
pintura va néixer durant la seva 
infància, quan ja se sentia atreta 
pel dibuix i els colors, però es 
va consolidar ja d’adulta com a 
teràpia per superar problemes 
emocionals. “Aquest art no 
només m’ha ajudat sinó que 
m’ha donat forces per seguir 
experimentant”, explica Gar-
cía, qui reconeix que, a l’hora 
de pintar, va seguir els consells 
del seu germà i gran mestre, 
Ángel García. 

Voluntària. La seva gran afició 
per la pintura i l’artesania en 
general també li ha permès aju-
dar altres persones en la seva 
faceta de voluntària de Càri-
tas Montcada. García dedica 
bona part del seu temps lliure 
a impartir classes de pintura al 

Centre Cívic la Ribera per un 
grup de dones de l’Escola Bon 
Dia, un projecte social de l’ong 
cristiana que s’adreça a dones 
en risc d’exclusió social. “In-
tento transmetre les meves 
experièn cies en l’art, és fà-
cil, només cal deixar volar la 
imaginació. El resultat és gra-
tificant i no hi ha límit d’edat 
per començar”, assegura. 

Piedad García, davant d’algunes obres seves

pintura

Laura Grau | Can Sant Joan

Piedad García fa la seva 
primera mostra al Kursaal
L’autora destaca la vessant terapèutica de la creació artística
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L’havanera ‘Sons de mar’, amb lletra de la poetessa Elisa Riera i música del 
component de L’Espingari Pere Ferrer, va ser guardonada amb el tercer 
premi del 5è concurs de composició d’havaneres de Catalunya ‘Vila Sant 
Pol de Mar’ que es va lliurar el 24 d’agost. La peça va ser una de les tres 
finalistes del certamen que va comptar amb prop d’una vintena de partici-
pants. El tema ‘Sons de mar’ formarà part del pròxim treball de L’Espingari, 
que el passat juliol va actuar a Mas Rampinyo en un acte organitzat per 
l’Associació de Botiguers i Industrials del barri (a la fotografia) | PA

> Premi per a una havanera amb segell local
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Milers de persones van veure la retrospectiva de Joan Capella, ‘La 
modernitat propera’, que va estar exposada al Reial Cercle Artístic de 
Barcelona (RCAB) des del 23 de juliol fins al 25 d’agost. La vinculació 
de l’artista amb el Cercle, del qual era soci, es remunta a l’any 1954, 
quan va participar en una exposició col·lectiva. Al 1981 hi va tornar a 
exposar com a guanyador d’un concurs de pintura sobre Barcelona. A 
la inauguració, el 23 de juliol, va assistir una nodrida representació de 
familiars i amics de l’artista i de l’Ajuntament | LG

> El RCAB exposa l’obra de Joan Capella

Festa maJor de can cuiÀs

El Mercat d’intercanvi es consolida 
com una cita més del programa 

“Estem molt satisfets de la res-
posta dels veïns i el grau de 
col·laboració de la gent”, ha 
dit la presidenta de l’AV de Can 
Cuiàs, Emilia Vera, en la valora-
ció de la festa major que va viure 
el barri del 13 al 15 de setembre. 
Una de les jornades més parti-
cipatives va ser la de dissabte al 
matí, durant la qual la Xic Can 
Cuiàs va organitzar una nova 
edició del Mercat d’Intercanvi, 
amb una dotzena de paradetes. 
“La iniciativa està consolidada 
i, des de fa tres anys, la fem 
coincidir amb la festa perquè 
tingui més ressò”, va dir una 
de les seves impulsores, Jèssica 
Celdà. El Col·lectiu de Joves C4 
va organitzar una matinal de 
jocs tradicionals, que va engres-
car força canalla. L’únic acte que 
es va anul·lar va ser la festa de 
l’escuma de diumenge, ja que la 
temperatura no convidava gaire 
a remullar-se. Les varietats i el 
festival de playbacks van com-
pletar el programa.

L’AV destaca l’elevada participació als actes i la implicació d’un gran nombre de voluntaris

Laura Grau | Can Cuiàs

A dalt, el Mercat d’Intercanvi de dissabte, i a baix, nens practicant el joc de l’ou i la cullera
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Amb motiu de les Jornades 
Europees de Patrimoni, el Mu-
seu Municipal organitza el 29 
de setembre un itinerari per la 
Montcada modernista, on els 
participants podran descobrir 
les torres d’estiueg que encara 
queden al municipi, i una visita 
teatralitzada a la Casa de les Ai-
gües, coneguda amb el nom de 
‘La fàbrica de l’aigua’. Segons 
fonts del Museu, les places de 
l’activitat ja estan completes. 
Per aquest motiu, el 20 d’octu-
bre organitzarà una nova edi-
ció de la visita teatralitzada al 
complex modernista del Parc 
de les Aigües. Les persones in-
teressades s’han d’inscriure al 
Museu, trucant al telèfon 935 
651 122 o bé enviant  un correu 
a l’adreça museumunicipal@mont-
cada.org. Aquesta visita tindrà 
un preu de 3 euros.
D’altra banda, el Museu va 
participar el 14 de setembre 
a la Fira Modernista de Ca-
net representant Montcada en 
l’àmbit de la cultura de l’aigua 
i fent promoció del patrimoni 
que pot ser visitat.

Laura Grau | Montcada

Les Jornades 
de Patrimoni 
esgoten les 
inscripcions
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Festa maJor de terra nostra

La comissió de festes trasllada al 
21 de setembre la festa del fanalet

Terra Nostra celebrarà el 21 de 
setembre alguns dels actes de 
festa major que va suspendre 
el dia 7 a causa del mal temps, 
com el correfoc dels Diables de 
Can Sant Joan i la Festa del Fa-
nalet. La cercavila pirotècnica 
sortirà del parc de Ca n’Oller 
a les 20h i finalitzarà a la pla-
ça del Poble. Un dels punts 
del recorregut serà l’estació 
de Terra Nostra, on a les 21h 
està prevista la rebuda del tren 
amb fanals.  A partir de les 23h 
Ca n’Oller acollirà el ball amb 
l’orquestra Xarop de nit i una 
discoteca mòbil. 
Tot i l’episodi de la pluja, l’AV 
ha fet una valoració positiva de 
la festa, tant pel que fa al desen-
volupament de les activitats, 
com a la participació de públic 
i voluntaris. “Ens cal reforçar 
les propostes infantils, ja que 
aquest any s’han vist reduï-
des a una sessió de tallers”, 
ha dit Montse Sánchez, mem-
bre de la junta de l’AV.

La tempesta del dia 7 va obligar a suspendre els actes previstos a la tarda i al vespre

Laura Grau | Redacció
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La Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni ha decidit recuperar 
l’Aplec Sardanista que s’orga-
nitzava a Reixac antigament. La 
primera edició d’aquesta nova 
etapa de l’Aplec, el 5 d’octubre, 
estrenarà escenari, el parc de les 
Aigües, i comptarà amb dues co-
bles de gran prestigi: la Jovení-
vola de Sabadell i la dels Lluïsos 
de Taradell (17h). “Creiem que 

aquest espai, més cèntric i ac-
cessible, pot contribuir a recu-
perar aquesta tradició”, ha dit 
el regidor de Cultura i Patrimo-
ni, Daniel Moly (CiU), que vol 
convertir aquest esdeveniment 
en una cita anual. Durant el re-
cital les cobles interpretaran una 
sardana composada pel músic 
montcadenc Francesc Teixidó. 
Els capgrossos de Montcada 
animaran la trobada.

La Cobla Jovenívola de Sabadell participarà a l’Aplec Sardanista que es farà el dia 5 d’octubre

tradicions

Laura Grau | Redacció

Torna l’Aplec sardanista 
al Parc de les Aigües
Hi actuaran la Jovenívola de Sabadell i els Lluïsos de Taradell

A dalt, una de les actuacions de la Nit Boja i, abaix, participants a la matinal d’esports d’inèrcia
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el retro-visor Laura Grau
Fundació Cultural Montcada

Fins als anys vuitanta, va existir al municipi una assemblea local formada per voluntaris 

Creu Roja té una llarga història 
al nostre municipi. Des dels anys 
vuitanta, està agregada a la de 
Cerdanyola-Ripollet, però antiga-
ment Montcada tenia la seva prò-
pia assemblea local. Al Retrovisor 
rescatem una fotografia dels anys 
cinquanta en què apareix el prac-
ticant del poble, Enrique Blanco, 
acompanyat d’alguns voluntaris 
montcadencs de Creu Roja, com 
Jaume Plantada (el segon per 

l’esquerra) i Josep Piqué i Rafael  
Fernández (segon i tercer, per l’es-
querra). Piqué, que avui dia té 81 
anys, va col·laborar amb l’ong du-
rant tres dècades, primer fent de 
camiller i, anys més tard, com a 
cap de destacament –després que 
li fossin concedits diferents reconei-
xements. Recorda especial ment la 
gran tasca de Creu Roja a la riuada 
de 1962. Ell i altres voluntaris van 
treballar dies seguits, sense passar 

per casa, per atendre els afectats 
per la tragèdia. Piqué va treballar 
de xofer per a l’Ajuntament i tam-
bé va fer molts anys de professor 
d’autoescola, però sempre va com-
paginar la feina amb el voluntariat. 
Tot i que fa 17 anys que va marxar 
de Montcada –ara viu a Blanes–, 
Piqué conserva intactes els seus 
records a Montcada com a volun-
tari, “una tasca que em va resultar 
molt gratificant a nivell humà”.

Records de Creu Roja a Montcada 
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El practicant Enrique Blanco, al centre, amb voluntaris de Creu Roja, al dispensari que hi havia on ara està la comissaria de la policia nacional
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El Rec Comtal, el Reixagó i la 
Mina de Montcada s’han decla-
rat com a bé d’interès cultural 
local. Així ho va aprovar el Ple 
de l’Ajuntament en la sessió or-
dinària de juliol, a proposta del 
regidor de Cultura i Patrimo-
ni, Daniel  Moly (CiU), segons 
el qual les tres infraestructu-
res són elements patrimonials 
claus per entendre la història i 
el desenvolupament del muni-
cipi, lligat des de l’antiguitat a 
l’aprovisio nament d’aigua a la 
ciutat de Barcelona. “L’objec-
tiu final serà que aquest pa-
trimoni hidràulic, juntament 
amb la Casa de les Aigües, 
acabi sent reconegut com a 
bé d’interès nacional”, va in-
dicar l’edil, qui va reconèixer 
que s’han agilitat els tràmits 
davant les informacions  apare-
gudes sobre la possible afecta-
ció de la Mina, datada del segle 
XVIII, en la construcció del 
pou de la Línia d’Alta Velocitat 
al pàrquing de l’ambulatori de 

l’avinguda Jaume I. L’oposició 
es va mostrar favorable a la 
declaració, tot i que el PP va 
lamentar que “s’hagi barrejat 
el tema amb la infraestruc-
tura que farà el Ministeri de 
Foment”, va dir el regidor po-
pular Cristino García. El porta-
veu d’ICV-EUiA, Josep Maria 
González, va recordar el paper 
de la reinvindicació veïnal en la 
recuperació del Rec Comtal. 

patrimoni

Sílvia Alquézar | Redacció

El Rec Comtal es declara 
com a bé d’interès local
La declaració també afecta el Reixagó i la Mina de Montcada

Aquest casal pren el nom de la mina d’aigua
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MoUNTAiN BiKE
Anna Villar i Pau Egeda es 
proclamen campions de Catalunya 
de marató a les seves categories

Pàg. 26 Pàg. 28 

FUTBoL
El CD Montcada de Jordi Salvanyà es manté 
invicte, i sense rebre cap gol, després de les 
dues primeres jornades a Primera Catalana

Montcada Aqua ha reobert les 
seves portes obertes i ha anat 
recuperant la normalitat, un cop 
fetes les obres de millores previs-
tes. El primer que va entrar en 
funcionament el 16 de setembre 
van ser les activitats dirigides i 
de fi tness amb l’horari habitual. 
Posteriorment, es van reobrir els 
jacuzzis i la piscina d’estiu, que 
romandrà oberta fi ns que es pu-
guin utilitzar les dues cobertes 
–al tancament d’aquesta edició, 
ja s’havien omplert d’aigua, però 
s’havia d’esperar a que arribes-
sin a una temperatura apta per al 
bany. “Els terminis s’han com-
plert i s’han pogut solucionar 
tots els problemes que s’havien 
detectat i que molestaven els 
usuaris”, assegura Óscar Reyes, 
director de l’equipament.

Reformes. Montcada Aqua va 
tancar el 26 d’agost per reparar 
alguns problemes estructurals 
com el fals sostre de les piscines, 
les fi ltracions i les oxidacions del 
seu fons, el mal funcionament de 
les dutxes, els problemes de cli-
matització dels vestuaris, la sala 
fi tness, la sala d’activitats dirigi-
des i la sala de ciclo indoor, entre 
d’altres defi ciències. Les refor-
mes han costat més de 325.000 
euros, dels quals la Diputació 
n’aporta 165.000 i l’empresa 
gestora, Geafe, 30.000 La resta 

es cobrirà amb l’aval que co-
rresponia a la constructora de 
la instal·lació. Geafe ha decidit 
no cobrar als seus abonats la 
quota corresponent a l’última 
setmana del mes d’agost i a les 
dues primeres de setembre. 
El tancament de la instal·lació 
va provocar moltes queixes 
d’usuaris a través de les xarxes 
socials, molestos per la manca 
d’informació i d’alternatives 
per fer determinades activitats. 
Reyes reconeix que hi ha hagut 
baixes,  tot i que no ha concre-
tat la xifra. “El veritable im-
pacte econòmic el sabrem a 
l’octubre”, ha dit. 

Novetats. Coin cidint amb la seva 
reobertura, Montcada Aqua ha 
llançat una oferta vàlida fi ns a 
fi nal de mes segons la qual la 
matrícula serà gratuïta i la quo-
ta mensual es començarà a pa-
gar a partir de l’1 d’octubre. 
Geafe oferirà noves activitats 
com el body combat, una nova 
sala de power fi t i zumba, una 
modalitat de fi tness d’origen 
colombià. També s’incorporan 
classes d’abdominals, hipopres-
sius, fi t-kids (activitats per a nens) 
i s’afegiran noves màquines a la 
sala de fi tness. Una altra de les 
novetats és que es podran fer 
entrenaments personals en grup. 
Les inscripcions per als cursets de 
natació també estan ja obertes.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

obres de millora 

Montcada Aqua recupera la normalitat 
després del seu tancament provisional
La direcció de l’equipament, que ha llançat una oferta per a futurs abonats, reconeix que la parada ha motivat la baixa d’alguns usuaris

Una de les modifi cacions que s’han fet ha estat arreglar tot el fals sostre de la instal·lació que havia sofert alguns danys importants
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La zona exterior, amb la piscina i el jacuzzi, també s’ha arranjat per millorar el seu aspecte Les rajoles de les piscines s’han canviat
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La Unió Esportiva Sant Joan va 
tornar a la competició el 14 de se-
tembre després d’haver fet només 
dues setmanes de pretemporada. 
La manca de preparació i rodat-
ge van passar factura en el debut 
al camp de l’EF Mataró, que va 
guanyar amb un clar 3 a 0. En 

el primer partit a casa, els homes 
de José Manuel Martín ‘Pinti’ van 
oferir una millor imatge, però 
tampoc van poder passar d’un 
empat sense gols contra el Turó de 
la Peira. “Ens ha faltat punteria”, 
va reconèixer ‘Pinti’ després de 
sumar el primer punt de la tempo-
rada. Tot i que el seu equip encara 

no ha pogut aconseguir cap gol, 
l’entrenador està content amb el 
rendiment de la plantilla “perquè 
ja estem en la línia i es nota que 
portem més dies de treball”.

Diada. L’UE Sant Joan i l’UD 
Santa María van disputar un 
amistós l’11 de setembre (2-2). 

Els de ‘Pinti’ van perdre al camp del Mataró i van empatar a casa contra el Turó de la Peira

Rafa Jiménez | Redacció

Sequera golejadora en els primers 
passos de la Unió Esportiva Sant Joan

El CD Montcada ha començat 
una nova participació a la Pri-
mera Catalana amb el que es 
coneix com la mitjana anglesa: 
una victòria a casa i un empat a 
domicili. Després de dues jorna-
des, els montcadencs continuen 
invictes al grup 1 i sense rebre 
cap gol. En el seu debut, l’equip 
de Jordi Salvanyà va superar 
un combatiu Lloret gràcies als 
gols de dos dels nous fitxatges 
per aquesta temporada: Pablo 
Leal, al minut 32, i Albert Hos-
pital, al 58. Una setmana més 

tard, els verds van treure un 
valuós punt del sempre compli-
cat camp del Guíxols (0-0). Cap 
dels dos equips va poder mar-
car a la porteria contrària en un 
partit força discret, però amb 
un resultat molt positiu. Des-
prés d’aquestes dues primeres 
jornades, el CD Montcada, que 
ha estrenat una nova imatge a 
la seva pàgina web, ocupa la 
cinquena posició amb 4 punts.  
Abans de l’inici de la lliga, 
l’entitat que presideix Modes-
to ‘Tato’ Sanchís encara va fer 
dues incorporacions més: el da-

vanter David Gascón (Grama-
net) i el porter Jordi Braons (Sa-
badell Nord). Aquest últim ha 
arribat per suplir Gerard Pujol, 
que ha deixat el club per motius 
esportius.

Cara i creu.  El 19 d’agost es va 
conèixer la mort, als 68 anys, de 
Rafael Hernández, qui va ser  
assistent del primer equip verd 
fins a l’ascens a Primera Catala-
na. Una notícia més agradable 
va arribar el 15 de setembre 
amb el naixement de Joel, segon 
fill del tècnic Jordi Salvanyà.

Rafa Jiménez | Redacció

Futbol. primera catalana
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La Federació Catalana de Futbol 
ha atès la petició del sènior feme-
ní de l’EF Montcada, qui havia 
estat canviat al grup 3 de Prime-
ra Catalana per jugar contra una 
majoria d’equips de Girona. Els 
estaments esportius van admetre 
el recurs del club montcadenc, 
que continuarà al 2. L’equip debu-
ta al 22 de setembre al camp del  
Seagull. El femení inicia un nou 

projecte amb el tècnic Adriano 
Bujalance, que substitueix An-
tonio Moya. “Veig l’equip molt 
conjuntat i unit i, sobretot, amb 
moltes ganes i això em motiva 
força”, comenta el nou tècnic que 
compta amb els fitxatges de Lore-
na Arnalot (Sant Cugat), Carmen 
Llera (Cerdanyola), Mar Fargas 
i Morgan (Gladiador), Meritxell 
Galobart i Ana Escudero, que tor-
na al club. 

L’EF Montcada va presentar un recurs i continuarà al 2

La Federació rectifica i no 
canvia al femení de grup

Rafa Jiménez | Redacció
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Futbol. segona catalana

Futbol Femení. primera catalana

El Lloret, amb la seva curiosa manera de defensar-se en els llançaments de cantonada, no va poder treure cap punt de la seva visita a Montcada

L’UE Sant Joan, que continuarà lluint la samarreta del 25è aniversari durant el 2013, va fer la seva presentació l’1 de setembre amb un triangular

El sènior femení de l’EF Montcada ha escollit el groc per a la seva segona equipació

Els verds van superar el Lloret (2-0) i van treure un punt del camp del Guíxols (0-0)

Bon inici del Cd Montcada que es 
manté invicte i sense rebre cap gol

Aquesta temporada hi haurà der-
bi montcadenc a la Quarta Cata-
lana. La Federació ha reestructu-
rat els grups i el sènior B del CD 
Montcada ha passat al 15, coinci-
dint amb l’UD Santa María. “Hi 
haurà molt ambient a l’estadi, 
però a mi no m’agraden els 
derbis perquè estàs massa dies 
parlant d’un partit”, comenta 
el nou tècnic de l’equip de Terra 
Nostra, Marc ‘Pitu’ Rodríguez. 
L’UD Santa María inicia el 22 
de setembre un nou projecte amb 
una revolució a la seva plantilla. 
Només continuen vuit jugadors 
de la passada temporada, entre 

ells el capità Gerard Vendrell, i 
s’ha fitxat futbolistes amb expe-
riència com Sergio Hermoso i 
Cristian Rodríguez, ex de l’UE 
Sant Joan. L’objectiu és pujar, tot 
i que el seu tècnic veu un grup 
“massa fort”. 
Per la seva part, el sènior B del 
CD Montcada també ha canviat 
d’entrenador amb l’arribada de 
Juan Meca, ex del Santa María. 
“Pujar sí o sí, aquest és l’únic ob-
jectiu que em plantejo”, explica 
Meca, qui ha reforçat l’equip amb 
alguns jugadors joves. El primer 
derbi entre tots dos conjunts lo-
cals arribarà l’1 de desembre, a la 
11a jornada.

UD Santa María i CD Montcada B compartiran el mateix grup

Hi haurà derbi local  
a la Quarta Catalana

Rafa Jiménez | Redacció

Futbol 

L’UD Santa María va guanyar el seu últim amistós contra el Joventut 25 de setembre de Rubí (2-1)
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El Broncesval va debutar a la lliga 
el 14 de setembre amb un empat 
a la pista de l’Olímpic Floresta 
(3-3) per culpa d’un gol en con-
tra a manca de cinc segons per al 
final. L’equip de Lolo Rodríguez, 
que s’estrenava a la banqueta, va 
anar per davant en l’electrònic 
la major part del partit, tot i que 
“no ens hem trobat còmodes a 
la pista”, va indicar el tècnic, qui 
considera que han d’aprendre a 
jugar tots els partits com a favo-
rits “perquè tots els rivals ens 
sortiran al màxim”. Els gols 
montcadencs van ser obra de 
Quimet, fitxatge d’última hora, 
Adri i Roger. El 21 de setembre, 
el Broncesval jugarà el primer 
partit a casa contra el Martorell.

Sílvia Alquézar | Redacció

Futbol sala. segona divisió b

El Broncesval perd els primers punts 
per culpa d’un gol a la recta final
Lolo Rodríguez va debutar a la pista de l’Olímpic Floresta (3-3), rival que sempre va anar a remolc en el marcador

Lolo Rodríguez lidera un nou projecte al capdavant del Broncesval Montcada amb les novetats de Petit, Quimet i els juvenils Costa i Bànyez 

Jaume Puig, l’entrenador del pri-
mer equip del CH La Salle Mont-
cada, sap que enguany té un difí-
cil repte per endavant, mantenir 
la categoria de Primera Estatal 
amb un equip que presenta força 
novetats. La marxa de diversos 
jugadors de la plantilla ha donat 
peu a l’entrada de set noves in-
corporacions. “La majoria són 
joves que provenen d’equips de 
categories inferiors”, ha explicat 
el tècnic. “Tot i que tenim gent 
del planter que ja fa dos anys 

que juga a la categoria, la in-
certesa és veure el rendiment 
dels nous companys i com 
s’adapten a la Primera Estatal, 
que és molt dura i on els partits 
s’han de lluitar del primer a 
l’últim minut”, ha afegit Puig.
El sènior masculí, que va guan-
yar en el seu últim amistós el Sant 
Esteve de Palautordera (28-32), 
tornarà a la competició oficial al 
grup D de la Primera Estatal el 
21 de setembre amb el primer 
partit al pavelló Miquel Poblet 
contra el Sant Martí-Adrianenc. 

El principal repte és tornar a mantenir-se a la Primera Estatal 

Pilar Abián | Redacció

El CH La Salle inicia la 
lliga amb set novetats

Handbol

Joan Gosálvez 
dirigirà el 
sènior femení 
lassal·lià
El CH La Salle ha fet canvis a 
la seva estructura tècnica. Joan 
Gosálvez, qui va arribar aquest 
estiu al club per dirigir l’escola 
d’handbol, dirigirà el sènior fe-
mení després del seu descens a 
Primera Catalana. Encara no hi 
ha calendari, però La Salle Iste 
començarà la lliga el cap de set-
mana del 19 i 20 d’octubre. “Es-
perem donar guerra i plantar 
cara a tots els rivals”, explica 
Gosalvez, que manté la base de 
la temporada passada amb una  
mitjana d’edat de 26 anys | Rj 

Els blaus 
jugaran la Copa 
del Rei fora 
de casa 
El bon rendiment del Broncesval 
Montcada a l’última temporada, 
obtenint el subcampionat al seu 
grup de la Segona B, no li va ser-
vir per pujar de categoria, però sí 
li dóna l’oportunitat de jugar ara 
la Copa del Rei. La Federació Es-
panyola de Futbol Sala ja ha fet el 
sorteig de la primera ronda que va 
determinar que els montcadencs 
jugaran a la pista de l’Escola Pia en 
un eliminatòria a partit únic que 
es disputarà el 8 o 9 d’octubre. Cu-
riosament, aquest enfrontament es 
tornarà a repetir pocs dies després 
amb la disputa del corresponent 
partit de lliga, també a Sabadell. 
“No m’agrada haver de jugar 
dues vegades seguides contra un 
rival tan potent a la seva pista, 
però ens hem d’adaptar al que 
ens marca el calendari”, comen-
ta Lolo Rodríguez | Rj 

El CH La Salle afronta la seva tercera temporada seguida a la Primera Estatal
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La parella formada pels mont-
cadencs Anna Villar i Pau 
Egeda, de l’equip Tomàs Bellès 
Cannondale, continua arreple-
gant èxits a la seva carrera al 
món del mountain bike. El 8 
de setembre, tots dos es van 
proclamar campions de Ca-
talunya de marató a les seves 
respectives categories (elit i 
màster 30) després de guan-
yar la prova de 68 quilòmetres 
que es va disputar a Manresa. 
“Va ser una cursa molt exi-
gent. De fet, vaig necessitar 
gairebé una setmana per 
recuperar-me i, per tant, la 
satisfacció per haver guanyat 
encara és més gran”, comenta 
Villar. 
L’equip ciclista Tomàs Bellès 
Cannondale, que competia 
a casa ja que té la seva seu a 
Manresa, va viure un cap de 
setmana rodó ja que va acon-
seguir cinc dels sis títols que 
estaven en joc.

Final de temporada. Després 
de guanyar el 14 de setembre 
la prova de la Copa Catalana 
a Castellolí, el proper repte 
d’Anna Villar és revalidar a la 

Sierra de Cazorla ( Jaén), entre 
el 21 i 22 de setembre, el títol 
de campiona d’Espanya de 
marató que ja va aconseguir 
l’any passat. 

mountain biKe

Anna Villar i Pau Egeda es proclamen 
campions de Catalunya de marató

Rafa Jiménez | Redacció

Tots dos van guanyar la prova de 68 quilòmetres que es va disputar a Manresa

El Centre Espeleològic Alpí Va-
llesà (CEAV) organitza el 29 
de setembre la quarta edició de 
la Caminada Popular Vila de 
Montcada que farà un recorre-
gut de 19 quilòmetres pel Pla de 
Reixac, un gran espai que con-
té un dels patrimonis naturals 
més importants de la plana del 
Vallès, amb les seves 450 hec-
tàries. Les inscripcions es poden 

realitzar directament al CEAV 
tots els dimarts i dijous, de 19 a 
21h, o bé descarregant el tríptic 
d’inscripció al web ceav.montcada.
cat i enviant-ho per correu elec-
trònic, adjuntant el justificant 
de pagament per transferència 
a ceavmontcada@gmail.com. El ter-
mini màxim d’inscripció acaba 
el 24 de setembre i els preus són 
de 7 euros per als federats i 10 
per a la resta de participants.

Les inscripcions romandran obertes fins al 24 de setembre 

El CEAV prepara una 
nova Caminada Popular  

Jesús Abad | Redacció

eXcursionisme

Un dels punts d’avituallament durant la darrera edició de la Caminada Popular del CEAV
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> El món del ciclisme no oblida Miquel Poblet
La 80a edició de la Festa del Pedal, prova que se celebra el 22 de setem-
bre amb sortida des de Barcelona i arribada a Sant Cugat del Vallès sota 
l’organització de la Federació Catalana de Ciclisme, farà una aturada al 
nostre municipi per homenatjar Miquel Poblet, que va morir fa cinc mesos. 
A les 10h, està previst que es faci un ofrena floral al monòlit que hi ha a 
l’entrada del pabelló que porta el nom del ciclista. L’acte també servirà per 
recordar la seva viuda que va trapassar durant l’estiu. D’altra banda, la 25a 
Marxa Cicloturista Ciutat de Mollet-Memorial Pelegrí Pi, que es farà el 6 
d’octubre sota l’organització del Club Ciclista Plana Lladó, també farà una 
aturada al nostre municipi a primera hora del matí per recordar el que està 
considerat com el millor ciclista català de tots els temps | Rj 
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Daniel Dos Santos, Juanjo Gar-
cía i Santiago Cruz (foto), tots 
tres membres del Club Petanca 
Can Sant Joan, participen del 
20 al 22 de setembre als Cam-
pionats d’Espanya de petanca 
que es disputen a Alacant | Rj

Tres montcadencs, 
al Campionat 
d’Espanya de 
petanca

El TT La Unió jugarà la prope-
ra temporada a la Segona B. La 
renúncia d’alguns equips ha pro-
piciat l’ascens dels montcadencs, 
que havien aconseguit la primera 
posició de reserva per poder pu-
jar. La competició comença el 28 
de setembre i una de les novetats 
serà la presència de Dani Mateo, 
jugador amb cadira de rodes. 
D’altra banda, el TT La Unió 
va organitzar el 15 de setembre 
el primer Open germanor, con-
vidant altres clubs com el Mollet 
2002 TT, el TT Parets i el CTT 

Castelldefels. La victòria va ser 
per a Juan Ortega, del Mollet 
2002, per davant de José Hurta-
do (TT La Unió) i Carlos Carre-
tero (Mollet 2002).

La renúncia d’alguns equips li ha permès canviar de categoria

El TT La Unió ascendeix 
i jugarà a la Segona B

Rafa Jiménez | Redacció

tennis taula

D’esquerra a dreta, Carretero, Ortega i Hurtado
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El Cim continua 
cremant etapes 
del recorregut  
del GR-92
Després de que un equip d’El Cim 
participés el 14 de setembre a la 
exigent Matagalls-Montserrat, el 
club excursionista de Montcada 
i Reixac acomiadarà el mes de  
setembre amb diferents sortides. 
El dia 21, prepara una excursió 
matinal entre el Montcau i la cova 
de Simanya. Una setmana més 
tard, els seus responsables propo-
sen un programa doble: el dia 28, 
i dins dels actes del 25è aniversa-
ri, es farà la 24a etapa del GR-92 
que unirà Vilanova i la Geltrú i 
l’Arboç. El 29, es realitzarà una vi-
sita a Les Mines de Bellmunt | Rj 

eXcursionisme

Pau Egeda i Anna Villar, amb els seus respectius maillots i medalles de campions de Catalunya

Les pistes de l’escola El Viver van 
acollir el 31 d’agost la primera edi-
ció d’un campionat d’Ecuavoley 
que va organitzar el Club Esportiu 
d’Ecuavoley Montcada i Reixac, 
entitat de recent creació al nostre 
municipi que potencia la practica 
d’aquest esport que va néixer a 
l’Equador i que té moltes similituds 
amb el voleibol. Els partits, amb 
un ambient molt festiu, van anar 
acompanyats d’activitats socials i 
culturals, així com d’una mostra de 
gastronomia equatoriana | PA pi
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> Torneig d’Ecuavoley a les pistes d’El Viver

> Romero anirà de Madrid a Lisboa en bicicleta
El ciclista montcadenc Ernesto Romero intentarà recórrer entre el 20 i 22 
de setembre els 750 quilòmetres de la prova Powerade Ion4 Madrid-Lisboa 
MTB Non Stop. Romero no anirà sol ja que formarà part d’un equip amb 
altres tres ciclistes –Alberto Huertas, Antonio Sánchez i Jorge Valero–. El 
ciclista local aprofitarà aquesta nova cursa per lluir el seu eslògan de la cam-
panya contra la violència de gènere de l’entitat ‘Mujeres en Igualdad’ | Rj
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La Unió Bàsquet MIR, la 
única entitat de bàsquet 
que resta al nostre munici-
pi, ha aconseguit inscriure 
cinc equips sèniors per a 
la propera temporada. Hi 
haurà tres masculins (A, 
B i C entrenats per Xavier 
Torreblanca, David Fuster 
i Félix Bosqued respectiva-
ment) i altres dos femenins 
(A i B, dirigits per Óscar 

Sala i Xavi Llop). El club 
que presideix Jordi Álvarez 
també ha pogut formar dos 
conjunts Sots-25 (A i B, que 
entrenaran Rogelio Pérez i 
Miguel Ganella) i un total 
de tres equips Sots-21 mas-
culins (A, B i C, que seran 
responsabilitat d’Ignasi de la 
Fuente, Samuel Fernández i 
Cecilio Moreno) i un feme-
ní (encara sense un tècnic 
assignat). 

Futbol sala

L’EF Montcada afronta 
el canvi de categoria

El sènior de futbol sala de 
l’EF Montcada continuarà 
jugant a la Segona Territo-
rial, tot i haver pujat la tem-
porada passada a Primera. 
La Federació ha reestruc-
turat les categories, creant 
una nova Divisió d’Honor 
i eliminant la Preferent. Els 
equips que van ascendir i 
els que van baixar de Pre-
ferent, com va ser el cas de 

l’AE Can Cuiàs, jugaran en 
aquesta nova Segona. Tot i 
no canviar el nom de la ca-
tegoria, l’equip de José Luis 
Carrasco sí notarà canvis en 
el reglament ja que a partir 
d’ara jugarà els seus partits 
amb rellotge aturat i amb 
dos àrbitres. L’equip ha fet 
quatre incorporacions amb 
jugadors locals i iniciarà la 
lliga l’últim cap de setmana 
de setembre. 

Rafa Jiménez | Redacció
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El tècnic José Luis Carrasco, amb alguns dels seus jugadors després de l’ascens

L’UB MiR tindrà cinc 
equips sèniors 
Rafa Jiménez |  Redacció

bÀsquet

Després de 13 anys a l’AE 
Can Cuiàs, Matías Ruiz 
deixa la direcció del primer 
equip per motius laborals. 
“Ja no m’ho podia com-
binar amb la feina. Hem 
quedo amb el record del 
somriure de tots els juga-

dors, de diferents edats, 
que he tingut”, explica 
Ruiz. L’AE Can Cuiàs tin-
drà aquesta temporada tres 
equips sèniors de futbol sala 
i el primer, que jugarà a la 
nova Segona, estarà entre-
nat per Óscar Grau.

L’AE Can Cuiàs inicia un 
nou cicle amb nou tècnic

El tècnic que va pujar fa 
dues temporades al sènior 
masculí del CH La Salle a 
la Primera Estatal ha tornat 
al club per entrenar l’equip 
B i el juvenil masculí. “Es-
tic molt content de tornar 
a Montcada. Acostumat a 
dirigir equips sèniors, ara 

faré altres tasques, però 
estic molt il·lusionat i ha 
estat bonic retrobar-me 
amb tothom”. El sènior B, 
que continuarà a Tercera, 
ja ha començat la pretem-
porada, tot i que la lliga no 
començarà fi ns a mitjans 
d’octubre  | Rj

dídac de la Torre torna 
amb il·lusió al CH La Salle

Futbol sala

De la Torre, a la seva anterior etapa 

Els equips del CK Montcada van començar la pretemporada el 2 de setembre
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Els vermells han baixat de categoria

Futbol sala

L’AFS Bosc d’en Vilaró, 
que juga la competició de 
la Federació Catalana de 
Futbol Sala, canvia de cate-
goria en el seu segon any de 
funcionament. La federació 
ha creat un grup més a Pri-
mera i ha convidat a pujar 
els montcadencs, que van 
fi nalitzar a la cinquena po-
sició la temporada passada. 
Javier Pérez, jugador, entre-

nador i fundador de l’equip, 
ha fet algunes incorpora-
cions per ampliar la planti-
lla i espera fer un paper dig-
ne a la categoria: “Volem 
fer-ho el millor possible i 
divertir-nos, sense pensar 
en l’ascens perquè no ho 
podem assumir a la part 
econòmica”, explica Pérez. 
La lliga a Primera comença 
el 28 de setembre | Rj  

L’AFS Bosc d’en Vilaró 
puja un esglaó més

El CK Montcada, immers 
a la pretemporada

KorFbal

Els  equips del CK Mont-
cada (Multiópticas Isis A 
i B) ja han iniciat la pre-
temporada, tot i que les 
seves respectives lligues no 
començaran fi ns a fi nals 
d’octubre i principis de no-
vembre. No hi ha canvis a 
l’estructura tècnica. David 
Rúa segueix dirigint el pri-
mer equip que juga a Lliga 
Nacional mentre que Juan-

ma Fernández entrena al 
B, que està a Segona. “Des-
prés que l’any passat els 
resultats no fossin els desi-
tjats, aquesta temporada 
l’afrontem amb energies 
renovades”, comenta Rúa 
que ha recuperat alguns 
jugadors montcadencs com 
Alba Navarro, Aitor Sierra, 
Dani Blanco o Irina Casa-
do | Rj  
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La Unió Bàsquet Montcada 
afronta la seva primera tem-
porada amb “bones perspec-
tives”. Així ho ha manifestat 
el president d’aquesta nova 
entitat, Jordi Álvarez, nascuda 
de la fusió del CEB Can Sant 
Joan i l’AE Elvira La Salle, amb 
presència de jugadors del CB 
Montcada. De moment, el club 
ja ha inscrit 13 equips de forma-
ció (2 júniors, 4 cadets –2 mas-
culins i 2 femenins–, 1 infantil, 
2 preinfantils –un de cada ca-
tegoria–, 1 mini i 3 premini –2 
masculins i 1 femení. Els grups 
que encara cal reforçar són el 
cadet –noies nascudes entre el 
1998 i el 2000– i el preinfantil 
femenins. Els entrenaments es 
fan al col·legi El Viver, a la pis-
ta coberta del carrer Bonavista, 
al gimnàs municipal i al pavelló 
Miquel Poblet. Per més informa-
ció es pot consultar el web www.
ubmir.cat o enviar un correu elec-
trònic a coordinacio@ubmir.cat. 

bÀsquet

L’UB MiR treballa per formar més 
d’una desena de conjunts del planter

Rafa Jiménez | Redacció

Ha inscrit 13 conjunts, tot i que té problemes per crear un cadet i un preinfantil femenins

L’FS Montcada no tindrà aquesta 
temporada el cadet-juvenil feme-
ní, que desapareix per manca de 
jugadores. Sí hi haurà un nou ju-
venil masculí. Els equips de base 
inscrits són 2 juvenils, 2 cadets, 2 
infantils, 2 alevins, 2 benjamins i 
1 prebenjamí. A més, hi ha l’escola 

per a nens de 4 i 5 anys, que no 
entra en competició i que manté 
les inscripcions obertes. “Farem 
canvis per millorar el treball 
amb els més petits perquè, quan 
arribin a infantils, tinguin una 
bona tècnica”, explica el coordi-
nador, Emili Domingo | PA

L’FS Montcada perd 
el cadet-juvenil femení

Futbol sala
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> Presència a l’ofrena floral de la diada
La nova UB MIR va ser present a l’ofrena floral que es va fer l’11 de 
setembre amb motiu de la Diada a l’Auditori Municipal. La represen-
tació del club va estar encapçalada pel seu president, Jordi Álvarez, 
i la coordinadora de tots els seus equips a partir dels Sots-21, Aroa 
Retamero, que van estar acompanyats per dos jugadors de categoria 
preinfantil. L’acte també va servir per presentar públicament les equi-
pacions que lluiran els jugadors de l’UB MIR i que han estat dissenya-
des per David Páez. Altres entitats esportives locals que van participar 
a l’ofrena van ser el CD Montcada, l’UE Sant Joan, l’UD Santa María i 
la Penya Blanc-i-blava | Rj
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El montcadenc Marc García, de 
13 anys, va aconseguir la victòria 
a la penúltima prova de la Copa 
d’Espanya de Pre Moto3 que es 
va disputar el 15 de setembre al 
circuit de Xeste (València) des-
prés de ser líder durant totes les 
voltes, tot i no haver sortit amb 
la pole. A manca d’una cursa per 
al final del campionat, García ha 
recuperat les opcions de guanyar 
el títol ja que s’ha situat a 20 punts 
del lideratge. Aquesta nova com-
petició consta de sis curses. A 
les quatre anteriors, García, que 
corre amb l’escuderia francesa 
BMS, va aconseguir ser segon a 
Albacete i va finalitzar sisè a Al-

carràs (Lleida). A les altres dues 
proves, a Xerès i a Alcañiz (Te-
rol), el montcadenc no va poder 
sumar cap punt a causa d’una 
caiguda i d’una exclusió perquè 
la seva moto tenia sis marxes i la 
normativa estableix que només 
n’ha de tenir cinc. 
De moment, el pilot montcadenc 
es mostra molt content de la seva 
participació a la Copa d’Espanya 
i, un cop hagi complert els 14 
anys, podrà participarà a les dues 
últimes proves del Campionat 
d’Espanya que es faran a Valèn-
cia i Xerès. “Estic agafant expe-
riència, amb l’objectiu d’entrar 
al Campionat del Món a Moto 
3”, explica.

A manca d’una prova, té opcions de guanyar la Copa Espanya

Marc García guanya  
una cursa de Pre Moto3

Sílvia Alquézar/Rafa Jiménez | Redacció

motociclisme

La Unió Escacs Montcada re-
prèn l’activitat després de les va-
cances d’estiu. L’1 d’octubre co-
mençaran les classes que estan 
adreçades a nens i nenes de to-
tes les edats a partir dels 5 anys, 
que es faran al pavelló Miquel 
Poblet. El club ofereix diversos 

horaris i nivells, de dilluns a di-
vendres. Per a més informació, 
els pares i mares que estiguin in-
teressats a apuntar els seus fills, 
poden escriure a uemontcada@
hotmail.com o trucar als telèfons 
687123114 (Arturo) o 626304514 
(Eva) | Rj

L’UE Montcada inicia 
les classes per als nens

escacs

El club es queda sense equip femení
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El pilot de motos Marc García, de 13 anys, durant una de les proves de la Copa d’Espanya 
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Aeròbic, pilates, tonificació, ioga, 
tai-txí, esports col·lectius i ball 
conformen l’oferta de cursos que 
l’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) ha programat a 
diferents espais públics: la Zona 
esportiva centre, el pavelló Mi-
quel Poblet, l’Espai Cultural 
Kursaal i la Casa de la Vila. Les 
activitats, adreçades a infants i 
adults, són les mateixes que es 
van dur a terme la passada tem-
porada i també es mantenen els 
preus amb quotes que oscil·len 
entre els 147 i els 180 euros per 

curs, depenent de l’activitat, i 
que es poden abonar de forma 
mensual, trimestral o íntegra. 
Les classes van començar el 16 
de setembre i encara es poden 
fer inscripcions –de dilluns a di-
jous, de 9 a 13 i de 16 a 19h, a les 
oficines que l’IME té a Montca-
da Aqua– a les activitats que no 
hagin cobert la seva capacitat.

Futbol-7.  Les persones interes-
sades en formar equips per dis-
putar la lliga d’hivern que orga-
nitza l’IME encara ho poden fer 
a les seves oficines.

Les inscripcions continuen obertes en algunes activitats

Els cursos de l’iME ja 
estan en funcionament

Pilar Abián | Redacció

oFerta esportiva

Exercicis de tonificació a la primera classe de la temporada al gimnàs de la Zona Esportiva Centre

L’EF Montcada camina amb 
pas ferm cap a l’objectiu de 
formar els 25 equips que ja va 
tenir la passada temporada, 
gràcies, segons els seus respon-
sables, a la política d’ajustament 
de preus, abaratint la matrícula 
als qui la van formalitzar abans 
del 5 de setembre –a principis 
de mes, s’havien inscrit 250 
futbolistes quan l’any passat, a 
les mateixes alçades, només hi 
havia una seixantena. “Això 
ens ha permès organitzar els 
equips abans i iniciar els en-
trenaments amb bona part 
de la feina feta”, reconeix el 
coordinador de l’entitat, Eusebi 
de Miguel.
De moment, atès que la ma-
trícula continua oberta, l’EF 
Montcada ha inscrit en el futbol 
base a  2 juvenils, 2 cadets, 3 in-
fantils, 5 alevins, 4 benjamins, 
4 prebenjamins (1 més que a la 

passada temporada) i 1 de pa-
tufets –per sota d’aquests hi ha 
l’escola, per a nens de 3 i 4 anys 
que només entrenen. De tots 
els equips inscrits, només són 
dubte un aleví i un altre cadet, 
pendents de cobrir les places va-
cants. Pel que fa a la secció de 

futbol sala, l’Escola comptarà 
enguany amb un juvenil i obre 
la possibilitat a tenir un cadet si 
aconsegueix el nombre de juga-
dors necessaris. L’EF Montca-
da comptarà enguany amb el 
suport d’una fisioterapeuta que 
atendrà els seus jugadors.

Futbol

L’EF Montcada mantindrà el nombre 
d’equips de la temporada passada

Pilar Abián | Redacció

A principis de setembre, ja tenia 250 inscrits, atrets per la política d’ajustament de preus

Els diferents equips de l’EF Montcada van començar a preparar la temporada el 26 d’agost

El CD Montcada recupera el 
seu futbol base i tindrà aquesta 
temporada un planter amb vuit 
equips: 1 juvenil, 1 cadet, 1 infan-
til, 2 alevins, 1 benjamí, 1 preben-
jamí i un equip de barrufets. “És 
emocionant veure com hem 
aconseguit recuperar el futbol 
de formació del club”,  explica 
el president Modesto ‘Tato’ San-

chís. Els conjunts de nova forma-
ció disputaran els seus partits a la 
Ferreria. Els entrenaments també 
es fan en aquest mateix estadi, tot 
i que els equips infantil i cadet tre-
ballen dues vegades a la setmana 
al camp de Can Sant Joan.  La 
presentació de tots els conjunts 
es farà el 21 de setembre, a les 
20.30h, a la Ferreria | Rj

Presentació de tota la 
família del Cd Montcada

Futbol
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Cristobal Casado, coordinador del club
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El Club Handbol La Salle conti-
nua creixent i aquesta temporada 
tindrà cobertes totes les línies de 
formació de les diferents catego-
ries –des de veterans fins a ben-
jamins–, tant en masculí como 
en femení. Les novetats d’aquest 
nou curs són la creació d’un ca-
det masculí i un juvenil femení. 
Al marge dels tres sèniors –A, B 

i femení– i els dos conjunts vete-
rans, el club lassal·lià compta, a 
l’esport base, amb 2 juvenils, 2 
cadets i 2 infantils. 
L’escola, dirigida per Joan Gosál-
vez i que té a Toni Suárez com a 
coordinador, té quatre equips 
alevins i altres quatre benjamins 
–en ambdós casos, dos mascu-
lins i altres dos femenins | Rj

El CH La Salle forma 
equips a totes les línies

Handbol



Lauand Darbas
Compromès amb l’educació pública. Fa un any que Lauand Darbas es va afegir a l’Assem-
blea Groga, un moviment promogut per la comunitat educativa en defensa d’una educació pública 
laica i de qualitat des de l’escola bressol fi ns a la universitat. A fi nal d’agost el col·lectiu va organitzar 
una marxa de Ribes de Freser fi ns a Barcelona que va passar pel nostre municipi i que, malgrat les 
dates, va mobilitzar força gent i va servir per difondre el seu manifest que ja compta amb prop d’un 
miler d’adhesions (www.assembleagroga.info). Darbas, de pare sirià i mare lleonesa, es va criar a Galícia 
però fa 15 anys que viu a Montcada. A Catalunya va estudiar la carrera de Matemàtiques i exerceix 
com a professor des del 2002, actualment a l’INS Agustí Serra i Fontanet de Sabadell. Fruit de la seva 
experiència personal, defensa amb convicció l’escola pública i aposta per treballar des de la comunitat 
educativa una llei que perduri en el temps i no estigui sotmesa als vaivens polítics.

“L’actual model educatiu valora 
els resultats, no les persones”

Per què va decidir entrar a formar 
part de l’Assemblea Groga?
L’educació pública em va permetre 
arribar a ser professor i vull tornar-li el 
que em va donar. Jo vaig poder gaudir 
de beques, aleshores hi havia un llin-
dar adequat per accedir-hi. Ara, cada 
vegada posen més barreres i impedi-
ments perquè la gent estudiï. 
Vostè va estudiar a la pública i des-
prés hi va tornar com a professor. 
Primer vaig passar per la concerta-
da i no va ser una bona experiència. 
Els docents rebíem molta pressió per 
obtenir resultats i l’educació no és 
una empresa a la qual li puguis exigir 
benefi cis trimestrals. No dic que això 
ho facin a tots els concertats, però 
jo m’hi vaig trobar. A la pública estic 
més còmode i això que treballo en 
un centre on el 40% de l’alumnat és 
nouvingut i no disposem dels mitjans 
que caldria per tractar la diversitat. 

És, per tant, una qüestió de diners?
La manca de recursos econòmics 
infl ueix, però jo crec que el que 
falta sobretot és una bona orga-
nització. Ensenyament ha tancat 
escoles públiques argumentat que 
hi havia una baixa demografi a 
però, alhora, ha conservat i, fi ns i 
tot, augmentat l’ajut a la concerta-
da. Això respon més a una qüestió 
ideològica que no als diners, que 
també fan falta. Hi ha molta opa-
citat en aquesta qüestió perquè la 
Generalitat no deixa clars els criteris 
a l’hora de tancar línies o escoles. 
Des d’Assemblea Groga creiem que 
el veritable objectiu de la LEC (Llei 
d’Educació de Catalunya) és anar 
cap a la privatització.
Estan en contra de la LEC?
La Llei moltes coses bones, però 
també d’altres que no ho són, com 
ara deixar la porta oberta a què es 

privatitzin les escoles bressol i les 
d’adults, com s’acaba de fer públic. 
També promou la competitivitat 
entre centres i dóna llibertat als di-
rectors per tenir el control sobre la 
contractació de la plantilla i el consell 
escolar. Curiosament la LOMCE (Ley 
Orgánica para la Mejora de la Ca-
lidad Educativa) ha copiat aquesta 
línia i ja en les seves primeres frases 
parla de competitivitat. 

Són molt crítics, doncs, amb l’actual 
model educatiu.
Ho som perquè no valora les perso-
nes ni les emocions; només importen 
els resultats acadèmics i als profes-
sors no paren de posar-nos pals a les 

rodes a l’hora de fer la nostra feina. 
En quin sentit? 
Volen que ens limitem a donar uns 
continguts concrets. Sobre el pa-
per se suposa que hem de tractar 
la diversitat i tenir present les di-
ferents maneres de cada persona 
d’aprendre i d’avançar, però la rea-
litat és una altra. A 6è fan una prova 
a l’alumnat i, a partir dels resultats, 
valoren la tasca del professorat. 
Tractar la diversitat porta temps, 
com és possible que amb una prova 
objectiva es decideixi si fem bé o no 
la feina? Ara volen fer una auditoria a 
96 escoles que tenen un rendiment 
escolar baix, centres que a nivell so-
cial tenen problemes. Però quan els 
demanem treballadors socials, psi-
còlegs, beques per garantir que els 
nens no tinguin malnutrició, alesho-
res no ens fan cas. No ens deixen fer 
la nostra feina i ens volen auditar, no 

escolten la comunitat educativa.
Quina és, doncs, l’alternativa? 
Des de l’Assemblea Groga apostem 
per una llei que surti de la comunitat 
educativa on participin docents, fa-
mílies i tots els col·lectius que hi esti-
guin vinculats o hi vulguin participar. 
És molta feina però hem començat a 
crear xarxa i a sumar esforços per fer-
la possible. I sobretot, ha de ser una 
llei que no canviï en anys. A Finlàndia 
fa 40 anys que no es toca.
Aquest és el model a seguir? 
És un bon referent però hem de 
tenir en compte que és un model 
lligat a un tipus de societat diferent 
a la nostra. Les famílies estan molt 
implicades en l’educació dels fi lls i 
reben moltes ajudes; l’Estat aposta 
per les persones. Aquí hem de pro-
moure un canvi social liderat per 
alguna opció política i aprendre del 
que fan altres països.

“La LEC té coses bones, 
però aposta clarament 
per la privatització”

Membre de l’Assemblea Groga

A títol personalA títol personal
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