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Els pares i familiars de la nena van encapçalar la manifestació que va aplegar desenes de veïns i que va anar des de Can Sant Joan fi ns al CAP
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resolució del TSJC es faci efectiva PÀG. 6
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AUDIÈNCIA PÚBLICA
L’alcaldessa i el president de l’Àrea Econòmica van 
presentar les ordenances en un acte obert al públic 
amb l’objectiu de recollir aportacions ciutadanes, 
encara que la participació va ser molt baixa

ordenances 2014

El govern vol rebaixar la pressió fi scal 
atenent a l’actual conjuntura econòmica 
L’any vinent baixaran l’Ibi i les plusvàlues i es congelaran l’impost de vehicles, l’IAE i la taxa de recollida de residus

El govern ha anunciat que l’any 
vinent l’Impost de Béns Immo
bles (Ibi) baixarà entre un 2 i un 
3% tant per als habitatges com 
per a les indústries. També pas
sarà el mateix amb les plusvàlues 
–l’impost sobre l’increment de 
valor dels terrenys de naturale
sa urbana–, que es reduiran un 
16%. La resta de taxes i preus 
públics no experimentaran cap 
augment. D’altra banda, en el 
cas de l’Ibi, l’Ajuntament apli
carà ajuts extraordinaris per a 
les famílies que acreditin estar 
en atur i no superar un màxim 
d’ingressos. 
Les ordenances del proper exer
cici es debatran el 31 d’octubre 
en Ple –en el moment de tancar 
aquesta edició. Segons van ex
plicar l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), i el president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 
(CiU), el passat 23 d’octubre en 
Audiència pública, l’objectiu de 
la proposta és rebaixar la pressió 
fi scal sobre els ciutadans atenent 
a l’actual conjuntura econòmica. 
“Som dels pocs consistoris que 
baixaran l’Ibi i les plusvàlues”, 
van assegurar els edils. 

Icògnita. La principal novetat de 
les ordenances que proposa el 
govern és la incorporació d’ajuts 
extraordinaris per pagar l’Ibi 
destinats a les persones aturades 
amb pocs ingressos, una mesura 
que, de moment, només apliquen 

dos ajuntaments de la comarca 
els de Rubí i Terrassa. Ara per 
ara, es desconeix quantes famí
lies se’n podran benefi ciar. “No 
sabem l’impacte que tindrà 
en el pressupost de l’any vi-
nent; d’entrada, crearem una 
partida inicial que ampliarem 
en funció del nombre de bene-
fi ciaris”, va argumentar Mares
ma. El govern ha decidit assumir 
aquest risc per donar resposta a 
les necessitats de l’elevat nombre 
d’aturats que hi ha al municipi 
–més de 3.000. Per compensar 
la reducció d’ingressos motiva
da per la rebaixa i la congelació 
d’impostos, el govern ajustarà al 
màxim la despesa ordinària. 
L’Ajuntament també farà una 
campanya informativa perquè 
els contribuents coneguin to
tes les bonifi cacions que aplica 

l’administració local a l’hora de 
pagar impostos i taxes a banda de 
les que recull la llei en casos com 
pensionistes, famílies nombroses 
o monoparentals. D’entrada, pel 
fet de domiciliar els pagaments 
s’aplica un 5% de descompte. 
També es fan rebaixes en la taxa 
de recollida de residus de fi ns a 
un 25% per als usuaris habituals 
de la Deixalleria Municipal o per 
als que fan compostatge a casa. 
Altres pràctiques bonifi cades són 
l’ús de l’energia solar i de vehi
cles ecològics. 
Malgrat la baixa participació a 
l’Audiència pública, el govern 
tornarà a convocarne una al
tra quan s’hagin de debatre els 
pressupostos en la línia de donar 
“màxima transparència als 
comptes públics”, com va as
senyalar l’alcaldessa.

El govern farà una 
campanya informativa 
per recordar totes 
les bonifi cacions que 
recullen les ordenances

 Ajuts extraordinaris per pagar l’Ibi

Les ordenances del 2014 in-
clouran com a novetat uns ajuts 
econòmics de caràcter extraor-
dinari destinats a la cobertura 
del pagament de l’Impost de 
Béns Immobles en el cas de 
persones que es trobin en situa-
ció d’atur o de pèrdua recent de 
la feina o que han vist modifi ca-
da la seva situació econòmica a 
causa de la crisi.  En funció del 
nivell de renda i dels membres 
de les unitats familiars, els ajuts 
cobriran el 25%, el 50%, el 75% 
i, fi ns i tot, el 100%. 
‘Som dels pocs ajuntaments 
que estem treballant amb 
criteris de solidaritat fi scal; 
aquest programa és necessari 
per pal·liar els efectes de la cri-
si’, va subratllar Maresma. Els 

ajuts tindran efecte sobre l’Ibi 
del 2013. El termini per sol·lici-
tar-los s’anunciarà en breu, ja 
que primer s’ha de reservar la 
partida corresponent als pres-
supostos municipals per a l’any 
vinent, que està previst que 
s’aprovin al desembre. 
Per poder accedir a la nova 
ajuda, els benefi ciaris hauran 
d’acreditar que no superen els 
ingressos màxims anuals fi -
xats per cada supòsit a més de  
presentar la sol·licitud corres-
ponent acompanyada del full 
d’autorització perquè el con-
sistori pugui demanar les seves 
dades a l’administració tributà-
ria, l’acreditació de la situació 
d’atur i la darrera declaració de 
la renda  PA

Pilar Abián | Redacció

Algunes de les bonifi cacions actualment en vigor

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
Els titulars de família nombrosa o monoparental (en funció de la ren-
da) i els pensionistes que visquin sols amb uns ingressos mensuals 
menors a 1,5 vegades l’IPREM: 50 % de descompte.
Els habitatges de protecció ofi cial: durant 4 anys, 50% de bonifi cació; 
el 5è any, el 40%; el 6è any, el 25%, i el 7è any, el 10%.

  TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Bonifi cacions per a família nombrosa i monoparental i pensionistes 
en funció de la renda. Per l’ús de la Deixalleria Municipal, tant per a 
particulars com per a comerços, i per compostatge.

  IMPOST DE VEHICLES
Exempció per a vehicles matriculats a nom de minusvàlids, amb 
minusvàlua en grau igual o superior al 33 %; per a vehicles amb 
més de 25 anys, i per a elèctrics o ecològics. 
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REC COMTAL
L’Ajuntament respon les noves 
queixes veïnals que hi ha sobre 
l’estat del canal d’aigua 

pàg. 7

SOTERRAMENT TOTAL
La Plataforma vol millorar la seva 
organització interna i mantenir 
viva la flama del projecte

pàg. 11

04

 El govern desvincula els fets de la supressió de les urgències nocturnes 

tràgic succés

El jutjat de Cerdanyola investiga la mort d’un 
nadó de tres mesos al CAP de Montcada
La família denuncia que va esperar dues hores perquè la nena fos atesa mentre l’ICS assegura que l’atenció rebuda va ser correcta

El jutjat de Cerdanyola ha obert 
una investigació per aclarir la 
mort d’una nena de tres mesos, 
Fátima Jaiteh, al CAP de Montca
da i Reixac el passat 17 d’octubre 
a causa d’una aturada cardio
respiratòria. L’obertura o no de 
més diligències dependrà dels re
sultats de l’autòpsia. El jutjat ha 
pres aquesta decisió després que 
els pares de la nena, veïns de Can 
Sant Joan, hagin presentat una 
denúncia per omissió del deure 
de socors, entenent que la seva fi
lla no va ser atesa ni correctament 
ni a temps. 
Segons ha explicat el portaveu de 
la família, Fidel Alonso, el nadó 
va ser visitat al CAP en dues 
ocasions la mateixa setmana en 
què va morir perquè tenia molta 
tos. El diagnòstic va ser un qua
dre de refredat sense febre per al 
qual se li va indicar tractament 
simptomàtic, segons ha explicat 
el propi Institut Català de la Sa
lut (ICS) en un comunicat. 

Versions contradictòries. El dia 17, 
en veure que la nena havia em
pitjo rat i havia passat mala nit, la 
mare la va tornar a portar al CAP. 
És a partir d’aquest moment quan 
les versions entre la família i l’ICS 
es contradiuen. Segons Alonso, “la 
mare va arribar abans de les 9h, 
quan encara no hi era el metge 
de guàrdia; una administrativa 
li va dir que s’havia d’esperar 
i no va ser atesa fins a gairebé 

dues hores després”. L’ICS as
segura, però, que en el registre 
d’entrada consta que la pacient 
va arribar a les 10.23 i va entrar 
a la consulta a les 10.35h. 
Quan el pediatra va examinar la 
nena ni es movia ni tenia signes 
vitals. “Immediatament la in-
fermera i el metge van iniciar 
maniobres de reanimació car-
diopulmonar, que van seguir 
durant 40 minuts sense que 
es pogués fer res per salvar la 
vida del nadó”, ha manifestat 
l’ICS. Paral·lelament i seguint el 
protocol, a les 10.40h es va avisar 
el SEM, que va arribar al centre 
en un helicòpter que va aterrar 
al carrer Jaume I a les 10.48h, 
enmig d’un dispositiu que van 
seguir amb expectació desenes 
de ciutadans. L’ICS lamenta els 
fets succeïts, si bé reitera que 
l’actuació dels professionals del 
CAP Montcada va ser adequada 
i correcta.

Manifestació de dol. Amb el lema 
‘Fátima, els teus veïns estem amb 
tu’, mig miler de persones van 
desfilar el 24 d’octubre en silen
ci i portant espelmes a les mans, 
des de la plaça Bosc de Can Sant 
Joan fins a l’ambulatori, en soli
daritat amb la família de Fátima. 
Encapçalant la marxa i portant la 
pancarta, hi havia els pares i pa
rents de la petita. Al final del reco
rregut el portaveu de la família, va 
agrair al públic la seva assistència 
i les mostres de condol rebudes, 
sense entrar en valoracions sobre 
les circumstàncies de la mort del 
nadó. Els participants van deixar 
rams de flors i espelmes davant 
del CAP en senyal de dol. L’AV 
de Can Sant Joan i la Favmir van 
coordinar l’organització de la con
vocatòria.
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Els veïns que van participar a la manifestació van dipositar desenes d’espelmes en record de Fátima a la vorera propera a l’entrada del CAP 

Prop de 500 veïns 
van participar a la 
manifestació de dol 
encapçalada per la 
família de Fátima

Laura Grau/Pilar Abián | Montcada

En un comunicat fet l’endemà de 
la mort de la nena, l’equip de go-
vern de l’Ajuntament (PSC i CiU) 
lamentava els fets alhora que els 
desvinculava de la supressió del 
servei d’urgències nocturnes al 
CAP de Montcada, en resposta al 
que va qualificar de “comentaris 
intencionats” sobre l’afer. L’es-
crit, però, no especificava l’orígen 
d’aquestes especulacions.
El sindicat CCOO, però, sí ha 
denunciat més concretament a 
través d’un comunicat “la reac-
ció d’alguns sectors del movi-
ment veïnal d’aquesta localitat, 
atribuint-ne  la responsabilitat al 
CAP i al seu personal”. Comissi-
ons adverteix que la lluita contra 
les retallades no s’aconsegueix 
amb “la calúmnia, l’insult i la 
desqualificació contra el perso-
nal del centre” i assegura que la 
mort de la petita no va tenir res a 

veure amb el tancament de les ur-
gències nocturnes. El sindicat tam-
bé defensa el comportament “no 
només correcte, sinó encomiable” 
dels professionals del CAP. 

Reaccions polítiques. La mort de 
Fátima també ha donat peu a 
comentaris i crítiques creuades 
entre partits. En un acte públic 
fet el 22 d’octubre a la Casa de 
la Vila, la regidora de C’s, Carmen 
Romero, va vincular el succés a 
la manca de recursos econòmics. 
“El que ha passat és horrorós i 
els culpables són els que han 
provocat les retallades a tot Ca-
talunya”, va dir l’edil. 
L’endemà, el PPC va presentar 
diverses preguntes al govern de 
la Generalitat en relació als fets 
i va fer un comunicat qualificant 
de mostra d’“ignorància i malí-
cia” que alguns grups munici-

pals relacionin la mort del nadó 
amb les retallades sanitàries per 
“intentar guanyar vots amb un 
drama familiar”. 
També el PSC ha fet una nota de 
suport a la família, expressant el 
seu rebuig al que qualifica d’“into-
xicació i manipulació mediàtica” 
que està fent, en la seva opinió, un 
grup concret de persones sobre 
aquest afer amb l’objectiu d’ob-
tenir “uns rèdits polítics incom-
prensibles”. A l’espera que acabi 
la investigació sobre els fets, tant 
el PSC com el PPC coincideixen a 
demanar respecte per als treballa-
dors i professionals del CAP. ERC 
també considera necessari que 
s’aclareixin els fets i ha qualificat 
la mort del nadó de fet “tristíssim 
i lamentable”. L’Ajuntament, des 
de Serveis Socials, ha acompa-
nyat la família en els tràmits de 
l’enterrament | PA



51a quinzena | Novembre 2013 Notícies 05

La plaça Bosc de Can Sant Joan 
va acollir el 20 d’octubre la sise
na Festa Reivindicativa i Cultural 
de la Favmir que, amb el lema, 
‘Per la cohesió veïnal’, va reunir 
una desena de col·lectius del mu
nicipi, des d’AV com les de Terra 
NostraZona 21, Can Sant Joan, 
Montcada NovaPla d’en Coll i 
la Ribera, fins a plataformes com 
l’Antiincineració, la del Soterra
ment Total, la d’Aturats i la de 
les hipoteques. El col·lectiu de fa
mílies amb fills discapacitats ‘Tot 
per tu’ també va aprofitar la cita 
per donarse a conèixer.
La festa va combinar la vessant 
més lúdica, amb escacs, inflables 
i una botifarrada, amb una altra 
més reinvindicativa, on cada en
titat participant va exposar els 
seus objectius. El president de la 
Favmir, Antonio Cera, va repas
sar la lluita de la Federació per 
recuperar el serveis d’urgències 
nocturn eliminat fa dos anys. 
“També estem seguint de ben 

a prop el tema de l’impost de 
la mobilitat, que considerem 
injust, i les pujades brutals del 
preu de l’aigua i del gas”, va 
afegir Cera. Emilia Vera, de l’AV 
de Can Cuiàs, va criticar dura
ment el govern local per les ma
cances del barri: “Fa 13 anys que 
estem esperant que s’eliminin 
barreres arquitectòniques, que 
s’instal·lin escales mecàniques 
i que es faci una sortida alter-
nativa al trànsit”. 
Manuel Gómez, en nom de l’AV 
anfitriona, la de Can San Joan, 
va explicar els tres eixos centrals 
de la seva lluita: “Aconseguir el 
tancament de Lafarge, recupe-
rar el passeig del Rec Comtal 
i reclamar a les companyies 
telefòniques la millora de la 
connexió a Internet”. Antonio 
Alcántara, un dels promotors de 
les mobilitzacions per recuperar 
el Rec Comtal, va lamentar que 
l’Ajuntament no hagi complert el 
seu compromís de netejar el tram 
que uneix el barri amb Vallbona 

i va fer una crida entre els veïns a 
implicarse en la millora del seus 
barris: “O ens unim per buscar 
solucions o res de res”. 

Problemes conjunturals. Després 
de les entitats veïnals, van inter
venir els representants d’algunes 
de les plataformes presents a la 
festa. Agustí Puig, de la Platafor
ma d’Aturats de Montcada, va 
fer una crida als desempleats lo
cals, més de 3.000, “a fer pinya i 

a unir-nos per reivindicar a les 
administracions més esforç en 
la creació de llocs de treball”. 
Ramon Bueno, portaveu de la 
Plataforma Soterrament Total, 
va concloure que tots els pro
blemes que afecten Montcada 
“són fruit de la injustícia d’un 
sistema que destina milions a 
l’AVE i es nega a soterrar una 
via que divideix el municipi i 
suposa un perill per a les per-
sones”. 

Entitats i plataformes veïnals defensen
el valor i la força de la lluita col·lectiva 

festa anual de la favmir

Mercedes López, de la zona 21 de Terra Nostra, va reclamar la urbanització del sector
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L’Ajuntament ha recuperat la ti
tularitat de la finca pública situa
da a La Rasa, a Mas Rampinyo, 
que l’any 2008 va cedir del Con
sorci de Serveis d’Atenció a la 
Dependència de Montcada i Rei
xac (CSADMiR), un ens confor
mat pel consistori i el Consorci 
Hospitalari de Catalunya, amb 
la funció impulsar la construcció 
de la residència per a la gent gran 
i centre de dia Les Vinyes. El 
canvi de titularitat l’ha motivat el 
fet que hagi finalitzat el conveni 
de cessió dels terrenys amb l’ens 
i la futura legislació de règim lo
cal, que no assegura la continuïtat 
dels consorcis. La voluntat del go
vern és fer la residència però, atès 
que no es pot tancar l’acord de 
concessió de places amb la Gene
ralitat, caldrà cercar altres vies per 
dur a terme el projecte. “Conti-
nuem disposats a invertir per 
fer realitat l’equipament, però 
no el podem tirar endavant en 
solitari”, ha dit l’alcaldessa, Ma
ría Elena Pérez (PSC).

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament 
recupera la 
titularitat dels 
terrenys de 
la residència

“Vam votar en contra de la 
reo bertura de les urgències 
nocturnes al municipi perquè 
no disposem dels recursos 
econòmics necessaris per fer-
ho i no podem enganyar la 
gent”. Així es va manifestar la 
diputada d’ERC Alba Vergés, el 
21 d’octubre a Montcada durant 
l’acte que la secció local va or
ganitzar a la Casa de la Vila per 
donar explicacions sobre el vot 
contrari de la formació a la re
solució que va presentar d’ICV
EUiA al Parlament demanant 
que es tornés a posar en marxa 
el servei. 
La política republicana va defen
sar “l’actitud responsable” del 
seu partit i va criticar la coalició 
d’ICVEUiA en considerar que 
va anteposar objectius partidis
tes a la voluntat de reobrir les 
urgències mèdiques. “No va do-
nar l’oportunitat de dialogar i 
d’arribar a un acord, només 
l’interessava difondre la imat-
ge que CiU retalla i ERC li 
dóna suport”, va dir Vergés, qui 

va apostar per un pacte nacional 
de salut basat en una atenció 
universal, equitativa i accessible 
a tothom. “El que necessita el 
nostre país és poder disposar 
dels recursos per gestionar ser-
veis com la salut i l’educació”, 
va remarcar la diputada d’ERC.

Debat local. La regidora Marta 
Aguilar també va parlar de les ur
gències nocturnes a l’ambulatori 
de Jaume I. L’edil va insistir que, 

en la situació actual, és molt im
portant rendibilitzar al màxim 
els recursos disponibles. Aguilar 
va apuntar que seria bo obrir un 
debat a la ciutat sobre a quanta 
població beneficien les urgències 
nocturnes del centre. “Som un 
municipi molt dividit i pot ser 
hi ha barris de Montcada que 
els hi va millor anar a Ripollet 
que no pas al centre”, va mani
festar la regidora tot afegint “no-
saltres no fem demagògia”.

Sílvia Alquézar | Montcada

D’esquerra a dreta Aguilar, el president d’ERC, Jordi Sánchez, Vergés, i el diputat Marc Sanglas
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La jornada, feta a la plaça Bosc, va combinar les reivindicacions ciutadanes amb propostes lúdiques

Laura Grau | Can Sant Joan

La diputada Alba Vergés opina que votar a favor del servei és ‘enganyar la gent’

ERC considera que no es poden reobrir 
les urgències sense partida econòmica

cap de montcada



6 1a quinzena | Novembre 2013Notícies06

L’entitat farà en breu un recurs per demanar l’execució de la sentència del TSJC

El col·lectiu presenta el full de ruta 
amb què vol tancar la cimentera

plataforma antiincineraciÓ 

“Farem tot el que faci falta per 
tancar la cimentera”. Així de 
contundent es va expressar el 
25 d’octubre el portaveu de la 
Plataforma Antiincineració de 
Montcada, José Luis Conejero, 
durant la xerrada informativa 
al Kursaal per exposar el full 
de ruta de l’entitat després de la 
sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
que anul·la la llicència d’activitats 
a l’empresa Lafarge. El col·lectiu 
va confirmar que en els propers 
dies presentarà un recurs per de
manarne l’execució provisional, 
després que tant la Generalitat 
com la cimentera hagin presentat 
un altre recurs per sol·licitar tot 
el contrari. 

Altres accions. La Plataforma tam
bé va anunciar que abans que aca
bi l’any portarà el cas a l’Oficina 
Antifrau perquè ho investigui ja 
que considera que s’han comès 
algunes irregularitats. “Creiem 
que pot haver-hi connivència 
entre l’administració pública i 
l’empresa, però els assegurem 
que tothom que protegeixi La-
farge ens l’emportarem per en-
davant”, va advertir Conejero.
L’advocat de l’associació, Albert 
Calduch, també va participar a 
l’acte per explicar als assistents 
el contingut de la sentència. El 
lletrat va tornar a destacar que 

la clau que ha determinat la de
cisió del tribunal és el fet que el 
departament de Medi Ambient i 
Habitatge va atorgar la llicència 
sense haver aprovat prèviament 
l’estudi d’impacte mediambiental 
i sense haverlo sotmès a exposi
ció pública, tal com marca la llei. 
“No es pot emetre una resolu-
ció el mateix dia que es pre-
senta l’estudi ambiental, per-
què això vol dir que no s’han 
analitzat les conseqüències de 
l’activitat”, va indicar Calduch, 
qui també va remarcar que, a 
més, “s’ha impedit la partici-
pació ciutadana, perquè no 
hi hagut el temps d’exposició 
pública que marca la llei per 

conèixer el projecte i presentar 
al·legacions”, va dir l’advocat.

Demanda d’ICV-EUiA. El grup 
municipal ecosocialista consi
dera que el govern hauria de 
procedir a tancar l’activitat a 
Lafarge atenent a la resolució 
del Tribunal Superior de Justí
cia de Catalunya (TSJC). En 
un breu comunicat de premsa, 
ICVEUiA insta l’Ajuntament a 
fer “el mateix que en el cas de 
l’empresa Traymasa i el seu 
dipòsit de ferralla i procedeixi 
a executar el tancament pro-
visional de l’activitat que duu 
a terme al nostre municipi 
l’empresa Lafarge”.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

L’AV de Can Sant Joan ha mani
festat el seu malestar en considerar 
que l’Ajuntament no ha complert 
els compromisos adquirits per 
millorar l’entorn del Rec Comtal. 
Així ho va fer saber a la regidoria 
de Medi Ambient, Judith Mo
jeda (PSC), a la reunió que van 
mantenir el 24 d’octubre. A tra
vés d’un comunicat, l’entitat ha 
denunciat que “no s’han netejat 
les escombraries més antigues, 
no s’ha fet el desguàs per evitar 
l’acumulació d’aigua quan plou 
ni el desbrossament de la zona”.

Discrepàncies. L’Ajuntament afirma 
que ha complert “absolutament” 
amb els compromisos adquirits. 
“Al juliol vam desbrossar la 
zona, però és obvi que les herbes 
creixen”, ha manifestat l’edil. Fruit 

de la darrera reunió, el consistori 
ha anunciat que a final d’octubre 
començaria una campanya de des
brossament a tot el municipi, inclo
ent el Rec Comtal. L’Ajuntament 
té previst fer a partir de l’11 de 
novembre la plantada d’arbres 
i, aprofitant l’actuació, també es 
construirà el desguàs. Mojeda 
també es va comprometre a trobar 
una solució per a la instal·lació de 
la il·luminació juntament amb el 
Consorci del Besòs, l’organisme 
amb qui s’està treballant per ela
borar un projecte de remodelació 
integral de l’espai. Respecte als 
abocaments incrustats de deixalles, 
l’Ajuntament diu que és un tema 
nou que intentarà eliminar. “No hi 
ha cap justificació que avali les 
seves queixes, a no ser que sigui 
un intent de tergiversar la reali-
tat”, comenta Mojeda.

L’Ajuntament creu que ‘s’està intentant tergiversar la realitat’

L’AV de Can Sant Joan diu 
que falta fer actuacions
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La vegetació ha tornat a créixer en els espais de pas i estada dels voltants del Rec Comtal

Sílvia Alquézar | La redacció

L’advocat Albert Calduch i el president de la Plataforma Antiincineració durant la xerrada al Kursaal
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> El Besòs manté la qualificació de ‘zona sensible’
El riu Besòs continuarà amb la designació de zona sensible a la totalitat 
de la seva conca. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya han acceptat les 
al·legacions presentades per l’Ajuntament al maig a la proposta de revisió 
de les zones sensibles de la conca fluvial de Catalunya per tal de continuar 
amb aquesta classificació. El consistori va presentar al·legacions, conjun-
tament amb altres ajuntaments i el Consorci per a la Defensa del Besòs, 
on es posava de manifest l’elevat esforç realitzat per les administracions 
municipals i supramunicipals en la recuperació del tram baix del riu | LG

> La brigada neteja un altre abocador il·legal
La brigada municipal de l’Ajuntament 
ha tornat a netejar un altre aboca-
ment il·legal del camí de Can Roca-
mora, al costat del camí de la Vinya i 
sota el pont de la via del tren. Els tre-
balladors de Serveis Municipals han 
retirat 600 quilos de residus, prin-
cipalment material d’escombraries, 
runes, pneumàtics i voluminosos de 
la mateixa zona en què han intervingut diverses vegades aquest any. Davant 
d’aquests fets reiterats, la regidora de Medi Ambient, Judith Mojeda (PSC), 
ha fet constar “el col·lapse que afecta els serveis municipals fruit de la gran 
quantitat d’accions incíviques que es produeixen al terme municipal”. La 
regidora ha tornat a reclamar la col·laboració ciutadana per evitar nous 
abocaments i sancionar als responsables | LR
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La Plataforma no vol 
renunciar a què es faci 
el soterrament total
El col·lectiu, disposat a treballar per l’execució del projecte 

línia de portbou

“Avui reafirmem la voluntat 
de seguir treballant pel sote-
rrament, un projecte estratègic 
per a la ciutat al qual Mont-
cada no pot renunciar de cap 
manera”. Aquest és el missatge 
que el portaveu de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total, 
Ramon Bueno, va transmetre el 
17 d’octubre a l’assamblea con
vocada a l’Abi a la qual va assis
tir una vuitantena de persones 
entre les quals hi havia regidors 
del govern i representants de les 
diferents forces polítiques del 
municipi. 
L’acte va servir per presentar el 
pla de treball del col·lectiu per als 
propers mesos que passa per una 
reorganització interna que fixi 
una nova manera de funcionar, 
amb la creació de comissions 
específiques; l’organització d’un 
programa d’actuacions per recu
perar el suport de la ciutadania, 

potenciant la creació d’una xarxa 
cívica favorable al soterrament 
de la línia de rodalies de Port
bou, i finalment, aconseguir que 
els partits polítics i l’Ajuntament 
es comprometin plenament amb 
el projecte. “Aquest objectiu no 
té color polític, és una qüestió 
de ciutat i tots hi hem d’estar 
implicats”, va reafirmar Bueno, 
qui va avançar que es demanarà 
a totes les formacions que el so
terrament sigui un dels principals 
punts del seu programa electoral 
i a l’Ajuntament, que creï un grup 
de treball que es dediqui en ex
clusiva a treballar pel projecte des 
d’un punt de vista institucional.

Nous enfocaments. Al llarg de 
l’Assemblea el públic va interve
nir per fer constar que la ciuta
dania està cansada dels incom
pliments dels compromisos del 
Ministeri de Foment i de l’Adif 
sobre els acords signats amb el 

municipi. També es va proposar 
estudiar alternatives per millorar 
la situació dels passos a nivell 
mentre no es dugui a terme el 
projecte. 
La Plataforma va prendre nota 
de totes les intervencions per es
tudiarles en properes reunions i 
va animar els assistents i la ciuta
dania, en general, a sumarse a les 
comissions de treball que es creïn 
i a les accions reivindicatives que 
es duguin a terme. Les persones 
interessades a col·laborar es po
den posar en contacte amb el Se
cretariat a través del correu elec
trònic soterrament.total@gmail.com.

Pilar Abián | Montcada

Els actuals membres del Secretariat van presentar les línies de treball del col·lectiu per als propers mesos centrades a millorar l’organització
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 Accions immediates previstes a l’agenda
Una de les actuacions més im-
mediates previstes per la Plata-
forma és la de retre homenatge 
a les víctimes d’atropellaments 
mortals que hi ha hagut a les vies 
del municipi des de l’arribada del 
tren –es calcula que n’hi ha ha-
gut més de 150– i l’organització 
d’una cadena humana al llarg 
del traçat en què s’hauria de fer 
el soterrament. Si bé el primer 
punt es pretén dur a terme abans 
d’acabar l’any amb el suport de 
l’Ajuntament, l’altre encara està 
per definir. L’espai triat per a l’ho-
menatge seria el que l’Adif ocu-

parà amb motiu de la construc-
ció de l’últim pou de ventilació 
de la Línia d’Alta Velocitat (LAV), 
a Jaume I. Tot i que la Platafor-
ma entèn que les obres s’han de 
fer, no va deixar perdre l’ocasió 
de criticar la manera de procedir 
de l’Adif. “Actua amb tota pre-
potència, sense tenir respecte 
per la ciutadania”, va lamentar 
Bueno. Entre les preocupacions 
sobre la repercussió d’aquesta 
actuació hi ha l’afectació que tin-
drà per als veïns, el comerç de la 
zona –en plena efervescència– i 
els usuaris del CAP | PA
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El diputat de C’s al Parlament 
Jordi Cañas va explicar el 22 
d’octubre a la Casa de la Vila en 
una sala plena a vessar els motius 
pels quals el seu partit es mostra 
contrari a la independència de 
Catalunya i partidari de mante
nir la unitat d’Espanya. El polí
tic va reconèixer que la crisi ha 
afavorit el creixement del movi
ment separatista i que el discurs 
“fals” –va dir– sobre l’espoli fis
cal ha cuallat entre bona part de 
la població. 

Causes. “Hi ha un descrèdit ab-
solut cap a la política i cap a unes 
institucions segrestades per uns 
partits polítics que les utilitzen 
de forma partidista”, va criticar 
Cañas. Davant d’aquesta situació, 
C’s proposa desmuntar els argu
ments independentistes i plantejar 
alternatives. En aquesta línia, el di
putat va negar que Espanya sigui 
la causa dels problemes econòmics 
de Catalunya que va atribuir a una 

mala gestió dels partits que l’han 
governat carregant especialment 
contra el l’anterior i l’actual go
vern i president. “Paguem cada 
dia –va dir– 6 milions d’euros 
en concepte d’interessos del 
deute acumulat que, en l’època 
del tripartit, va pujar fins als 
56.000 milions d’euros”. Cañas 
també va assegurar que una hi
potètica independència seria un 
desastre per al país ja que implica
ria la sortida de la Unió Europea 
i de tots els tractats internacionals 
deixant les empreses sense protec
ció legal. “No es podrien pagar 
les pensions ni estarien garan-
tits els estalvis; fora de l’euro 
ens trobaríem amb un ‘corrali-
to’”, va afegir el diputat.
Segons Cañas, els problemes que 
té Catalunya són els mateixos que 
pateixen la resta de comunitats 
autònomes i, per això, el que cal 
és unir esforços i no plantejar una 
escissió que, en opinió de Ciu
tadans, no contribuiria a acabar 
amb la crisi sinó a augmentarla. 

Carta Magna. Quant a una possi
ble reforma de la Constitució, el 
diputat va reconèixer que no és 
un text sagrat immutable i que 
s’ha d’adaptar a la nova realitat 
però no per cedir al clam inde
pendentista: “Ha de ser un text 
millor, que avantposi els inte-
ressos de la ciutadania i de la 
nació, que és Espanya, per so-
bre dels partidistes”. 
El diputat va acabar el seu parla
ment instant els assistents a ser 
ciutadans crítics i a implicarse en 
la defensa dels seus drets. La inter
venció de Cañas va estar precedi
da per la de David Gerbolés, pre
sident de C’s a Montcada, i la de 

la regidora Carmen Romero qui 
també es va posicionar en contra 
de la independència. “És una cor-
tina de fum per amagar la mala 
gestió”, va dir. 

Nova plataforma. Romero, d’altra 
banda, va assistir el 26 d’octubre 
a Madrid la presentació de la pla
taforma Moviment Ciutadà que 
encapçala Albert Rivera. “Aques-
ta plataforma  sorgeix per pres-
sionar els grans partits a dur a 
terme canvis imprescindibles 
en la política espanyola; o ho 
fan ells o ens presentarem a les 
properes eleccions”, ha assen
yalat Romero.

El diputat de Ciutadans critica en un acte fet a Montcada 
el discurs independentista i els partits que l’avalen 

‘Necessitem Espanya 
per sortir de la crisi’ 

jordi cañas (c’s)

Pilar Abián | Montcada

Cañas, acompanyat de Carmen Romero, durant la seva intervenció a la Casa de la Vila
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Una festa adreçada a les famílies 
va inaugurar el 27 d’octubre el nou 
parc de la Rasa, situat a l’entorn 
dels dos gratacels que hi ha en 
aquesta zona de Mas Rampinyo. 
L’acte, organitzat per l’Ajuntament, 
va aplegar força públic, especial
ment infantil que va poder estre
nar els jocs instal·lats i gaudir de la 
música d’un grup d’animació. 
En el torn de parlaments, 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), va agrair l’esforç de totes 
les parts implicades en la realització 
del projecte. “La col·laboració ha 
estat molt intensa”, va dir l’edil. 
En aquest sentit, també es va mani
festar el president de l’Àrea Territo
rial, Juan Parra (PSC), qui va lloar 
l’entesa entre les diferents parts 
implicades. En nom dels veïns va 
parlar el president de la comunitat 
de propietaris, José Antonio Mula, 
qui es va mostrar molt satisfet: “Ja 
tenim el parc i ara toca gaudir-

lo i cuidar-lo”. La urbanització ha 
estat una llarga reivindicació dels 
veïns que inicialment van adreçar 
les seves peticions a l’empresa cons
tructora dels immobles i, més tard, 
arran de la fallida del constructor, a 
les diferents entitats bancàries que 
han acabat assumint la titularitat. 
Com la urbanització no s’enllestia, 
l’Ajuntament va decidir assumir el 
projecte des d’Urbanisme per “po-
sar  fi a un problema que feia 
anys que s’allargava sense que 
cap de les parts implicades hi 
posés remei”, ha dit Parra.

El nou parc. L’espai està situat en
tre la línia R3 de Renfe i la carre
tera C17 i té gairebé 8.700 m2 de 
superfície, dividits en dos àmbits 
diferenciats: una zona verda i una 
pista poliesportiva. Delimitant 
amb la línia ferroviària, hi ha una 
zona verda amb atraccions infan
tils, una per a infants entre 0 i 3 
anys i una altra per a més grans. 

També hi ha un sector de pas
seig amb bancs, una font i punts 
d’il·luminació. Una altra actuació 
que s’ha dut a terme ha estat la 
reordenació i la plantació d’arbres 
i una hidrosembra al talús que 
separa la Rasa de la C17. A la 
cruïlla d’aquest carrer amb el de 
Lloret s’ha fet una ampliació del 
vial per facilitar la connexió dels 
vianants amb l’actual parc. 
A petició dels veïns, els treballs 
també han inclòs la instal·lació 
d’una tanca metàl·lica en el perí
metre dels dos edificis. La inter
venció ha costat 362.613 euros.  

L’espai té una zona verda, jocs infantils i una pista esportiva

El sector de La Rasa 
estrena el nou parc 
amb una gran festa

mas rampinyo

Sílvia Alquézar| Mas Rampinyo

Els més petits van estrenar els jocs infantils del nou parc de la Rasa, situat darrera dels dos gratacels del barri de Mas Rampinyo
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L’Ajuntament ha convocat les en
titats del municipi a una reunió 
informativa sobre la futura obra 
de millora de la passarel·la de La 
Salle. L’objectiu de la trobada és 
explicar a les diferents associa
cions el contingut del projecte i 
els terminis de la seva realització. 
A la reunió, que tindrà lloc a la 
Sala Institucional de la Casa de 
la Vila el proper dimarts 5 de 
novembre a les 18h, assistiran 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), el president de l’Àrea de 
Política Territorial, Juan Parra 
(PSC), i Albert Gassull, cap de 
projectes de l’Àrea Metropolita
na de Barcelona (AMB). 

Obra vinculada. Fa dos anys 
l’AMB ja va encarregar un estudi 
tècnic del pont per tal de valorar 
la possibilitat d’ampliarlo i de 
canviar el terra de fusta. Aques
ta actuació estarà lligada també 
a la construcció d’una passeig al 
carrer Joaquim Castellví per mi
llorar l’accessibilitat al centre des 
de la Font Pudenta.

Pilar Abián | Redacció

Reunió per 
explicar les 
millores a fer 
a la passarel·la 
de La Salle

L’alcaldessa durant els parlaments, acompanya del regidor Juan Parra i el veí José A. Mula
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El departament de Serveis Mu-
nicipals de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac té en marxa 
un servei gratuït de recollida 
de mobles vells amb l’objectiu 
d’oferir aquest servei i reduir els 
reiterats casos d’abandonament 
de residus que hi ha a diversos 
punts de la ciutat. Per utilitzar 
el Servei de Logística cal trucar 
al 935 642 815, de dilluns a 
divendres entre les 9 i les 13 
hores. Mitjançant aquest servei, 
el consistori vol millorar el ci-
visme i també la seguretat dels 
vianants, ja que sovint els mobles 
abandonats obstaculitzen el pas 
dels vianants per les voreres.

El servei municipal
de recollida de mobles 
vells vol millorar el 
civisme i la seguretat 
dels vianants

Durant el 2012, els operaris de 
la Brigada Municipal van recollir 
528.089 quilos de mobles vells 
a la via pública, dels quals el 
73% es van abandonar al carrer 
sense notificar-ho al consistori. 
L’any 2011, la recollida de vo-
luminosos havia arribat fins 
als 607.390 quilos i la taxa 

d’abandonament era del 80%. 
Tot i que durant l’últim any 
s’han generat menys residus 
voluminosos i s’ha reduït el per-
centatge d’abandonament, la 
regidora de Serveis Municipals, 
M. Carmen Porro, considera 
que “encara és molt elevat el 
nombre de veïns que abandonen 
els mobles al carrer sense avisar 
l’Ajuntament. Fer un ús correcte 
d’aquest servei és una qüestió 

de civisme i seguretat que ens 
beneficia a tots”.
El funcionament del servei és 
molt senzill. Les persones que 
vulguin desprendre’s de mobles 
vells han de trucar al Servei 
de Logística i acordar amb els 
operaris municipals quin dia 
de la setmana els passaran a 
recollir. D’aquesta manera, els 
residus voluminosos ocupen la 
via pública únicament el temps 
necessari i així es redueixen les 
molèsties a la resta de veïns.
Un altre servei municipal a 
l’abast de les persones que 
volen llençar mobles vells és la 
Deixalleria Municipal. Aquest 
equipament està situat al 
carrer del Progrés, al polígon 
La Ferreria, i és obert dimarts i 
divendres, de 9.30 a 13.30h i 
de 16 a 19h, i dijous i dissabte, 
només en horari de matí. No-
més està tancat els dimecres 
al matí. Els ciutadans es poden 
beneficiar d’una bonificació que 
ofereix el consistori del 25% de 
l’import de la quota anual de la 
taxa municipal de residus. Els 
montcadencs interessats només 
han de lliurar una instància a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

i el justificant d’haver utilitzat 
aquest servei com a mínim 12 
vegades en un any. L’escrit s’ha 
de presentar abans del 15 de 
gener. 

Els mobles vells
també es poden dur
a la deixalleria

Aquesta bonificació també s’apli-
ca al servei de la minideixalleria 
mòbil, que no recull mobles pe-
rò sí petites andròmines, olis 
i piles, que visita cada dia, i en 
horaris de matí i tarda, un barri 
diferent de la ciutat. Actualment, 
els dilluns s’ubica a Montcada 
Nova –avinguda dels Països 
Catalans, davant del Pavelló 
Municipal Miquel Poblet–; els 
dimarts s’atura a Can Sant Joan 
–plaça del Bosc–; els dimecres 
a Montcada Centre –passeig de 
Rocamora–; els dijous s’ubica a 
Terra Nostra –plaça del Poble– 
i de nou a Montcada Centre 
–cruïlla dels carrers de Guadiana 
i Rocamora–; els divendres recull 
residus a Mas Rampinyo –carrer 
de Santa Fe–, i els dissabtes, a 
Can Cuiàs –davant del Centre 
Cívic del carrer dels Geranis–. Els 

horaris de cada servei es poden 
consultar a www.montcada.cat.
Per fer front a aquestes actua-
cions incíviques, l’Ajuntament 
aplica l’ordenança de convivèn-
cia, on s’estipula que l’abando-
nament de mobles vells a la 
via pública és considerada una 
falta lleu i se sanciona amb 90 
euros. Durant l’any passat els 
agents municipals van aplicar 
la sanció prevista a l’ordenança 
a dues persones, i durant els 
tres primers trimestres del 2013 
s’han sancionat dos montca-
dencs més.

>monogràfic

gestiÓ dels residus municipals

Servei gratuït de recollida de mobles vells

àrea interna
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

528 TONES DE MOBLES VELLS
Aquesta és la xifra de residus voluminosos 
recollits el 2012 dels carrers de la ciutat. El 
73% es van deixar sense avisar l’Ajuntament.

SANCIONS DE 90 EUROS
L’ordenança municipal de convivència 
preveu aquesta sanció a les persones 
que abandonin mobles vells al carrer.

M. CARMEN pORRO
PRESIDENTA DE L’ÀREA INTERNA

Civisme
i seguretat

TELÈFON
935 642 815 DESBALLESTAMENT

RESTAURACIÓ
I RECUPERACIÓ
DE MOBLES

DEIXALLERIA MUNICIPAL
Polígon La Ferreria
C. Progrés, s/n
Horari: dimarts i divendres, de 9.30 a 13.30h i de 16 a 19h,
i dijous i dissabte, només en horari de matí

DEIXALLERIA MUNICIPAL

DESBALLESTAMENT2 8152 815

RESTAUR

Mantenir nets els carrers de 
Montcada i Reixac és un com-
promís global de tots i totes. El 
consistori té l’obligació de des-
tinar-hi els recursos tècnics i 
humans necessaris per fer-ho 
possible, però aquest esforç es 
queda en un no-res si els ve-
ïns no hi posen de la seva part. 
Les dades dels últims anys po-
sen de manifest que entre el 
73% i el 80% dels mobles vells 
s’abandonen al carrer sense 
avisar l’Ajuntament. Tots hem 
de prendre consciència que cal 
tenir un actitud més cívica i que 
això es traduirà en una ciutat 
més neta i més segura per als 
vianants.
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No és fàcil canviar de professió des
prés de més de 20 anys treballant 
en el sector de la construcció, però 
la difícil conjuntura econòmica i el 
poc futur amb tot el relacionat amb 
els plànols i els totxos han portat 
a una parella de montcadencs a 
reiventarse i iniciar un nou camí 
professional com a productors de 
cervesa artesana. Aquest és el cas 
de Sonia Meroño, arquitecte tècnic, 
i Andrés López, estructurista de 
formigó. “Vam passar d’escollir 
clients a no tenir-ne cap”, explica 
Sonia.

Canvi de xip. Sonia i Andrés han 
convertit en professió la seva afició 
d’elaborar cervesa artesana. “Ho 
fèiem a casa perquè ens agrada-
va i, després d’estudiar la possi-
bilitat d’obrir un munt de nego-
cis, ens hem decidit per aquest”, 
comenta Andrés, qui s’encarrega 
de crear les receptes de cervesa, 
que elaboren en l’antic magatzem 
de construcció –reconvertit ara en 
celler– que tenia a un polígon de 
Montornès del Vallès. El negoci 
només fa sis mesos que és obert al 
públic “però estem molt contents 
perquè el nostre producte està 

tenint molt bona acceptació”, 
apunta Sonia.
Ambdós emprenedors remar
quen que la cervesa artesana no 
té res a veure amb la de les grans 
marques “perquè aquestes estan 
pasteuritzades i nosaltres ni la 
friltrem ni afegim cap aditiu. 
Està feta amb un mètode total-
ment tradicional”, argumenta la 
parella, qui aposta per un produc
te de qualitat en contraoposició a 
la coneguda ‘litrona’. “Proposem 
un concepte nou: portar una 
bona cervesa en comptes d’un 

vi quan et conviden a sopar”, 
diu Sonia. Fins ara, han creat tres 
cerveses –As de Cors, As de Pi
ques i As de Trèvols– batejades 
així per la seva gran afició als jocs 
de cartes. “Em falta l’As de Dia-
mants, quan tingui temps em 
posaré amb la nova recepta”, 
indica Andrés, qui afegeix que, 
a més de ser productors, també 
lloguen les seves instal·lacions a 
d’altres fabricants que fan servir 
el mateix mètode però que no 
disposen de la infraestructura ne
cessària. 

Una parella dedicada a la construcció es reinventa per trobar una sortida laboral 

Canviar els plànols i els totxos per 
l’art d’elaborar cervesa artesana

emprenedors locals

Sílvia Alquézar | Montornès del Vallès
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Sonia Meroño i Andrés López, de Montcada, han obert un negoci de cervesa artesana
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> Drac rep un premi a la innovació tecnològica

L’empresa Drac, ubicada al Pla d’en Coll, ha obtingut el premi a la innovació 
tecnològica a la fira Expobioenergia 2013 celebrada a Valladolid gràcies al seu 
economizador per a calderes i combustibles model ECO B. L’ús d’aquest siste-
ma permet recuperar part de l’energia que es perd, en forma de calor, per la xe-
meneia de fums. Alberto Rodríguez va rebre el premi en nom de l’empresa | PA
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> El comerç de Can Sant Joan premia la fidelitat
Antonio Escobar ha estat el guan-
yador del concurs que organitza 
l’Associació de Comerciants de Can 
Sant Joan amb vals de descompte 
per valor de 300 euros. L’entitat tam-
bé ha repartit entre els comerços as-
sociats uns cartrons en què apareix 
la llista d’establiments que participen 
a la campanya i que s’han de segellar al dors cada vegada que es fa una com-
pra. Un cop omplert amb 10 segells, el client rep un calendari d’obsequi i el 
cartró entra automàticament en el sorteig de 1.000, 300 i 100 euros | PA

L’economista Josep Manel Bus
queta, del Seminari d’Economia 
Crítica Taifa, va presentar el seu 
llibre ‘L’hora dels voltors’ en un 
acte al Casal Popular el Brot el 
29 d’octubre. El volum, editat per 
Edicions El Jonc, explica les cau
ses de la crisi, fent un anàlisi de 
l’origen de la conjuntura actual i 
valorant les seves conseqüències 
sobre la ciutadania. “El capitalis-
me i la crisi són dues cares de 
la mateixa moneda”, va indicar 
Busqueta, qui va afegir que al llarg 
de la història s’han viscut altres si
tuacions similars “que només han 
servit per augmentar les diferèn-
cies i les injustícies inherents en 
el propi sistema”. 

Crítiques. L’economista també va 
desmuntar les tesis que afirmen 
que l’inici de la crisi es troba en la 
mala gestió dels banquers i en el 
fet que els ciutadans hagin viscut 

per sobre de les seves possibilitats. 
“L’origen l’hem d’anar a buscar 
a les relacions desiguals del capi-
talisme i les seves pròpies contra-
diccions”, va comentar.
El llibre també fa una repassa
da “pel procés d’espoli” sobre 
la ciutadania que està suposant 
la crisi amb la privatització de 

serveis públics i la destrucció de 
l’estat del benestar. En aquest sen
tit, l’economista va remarcar que 
després de cada crisi el capitalisme 
estableix unes noves normes de 
joc. “L’objectiu és pressionar a la 
baixa les condicions de la pobla-
ció, amb un nou model encara 
més agressiu i explotador”, va 
apuntar Busqueta, afegint que és 
evident que la seva finalitat actual 
és que moltes societats occidentals 
com els països del Sud d’Europa 
quedin fora del nou capitalisme 
que s’està estructurant.
En la part final de l’exposició, 
l’economista va plantejar la neces
sitat de crear una nova societat fora 
del capitalisme. Busqueta proposa 
un model basat en el municipalis
me alternatiu, l’economia social, 
les finances ètiques i l’agroecologia. 
“L’economia ha de ser un instru-
ment a disposició de la vida de 
les persones per satisfer les seves 
necessitats”, va dir el ponent.

L’economista Josep Busqueta va presentar el seu llibre ‘L’hora dels voltors’ al Brot

‘El sistema capitalista i la crisi són 
dues cares d’una mateixa moneda’

economia social

Sílvia Alquézar | Montcada

L’economista Josep Manel Busqueta
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CONCERT PER ALBA OJEDA
Montcada ha lliurat a la família de 
la petita amb paràlisi cerebral al 
voltant de 4.000 euros

pàg. 15 pàg. 14

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Claus de Dona organitza una 
visita a la Maternitat d’Elna el 
dia 30 per celebrar l’efemèride

Montcada ha lliurat a la família de 

L’Associació de Familiars de Mala
lts Mentals de Cerdanyola, Mont
cada, Ripollet i Badia (Cemoriba), 
creada el 1998, viu un moment 
delicat a causa de les retallades en 
aquest àmbit, el retard en el co
brament de les subvencions per 
part de la Generalitat –que encara 
no ha pagat la del 2012– i la falta 
de suport que considera que rep 
de les administracions públiques. 
L’entitat, amb una trentena de 
famílies associades, està a punt de 
desaparèixer perquè no disposa 
dels recursos necessaris per fer 
front a les despeses. “La psicòloga 
segueix treballant, però no cobra 
des de fa més d’un any”, ha indi
cat la presidenta de Cemoriba, Su
sanna Rubiol, qui lamenta també 
“el poc suport” que reben per part 
de la Generalitat i els ajuntaments. 

“No pot ser que les entitats hagin 
d’assumir sense recursos els dè-
fi cits del sistema sanitari”, explica 
la psicòloga de l’entitat, Anna Ruhí, 
qui remarca que la conjuntura actu
al està fent retrocedir en tot el que 
s’havia avançat aquests últims anys 

en la lluita contra l’estigmatització 
de les persones afectades i la seva 
reinserció en la societat. 

Inclusió social. Un exemple del 
que l’entitat ha perdut en els úl
tims temps és el Club Social, 
tancat al desembre del 2012 per 
manca de fi nançament. El pro
jecte es va posar en marxa l’abril 
del 2008 amb el suport de la Fed
eració d’Associacions de Familiars 
de Malalts Mentals de Catalunya 
i la col·laboració dels profession
als del Club Social de Mollet. Els 
usuaris feien un taller de cuina i 
un altre d’informàtica durant dos 
dies a la setmana a les instal·lacions 
del Centre Cívic La Ribera. “Ara 
els malalts estan a casa sense 
fer res”, diu Ruhí, qui denuncia 
manca de sensibilitat per intentar 
trobar una solució i garantir la con
tinuïtat del servei. “Hem enviat a 
l’Ajuntament en dues ocasions 
una carta per demanar una re-
unió i ni tan sols ens ha contestat. 
És una falta de respecte total”, 
assegura la presidenta, qui critica 
les institucions públiques “per-
què constaten un augment de 
les malalties mentals a causa de 
la crisi, però redueixen el pres-
supost”, opina Rubiol. 
Per la seva banda, l’Ajuntament 
assegura no tenir constància dels 
escrits de Cemoriba demanant 
una reunió per intentar trobar una 

solució al tancament del Club So
cial. “No sabíem res de la seva 
situació, però estem disposats a 
parlar per ajudar el col·lectiu 
dins les nostres possibilitats”, ha 
indicat la regidora de Salut Pública 
i Consum, M. Carme González 
(CiU),  qui ha recordat que el con
sistori subvenciona Cemoriba en 
el marc dels ajuts gestionats per la 
Regidoria de Participació Ciuta
dana i, alhora, també li cedeix un 
espai al Kursaal perquè pugui fer 
activitats. “Si tornen a necessi-
tar el Centre Cívic La Ribera 
per al Club Social, els cedirem 
l’equipament de nou”, diu l’edil.

Sílvia Alquézar | Redacció

El consistori, que no 
tenia constància de 
la situació, s’ofereix a 
parlar per ajudar l’entitat

salut mental

L’entitat va tancar fa un any el Club Social per manca de recursos, un projecte que treballava la inclusió social dels malalts

Cemoriba podria desaparèixer a causa de 
les retallades i el retard de les subvencions

El Club Social de Cemoriba  organitzava dos dies a la setmana un taller de cuina i un altre d’informàtica al Centre Cívic La Ribera
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Campanya de sensibilització contra l’estigma
L’Associació Cemoriba s’ha su-
mat a la campanya ‘Oberta-
ment’ contra l’estigmatització de 
les persones afectades per una 
malaltia mental, impulsada per 
una plataforma social que aglu-
tina els diferents agents socials 
del sector de la salut mental. 
L’objectiu de la iniciativa és crear 
consciència per eradicar la dis-
criminació perquè tothom pugui 
gaudir dels mateixos  drets i les 
mateixes oportunitats a l’hora de 
trobar, per exemple, una feina o 
un habitatge. El projecte es basa 
en cinc línies de treball: campan-

yes de comunicació destinades 
a tota la població, formació de 
col·lectius específi cs, foment de 
projectes comunitaris que pro-
moguin el contacte social, empo-
derament de les persones amb 
problemes de salut mental per-
què puguin esdevenir protago-
nistes del canvi i la denúncia de 
les pràctiques discriminatòries. 
Les persones interessades a par-
ticipar a la campanya o que vul-
guin disposar de més informació 
ho poden fer a través del telèfon 
932 721 451 o el web www.ober-
tament.org | SA
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‘Som aquí perquè no hi ha cap 
refugi on amagarnos de nosaltres 
mateixos’ (Richard Beauvais). 
Aquesta frase, que es pot llegir a 
l’entrada de la Comunitat Tera
pèutica de Projecte Home (PH) 
a Vallençana, sintetitza la fi losofi a 
que segueixen els professionals 
que treballen en  aquest projecte 
sota la batuta del seu director, Oc
tavio Moreno.
-Què ofereix PH en aquesta co-
munitat?
La nostra tasca principal és fer 
teràpies, tant individuals com 
grupals, perquè la persona dro
godependent pugui reprendre les 
regnes de la seva vida que, a causa 
de l’addicció, ha quedat absoluta
ment desestructurada. Entrar a 
la comunitat, per tant, suposa fer 
una parada voluntària per posar
hi ordre.

-Quina seqüència terapèutica se 
segueix?
Hi ha tres nivells. En el primer, 
treballem hàbits quotidians, com la 
higiene personal, l’alimentació, i el 
respecte cap a l’altre. En el segon 
nivell, l’objectiu és posar nom a 
les emocions perquè, en la majoria 
dels casos, el drogodependent té 
una visió distorsionada dels seus 
sentiments. L’home només sap 
connectar amb la ràbia i la dona 
amb el dolor, però no són capaços 
d’expressar amb paraules cap altre 
estat d’ànim. La teràpia en aquest 
nivell ha d’aconseguir que s’obrin 
i busquin dintre de sí mateixos. Al 
començament, responsabilitzen del 
que els hi passa als altres, però aviat 
afl oren els sentiments de culpa. En 
el tercer nivell treballem amb el 
passat, trencant amb aquells com
portaments repetitius que resulten 
nocius i potenciant els aspectes po
sitius. En aquesta fase, la persona 

ha d’acceptar el passat, perdonar
se i aprendre a viure amb el mal 
que hagi fet, ja que en molts casos 
l’historial de consum ha comportat 
conductes delictives o violentes. 
-Quin grau d’èxit tenen les 
teràpies?
Ara mateix estem en el 58% de re
tenció, és a dir, que el percentatge 
d’abandonament és del 42%. Són 
els millors resultats que hem ob
tingut fi ns ara, però encara podem 
millorar. Hem comprovat que la 
implicació familiar és un factor de
terminant perquè el drogodepen
dent se’n surti.
-Existeix un retrat robot del dro-
godependent? 
Tant de bo   n’hi hagués, però no 
és així. En les causes de l’addicció 
intervenen factors psicològics, am
bientals i culturals. Evidentment té 
més risc de caure en les drogues 
una persona que viu al barri de la 
Mina que una que viu a Pedralbes, 
però també ens trobem perfi ls de 
nivell econòmic i cultural elevat. 
Hi ha molts casos de patologia 
dual, on la drogoaddicció va uni
da a un trastorn mental. Per això 
comptem amb professionals de 
diferents àmbits, des de metges 
fi ns a pedagogs i educadors. Te
nim un conveni amb el servei de 
psiquiatria de la Vall d’Hebron, on 
derivem pacients amb alguna pato
logia mental. 

-Ha canviat el tipus de consum?
Fa uns anys l’heroïna era la dro
ga més consumida i afectava un 
sector més marginal. Actualment 
el 80% de persones que demana 
ajuda a PH consumeix cocaïna. 
El deteriorament físic és més lent 
que el que causa l’heroïna, però 
és igualment destructiu. A més, 
l’obtenció de la droga continua 
generant delinqüència.
-Hi ha diferències entre l’home 

i la dona, a l’hora de superar la 
drogodependència? 
Sempre acostuma a haverhi més 
homes que dones als centres te
rapèutics, perquè la dona és més 
reàcia a deixar els seus fi lls per 
ingressarhi. També observem 
que la dona té més facilitat per 
sortir sola de les drogues, perquè 

en molts casos ha començat a 
consumirne per sentirse més a 
prop de la seva parella. És molt 
freqüent que l’home porti la dro
ga a casa i ella consumeixi. En 
el seu cas, ha de trencar amb els 
rols que la societat li assigna: cui
dar dels altres, sofrir i buscar la 
protecció masculina. Si ha patit 

abusos o prostitució, el procés és 
més lent perquè l’autoestima ha 
quedat molt tocada.
-Els terapeutes fan teràpia ?
Fem re u  nions de grup cada set
mana per supervisar com estem i, 
un cop al mes, visitem el psiquia
tra. Ens hem de cuidar per fer bé 
la nostra feina.
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Octavio Moreno: ‘El drogodependent té una 
visió distorsionada dels seus sentiments’
El director de la Comunitat Terapèutica explica com es treballa perquè els malalts recuperin les regnes de la seva vida

projecte Home a vallenÇana

Octavio Moreno, davant de les tomaqueres de l’hort i la casa Tanaca, una construcció de fusta a l’estil japonès on es fan tallers i reunions de grup

Laura Grau | Vallençana

El malalt ha d’acceptar 
el passat, perdonar-se 
i aprendre a viure amb 
tot allò que ha fet

 Una casa enmig de la muntanya amb hort i espais de refl exió 
La casa de Vallençana és l’única 
comunitat terapèutica que Pro-
jecte Home té a Catalunya –a la 
resta de comunitats autonòmes hi 
té fi ns a un total de 25. L’habitatge 
té capacitat per a 60 persones, 
entre places residencials i am-
bulatòries. A més de fer teràpies 
de grup i individualitzades, els 
usuaris poden participar en tallers 
d’artesania i cursos formatius, 
com el d’informàtica o el de pre-
paració per a l’obtenció del gra-
duat escolar, a més de practicar 
esport amb un professor titulat. 
Tots els habitants de la casa s’han 
d’implicar en el seu funcionament, 
des de preparar els àpats fi ns a fer 
la neteja i el manteniment de les 
instal·lacions. El jardí disposa d’un 
hort de cultiu ecològic, que els 

propis usuaris s’ocupen de cuidar 
com una part més de la teràpia, 
i d’una construcció de fusta, co-
neguda com Tanaca, on es fan 

reunions i activitats de grup. La co-
munitat va començar a funcionar al 
2002 i compta amb la col·laboració 
de voluntaris | LG

Ens trobem molts casos 
de patologia dual, on la 
drogoaddicció va unida 
a un trastorn mental
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L’entitat Sin teta hay paraíso va 
recollir uns 510 quilos d’aliments 
entre els dos estands que va 
instal·lar al centre comercial El 
Punt i a la rambla dels Països Cata
lans durant la campanya solidària 
que va organitzar el 19 d’octubre 
coincidint amb la celebració del 
Dia Mundial contra el Càncer de 
Mama. L’associació va lliurar els 
productes a l’assemblea local de 
Creu Roja. Sin teta hay paraíso 
atén al públic els dimarts a la Casa 
de la Vila, de 10 a 12h.

AECC. La secció local de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer va or
ganitzar el dia de l’efemèride una ca
minada popular que va començar a 
la plaça Lluís Companys. L’AECC 
també va recollir fons amb la ven
da de samarretes, bolígrafs i llaços 
de color rosa en l’estand que van 
instal·lar al carrer Major, davant la 
Casa de la Vila. Els diners es lliuren 
a l’AECC per investigar i ajudar les 
afectades. L’AECC ofereix un ser
vei d’assessorament els dijous a la 
Casa de la Vila, de 17 a 18h.

dia mundial contra el càncer de pit

Sin teta hay paraíso recull uns 510 
quilos d’aliments per a Creu Roja 
L’AECC organitza una caminada popular i recapta fons per ajudar les afectades

Sílvia Alquezar | Montcada

Les integrants de l’entitat Sin teta hay paraíso durant la recollida d’aliments per a Creu Roja

Montcada ha recollit al voltant de 
4.000 euros entre les diferents ac
cions solidàries per ajudar la nena 
valenciana Alba Ojeda, amb paràli
si cerebral. L’acte principal va ser 
el concert benèfic que un grup de 
veïns va organitzar el 19 d’octubre 
a la pista esportiva de l’escola El 
Viver, al qual van assistir unes 200 

persones. El concert va comptar 
amb les actuacions de Yonki Love, 
Rock & Ríos Band, Malditos Roe
dores, Backdoor i Maine Coon. 
Dos dels organitzadors, José Car
los Valcárcel i Emilia Vera, van 
manifestar la seva satisfacció per 
la resposta a la crida solidària i van 
agrair especialment la col·laboració 
de l’Ajuntament en els aspectes lo

gístics i les donacions fetes per di
ferents partits polítiques i entitats 
com Adimir, que va aportar prop 
de 300 euros. El pare d’Alba, Mi
guel Ángel Ojeda, que va acudir 
a l’acte amb la seva dona i la seva 
filla, va donar les gràcies a Mont
cada per la iniciativa. “Gent com 
vosaltres ens ajuda a tirar enda-
vant”, va dir.

solidaritat

Montcada recapta un total de 4.000 
euros per a la Fundació Alba Ojeda
Més de 200 persones van assistir al concert benèfic que es va fer a l’escola El Viver

Laura Grau | Can Sant Joan
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Els músics que van participar en el concert solidari amb la família i la petita Alba davant de l’escenari muntat a la pista de l’escola El Viver

> Sopar benèfic per ajudar les afectades de Rett
L’Associació Catalana de Síndrome de Rett organitza el pròxim 15 de no-
vembre a l’Hotel W Barcelona la catorzena edició del sopar solidari per 
recaptar fons que es destinaran a ajudes directes a les famílies per a terà-
pies de tractaments específics per a la promoció a l’autonomia personal 
que ajudi les nenes i dones afectades per aquesta malaltia degenerativa 
a tenir una vida més digna. Les persones interessades a assistir poden 
reservar els tiquets, que valen 45 euros, a través del correu proyectos@
rettcatalana.es o el telèfon 932 173 225 | SA

L’equip montcadenc ‘Va per a tu’ participarà amb dos grups a la quarta 
edició de la Trailwalker, que es farà entre el 26 i 27 d’abril de 2014. La 
prova, que consisteix a recórrer a peu 100 quilòmetres en un màxim 
de 32 hores, té per objectiu la recollida de fons per lluitar contra la 
pobresa a través de diversos projectes impulsats des de l’ong Intermón 
Oxfam. La donació mínima per grup per poder prendre part és de 
1.500 euros. El tret de sortida als actes organitzats per assolir els diners 
necesssaris serà el 15 de novembre, amb una sessió de discoteca a la 
sala Kactus (23.30h). Les entrades costen 7’5 euros, amb consumició 
inclosa, i es poden adquirir al Cafè de Montcada, a la botiga Vilarrasa 
Homes i a taquilla el mateix dia de l’esdeveniment benèfic | SA

> ‘Va per a tu’ tindrà dos equips a la Trailwalker

> El bar Tribi’ss fa un berenar solidari 
El bar Tribi’ss, a la rambla dels Països 
Catalans de Montcada Nova, va or-
ganitzar el 23 d’octubre un berenar 
solidari. L’establiment va repartir 270 
sucs i entrepans de crema de xo-
colata per a tots els infants que s’hi 
acostaven. “És una petita contribu-
ció en aquests temps de crisi”, ha 
dit el propietari del bar, Joaquín Tri-
baldos, qui ha avançat que repetiran 
l’experiència “perquè ha estat molt 
gratificant”. A la foto, una nena amb 
el berenar fet per l’establiment | SA 

Algunes de les participants a la caminada que es va fer el Dia Mundial Contra el Càncer de pit
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L’Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac (Adimir) farà el 14 
de novembre (18h) una jornada de portes obertes per donar a conèixer 
els seus projectes i les seves instal·lacions, situades a l’antic parvula-
ri de l’escola Mitja Costa, a Terra Nostra. D’altra banda, l’associació 
signarà un conveni de col·laboració amb l’entitat Aprenem Maresme, 
que treballa per la inclusió de les persones amb trastorns de l’espectre 
autista al Maresme. Membres de l’entitat van visitar les instal·lacions 
d’Adimir a Terra Nostra i van conèixer de primera mà els projectes 
inclosos al CAID Montcada | SA

> Jornada de portes obertes d’Adimir el dia 14

L’Ajuntament ofereix a la ciutadania un reforç durant les dates de Tots 
Sants per facilitar la visita al cementiri. Del 31 d’octubre al 2 de novem-
bre, el cementiri municipal obrirà de forma ininterrompuda de 9 a 17h. 
Sempre que sigui possible, es recomana l’ús del transport públic en 
els desplaçaments. La línia 103 també funcionarà el dia 1 i amb més 
freqüència de pas. Les línies 102 i 104, que arriben a Collserola, es 
reforcen també durant tota la setmana fins al 3 de novembre | PA

> Reforç del servei d’autobusos durant Tots Sants
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> La Festa de la Gent Gran serà els dies 16 i 17
Les tres associacions de gent gran del municipi i la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana han elaborat un ampli programa d’activitats per celebrar 
els dies 16 i 17 de novembre la tradicional Festa de la Gent Gran, que es 
farà al pavelló Miquel Poblet. Dissabte, hi haurà una actuació de corals 
(16.30h), de la rondalla (17h), play backs (17.30h) i una exhibició de balls 
de saló i de country (18h). Al dia següent, a les 10h, començarà la cami-
nada popular i una sessió de tai-txí. A les 12h, hi ha prevista una ballada 
de sardanes i, a les 13h, una botifarrada per als assistents. A la tarda, tin-
drà lloc una exhibició de balls en línia i una sessió de ball amenitzada per 
l’orquestra Arsenic Band. A la foto, un moment de la ballada de sardanes 
que es va fer l’any passat al pavelló Miquel Poblet | SA

La Regidoria de Participació Ciutadana organitza els dies 14, 18, 21 i 25 
de novembre, de les 18.30 a les 21h a la sala de cursos de l’Ajuntament, 
un curs sobre la gestió del nou format wordpress, que des del passat 
mes de juliol substitueix l’anterior sistema per actualitzar les pàgines 
web incloses a la plataforma digital que el consistori facilita al teixit asso-
ciatiu. Per participar en el taller, cal confirmar l’assistència a través del 
correu electrònic participaciociutadana@montcada.org o bé trucant al 
935 726 474. La Regidoria ha avançat que la informació de les entitats 
més actives al portal ja s’ha migrat a la nova plataforma i que només 
resta per adaptar-la i modificar-la segons el nou format tipus blog  | SA  

> Taller de formació per a les entitats locals
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Una de les activitats que formen 
part del programa amb motiu del 
Dia Internacional contra la Violèn
cia de Gènere és una visita a la Ma
ternitat d’Elna (sud de França),  on 
la infermera Elisabeth Eidenbenz 
va salvar 597 infants durant la II 
Guerra Mundial La sortida està  
organitzada pel col·lectiu Claus de 
dona i la resta d’entitats de dones 
del municipi, amb el suport de la 
Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 
La visita, oberta a tothom, serà el 
30 de novembre i les persones in
teressades a assistirhi –hi ha 55 
places– han de formalitzar la ins
cripció abans del dia 15. 

Inscripcions. El preu de l’activitat és 
de 27 euros i inclou el transport en 
autobús –que paga l’Ajuntament–, 
el dinar i la visita a la Maternitat. 
Per reservarne plaça i fer el paga
ment, cal posarse en contacte amb 
alguna de les associacions de dones 
del municipi: Esplai per la Dona, 
Grup de Dones de Terra Nostra, 
Grup de Dones de Can  Cuiàs, 

Sin teta hay paraíso, Asdem, o bé a 
Claus de dona, al correu electrònic 
clausdedona@gmail.com.
L’autocar tindrà diversos punts de 
recollida; a les 7.15h pararà a Terra 
Nostra, a l’avinguda Terra Nostra 
davant l’estació de tren; a les 7.30h 
s’aturarà a Can Cuiàs, al voltant 
del supermercat Mercadona; a les 

7.45h, la parada d’autobús davant 
del camp de futbol de Can Sant 
Joan; i a les 8h, a l’aparcament da
vant La Salle. Abans d’arribar a 
Elna, es visitarà la ciutat de Colliu
re i, de 16 a 18h, tindrà lloc la visita 
guiada a la Maternitat. Està previs
ta l’arribada a Montcada i Reixac 
cap a les 21h. 

dia mundial contra la violÈncia de gÈnere

El programa inclou una visita a la 
Maternitat d’Elna, al sud de França
La sortida, a proposta del col·lectiu Claus de dona, es farà el proper 30 de novembre

Sílvia Alquezar | Redacció
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Edifici de la Maternitat d’Elna, on la infermera Elisabeth Eidenbenz va salvar 597 infants
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La vaga del sector educatiu convo
cada el 24 d’octubre en contra de la 
LOMCE i les retallades va tenir un 
seguiment desigual al municipi. A 
la xarxa pública de llars d’infants, 
només Can Casamada va secundar 
la protesta. Pel que fa a primària, a 
les escoles El Turó, Elvira Cuyàs, 
Mitja Costa i Mas Rampinyo el 
suport va arribar al 100% a nivell 
de professorat i alumnat. A la resta 
de centres, al Reixac es van afegir a 
la mobilització el 45% dels mestres 
i el 100% dels alumnes, mentre que 
al Viver el suport va ser d’un 15% 
entre els docents i un 60% entre els 
estudiants. 
Pel que fa als centres concertats, al 
Sagrat Cor el percentatge va ser 
del 40% dels mestres i el 50% de 
l’alumnat. A La Salle, van secun
dar la protesta un 37’5% de l’equip 
docent i un 56% dels alumnes 
d’infantil i primària. I al Ginesta, 
el 81% dels alumnes i el 16% dels 
mestres. A secundària, el suport de 
l’alumnat va ser massiu, fent vaga 
entre els dies 22 i 24, mentre que 
entre el professorat, que es va su

mar a la protesta el dia 24, a la Fer
reria va ser del 100%, a la Ribera 
del 42% i al Montserrat Miró del 
50%.

Sindicats d’estudiants. Coincidint 
amb la protesta, l’INS La Ribera 
va aprofitar per presentar en soci
etat el sindicat d’estudiants del cen
tre, creat recentment a partir de la 
iniciativa d’un grup d’alumnes de 
segon de batxillerat. “El nostre ob-
jectiu és donar importància a la 
paraula de l’alumnat i garantir-

ne la seva protecció”, ha comentat 
Adrià Segura, un dels impulsors del 
col·lectiu, que també treballa per 
organitzar mobilitzacions i assem
blees d’estudiants, lluitar contra els 
problemes de l’institut i donar a co
nèixer les inquietuds del jovent. El 
sindicat compta amb el vistiplau de 
l’equip docent, que veu amb bons 
ulls que “els joves s’organitzin i 
prenguin consciència dels prob-
lemes de la societat”, ha indicat 
la directora de l’INS La Ribera, 
Clara Vilardell. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Famílies del municipi van participar a la manifestació feta el dia 24 a Barcelona

La vaga del dia 24 al sector educatiu 
té un seguiment desigual al municipi
L’INS La Ribera presenta en societat el nou sindicat d’estudiants del centre
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L’Escola Bressol Municipal Can 
Sant Joan va començar el 21 
d’octubre una nova activitat amb 
la vintena d’alumnes de l’aula de 
2 a 3 anys. Es tracta d’una hora 
setmanal de llengua anglesa, que 
s’impartirà cada dilluns, amb 
l’objectiu que la canalla es comenci 
a familiaritzar amb aquest idioma. 
Els infants faran activitats en anglès 
com contes i cançons i, en la majo
ria dels casos, relacionats amb els 
esdeveniments de l’època de l’any 
en què ens trobem, com la Castan
yada o el Nadal. 

Aula de català. El centre també 
ofereix a partir de final d’octubre 
sessions de català gratuïtes per a 
les famílies que portin els seus fills 
al centre i desconeguin o tinguin 
poques nocions d’aquesta llengua. 
Les classes està previst que es facin 
un cop al mes a les instal·lacions 
de l’escola bressol, seran per a un 
màxim de quinze persones i les 
impartirà l’equip docent del Servei 
Local de Català de Montcada i 
Reixac. L’objectiu d’aquesta activi
tat és facilitar la comunicació entre 
l’equip docent de la llar d’infants i 
les famílies dels alumnes. 

Sílvia Alquézar | La redacció

L’EBM Can Sant Joan fa 
classes d’anglès a P2
El centre també posa en marxa sessions de català gratuïtes

escola bressol
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Els alumnes d’1 a 2 anys de l’EBM Can Sant Joan durant la seva primera classe en anglès 

Montcada Ràdio pot presumir de 
tenir entre els seus col·laboradors 
un dels integrants del grup La Pe
gatina, una de les bandes més re
conegudes del panorama musical. 
El montcadenc Rubén Sierra con
dueix des de fa vuit temporades el 
programa ‘Mestizoo’, que s’emet 
els dimecres, de 21 a 22h. “Tenia 
la necessitat que la gent escoltés 
un altre tipus de música que no 
sona als programes de radiofór-
mules”, explica ‘el ninho de los re
caos dj’, com ell mateix s’anomena 
a l’espai de l’emissora municipal.

El zoo mestís. ‘Mestizoo’ posa en 
antena tota mena d’estils entenent 
que tot es pot considerar mestis
satge. “Poso el que em dona la 
gana”, diu aquest component de 
La Pegatina, “perquè m’agrada 
compartir els meus descobri-
ments musicals als països on vi-
atgem a actuar’. Sierra reconeix 
que el principal objectiu del pro
grama és que els oients passin una 
bona estona i, alhora, descobreixin 

com a mínim un grup o una cançó 
nous. “Si aconsegueixo això, ja 
puc anar-me’n content al llit”, 
comenta. De vegades, també con
vida dj’s d’arreu del món a fer les 

seves sessions. “El meu programa 
s’adreça a tothom que vulgui ex-
perimentar sensacions i confiï 
en el meu boig criteri musical”, 
remarca. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Rubén Sierra als estudis de Montcada Ràdio, on cada dimecres fa ‘Mestizoo’, de 21 a 22h

‘Mestizoo’, la música que no sona 
als programes de radiofórmula
El ‘pegatina’ Rubén Sierra condueix l’espai tots els dimecres des de fa vuit anys

montcada ràdio
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La Regidoria d’Educació va organitzar el 29 d’octubre una jornada 
de portes obertes als dos nous serveis que s’ofereixen a l’EBM Camí 
del Bosc de Can Cuiàs: l’espai nadó i de joc. El primer es fa tots els 
divendres, de 9.30 a 11.30h. El segon té lloc els dilluns i dimecres, de 
9.30 a11.45h. Ambdós serveis són gratuïts  | SA

> Portes obertes als espais nadó i de joc
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La Fundació Engrunes, amb una 
seu a Montcada i Reixac, va rebre 
el reconeixement d’Entitat Inte
gradora que atorga l’associació 
d’empresari de la CECOT per la 
seva tasca en la reinserció laboral 
de persones en risc d’exclusió so
cial. El president de la Generalitat, 
Artur Mas, va lliurar el guardó al 
president de l’entitat local, Diego 
Arias, durant el Sopar de la Nit de 
l’Empresari 2013, que va tenir lloc 
el 25 d’octubre a Terrassa.

Referent. La Fundació Engrunes, 
creada el 1982, és una entitat pri
vada sense ànim de lucre i pionera 
per la seva tasca social en l’àmbit 
de la reinserció laboral. Els sectors 
d’actuació de les seves activitats són 
la rehabilitació integral d’habitatges 
i local com també un ventall de 
diferents serveis en la gestió dels 
residus. Així mateix, l’entitat és 
pionera en la recollida de roba 
de segona mà. Després d’un llarg 
camí, Engrunes continua lluitant 
contra la marginació social però 

amb la particularitat de combinar 
la lògica empresarial amb sistemes 
que fan possible l’ocupació labo
ral dels més desafavorits. “Estem 
molt contents perquè és un re-
coneixement a la feina que fem 
com a empresa en el marc d’una 
economia social”, ha indicat el di
rector de l’Àrea Social d’Engrunes, 
Francisco Villarrasa. La Fundació 

ha rebut anteriorment altres guar
dons com la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona i el del Pro
jecte Agenda 21. Engrunes té en 
l’actualitat al voltant de 200 trebal
ladors. “Ens estem mantenint bé 
malgrat la crisi”, explica Villar
rasa, qui recorda que els benefi cis 
sempre reverteixen en l’objectiu de 
la Fundació.

Sílvia Alquézar | La redacció

La Fundació Engrunes també fa tallers sobre ofi cis amb joves que han deixat els estudis

La Fundació Engrunes rep un premi 
de la CECOT com a entitat integradora
El president de la Generalitat va lliurar el guardó en un acte fet a Terrassa el 25 d’octubre
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> La Fira de Nadal es farà el 14 i 15 de desembre
La Regidoria de Comerç i Turisme organitza els propers 14 i 15 de desem-
bre la cinquena edició de la Fira de Nadal, que es tornarà a fer a la rambla 
dels Països Calatans i davant del pavelló Miquel Poblet, a Montcada Nova-
Pla d’en Coll, de 10 a 21h, amb l’objectiu de promocionar i incentivar el 
comerç local. Els que estiguin interessats a participar a la fi ra amb un 
estand han d’enviar un correu elèctronic a l’adreça  comerc@montcada.
org  abans del 15 de novembre | SA

L’equip tècnic del Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC) de la 
Ribera, que depèn del departament municipal d’Integració Social, i la 
Taula Cívica del barri oferiran del 5 de novembre al 10 de desembre 
un taller de reciclatge de roba, que dirigirà el personal de l’Associació 
Andròmines. L’activitat tindrà lloc tots els dimarts i divendres, de 16 a 
18h, al Centre Cívic La Ribera (Llevant, 10) i l’objectiu és transformar 
peces de roba que ja no s’utilitzen en creacions úniques i mediambien-
talment sostenibles. Per a més informació es pot trucar al telèfon 935 
753 080. Andròmines gestiona la Deixalleria Municipal i els serveis de 
minideixalleria i també regenta botigues de venda de roba de segona 
mà, una de les quals està ubicada a Montcada i Reixac | SA

> Taller de reciclatge de roba a La Ribera

> Campanya de civisme sobre tinença de gossos
L’Ajuntament posarà en marxa durant la primera setmana de novembre 
una campanya gràfi ca que es podrà contemplar al circuit de mobiliari 
urbà de la ciutat per insistir en la importància d’una tinença responsa-
ble d’animals de companyia. Amb el lema ‘A casa no ho faries, al carrer 
tampoc’, la iniciativa recorda a la ciutadania que depèn de tots que els 
carrers de la ciutat estiguin nets i que, segons la normativa vigent, les 
sancions lleus –les més comunes– per no complir amb l’ordenança de 
tinença d’animals poden pujar fi ns als 400 euros. “El que volem és que el 
municipi estigui net i conscienciar la població que això és obligació de 
tota la ciutadania”, ha manifestat la regidora de Salut Pública i Consum, 
M. Carmen González (CiU) | LR
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 15 de novembre

>Editorial
Moment de dol
Els últims dies Montcada ha 
tornat a aparèixer als mitjans 
de comunicació amb motiu 
d’un tràgic i trist succés, la 
mort d’un nadó de tres mesos 
al CAP del centre. El mateix 
matí dels fets, molta gent va 
saber que alguna cosa greu 
havia passat en veure aterrar 
un helicòpter del SEM enmig 
del carrer Jaume I, operació 
que va causar força expecta-
ció. Durant prop d’una hora el 
personal sanitari va estar fent 
tasques de reanimació per in-
tentar tornar a la vida el cor 
de Fátima Jaiteh, que havia 
deixat de bategar fruit d’una 
aturada cardiorespiratòria. 
Tot,  però, va ser en va.
Quan passa una desgràcia com 
aquesta és normal que tothom 
es pregunti si es podria haver 
evitat i s’analitzi què va succeir 
cada minut d’aquell matí, des 
que la mare va arribar amb la 
nena al centre sanitari, fins que 
es va produir el fatal desenllaç. 
Sobretot si, com en aquest cas, 
el relat de la família no quadra 
amb el que ha ofert l’ICS. Per 
això és important deixar de ban-
da les especulacions i esperar a 
què la investigació judicial que 
s’ha obert, juntament amb l’au-
tòpsia, determinin si s’han de 
demanar o no responsabilitats 
pel que ha passat. 

Seguimos igual
Agradeceríamos a los responsables 
del departamento que corresponda 
(urbanismo, sanidad, recaudación de 
impuestos...) que se preocuparan por 
la situación actual de Can Pomada y 
que llevamos arrastrando desde hace 
muchos años. Se acerca de nuevo el 
invierno y con ello el mal tiempo y las 
lluvias que dejan el camino a nuestras 
casas inaccesible.
Tenemos que pagar contínuamente 
reparaciones de nuestros coches de-
bido al mal estado del camino. Sólo 
pedimos que se alquitrane hasta que 
se decida urbanizar y que no se hagan 
chapuzas como hasta ahora. Todos los 
vecinos cumplimos con nuestros cor-
respondientes pagos del IBI, de circu-
lación.., impuestos excesivos para la 
zona en la que habitamos. Desconoz-
co cómo se calcula este impuesto para 
zonas que no están urbanizadas pero 
me parece excesivo pagar casi 600 eu-
ros en contribución, basuras, transpor-
te metropolitano, circulación etc.. 
Se deberían de revisar en los tiempos 
de crisis en los que vivimos todos es-
tos impuestos, sobre todo el metropo-
litano, que no sé por qué Montcada lo 
tiene y otras poblaciones como Cerda-
nyola y Ripollet no lo pagan. Nos harí-
an un gran favor quitándonoslo.
Y también deberían revisar los ter-
renos no habitables y abandonados 
como la parcela nº20, ya que se acu-
mulan basuras, ratas y maleza que 
puede quemarse en cualquier mo-
mento y provocar una gran desgracia 
puesto que al lado hay viviendas con 
bombonas de butano y propano.

Carmen Barrientos
Can Pomada 

Queixes sobre l’Aqua
Els usuaris de les instal·lacions espor-
tives del Montcada Aqua estem patint 
unes situacions de gran incomoditat 
des de la reobertura del complex des-
prés de les obres. Molts de nosaltres 

hem optat per dutxar-nos a casa per-
què fer-ho a l’Aqua és un tasca impos-
sible. En primer lloc has d’enganxar 
el cos a la paret si vols que l’aigua et 
caigui al damunt, ja que la carxofa de 
la dutxa està mal col·locada. En segon 
lloc, no hi ha terme mig, o l’aigua surt 
gelada o t’escaldas i, en tercer lloc, 
com els embornals de les dutxes estan 
embussats, has de tenir cura perquè 
el sabó i els pipis dels que s’estan dut-
xant al costat no et mullin els peus. 
Més inconvenients: molt sovint els 
raigs a pressió de la piscina estan a 
una temperatura elevadíssima –cal-
culo entre 36 i 40 graus; a la piscina 
dels raigs només funciona una de les 
fonts per les lumbars, per la qual cosa 
sempre hi ha gent fent cua per fer-lo 
servir; la sauna de vapor dels homes ja 
fa dies que està tancada i, de vegades, 
no funciona ni el jacuzzi. Totes aques-
tes queixes s’han fet arribar per escrit 
en diverses ocasions a la direccció de 
l’Aqua sense aconseguir que s’adoptin 
solucions. Ja veurem quan arribi el fi 
de mes, si ens descompten l’aigua de 
la dutxa i les molèsties suportades.

Gerard Balmaseda
Mas Rampinyo

Magnífica visita
Vull traslladar la meva enhorabona als 
actors que treballen en la visita teatra-
litzada a la Casa de les Aigües, a la 
qual vaig assistir el diumenge 20 d’oc-
tubre. És evident el treball previ de 
documentació fet pel mateix col·lectiu 
d’actors, que es tradueix en un guió 
carregat d’informació tant sobre la 
casa en concret com sobre el context 
històric i social en què es va construir. 
Aquesta informació la traslladen al 
públic a partir de diàlegs i situacions 
sorprenents i divertides, que comp-
ten amb la implicació dels assistents, 
que al seu torn atenen amb gust les 
explicaciones i participen activament 
en la visita. Crec que és una magnífica 
manera de reinvindicar i, en cert sen-

tit, dignificar el passat de Montcada. 
També faig extensiva la meva felicita-
ció als responsables administratius de 
la visita i els suggereixo que s’incre-
mentin el nombre de sessions. Si es 
pretén aconsellar la visita a algú que 
no sigui del municipi, resulta un in-
convenient haver d’estar pendent de 
noves convocatòries. Tenint en compte 
la rapidesa amb què s’omplen les vi-
sites, no sembla agosarat pensar que 
certa regularitat ajudaria a incremen-
tar el nombre d’assistents, als quals 
podríem mostrar una part del nostre 
patrimoni arquitectònic i natural, so-
vint massa desconegut.

Carmen Picart Pubill
Montcada

Concierto por Alba
Los organizadores del “Concierto so-
lidario para Alba”, José-Carlos Valcár-
cel, Emilia Vera y José-Antonio Aguayo, 
queremos felicitar y dar las gracias a 
tod@s los que han colaborado con no-
sotros en su organización, en especial 
a nuestros amigos y familiares que nos 
han echado una mano directa durante 
el desarrollo y al Ayuntamiento por los 
medios puestos a nuestra disposición 
haciendo un gran esfuerzo.
También queremos agradecer su co-
laboración a quienes compraron la 
entrada (en total se llegaron a vender 
435) sabiendo que les era imposible 
asistir y a los que sí vinieron. No nos 
olvidemos de las donaciones directas 
y, en especial, de los artistas que to-
caron desinteresadamente y de forma 
altruista (David Toi, Backdoor, Rock 
Ríos Band, Marditos Roedores, Maine 
Coon y Yonki Love) también a los parti-
dos políticos que contestaron a nuestra 
demanda de ayuda cuando necesitába-
mos alquilar el equipo de sonido, con 
un coste de 700 euros, teniendo hasta 
el momento conocimiento de la dona-
ción del PCC y EUiA de Montcada. Y 
queremos hacer una mención especial 
a la AV de Can Cuiàs, por la aportación 

de bebidas para el bar del concierto 
que también se ha traducido en impor-
te económico y a los medios de comu-
nicación de nuestro municipio La Veu 
y Montcada Radio, por su excelente la-
bor informativa para garantizar lo que 
ha sido un éxito. Gracias a todos po-
demos decir que aproximadamente se 
ingresará en la cuenta de la Asociación 
de Alba Ojeda por todos los conceptos 
del evento unos 4.000 euros.

Organizadores del concierto
Montcada i Reixac 

Agradecimiento
Dicen que es de bien nacido ser 
agradecido. Por eso y a través de esta 
carta, queremos hacerle llegar este 
reconocimiento a todo el equipo de 
cuidadoras del geriátrico Santa Ma-
ria, situado en la calle Vallés de Ter-
ra Nostra. Durante el tiempo en que 
nuestra madre estuvo en este centro, 
afloró su lado de poeta. Se atrevía a 
cantar jotas, sus piernas iban más li-
geras, se volvió más positiva y, todo 
eso, gracias al empeño y el buen ha-
cer de las cuidadoras. Gracias por ha-
ber apoyado a nuestra madre cuando 
hacía falta. Y un agradecimiento es-
pecial por habernos hecho llegar un 
cedé grabado por ella cantando jotas 
aragonesas. Gracias de nuevo.

Familia de Julia Ramos
Montcada

Per un error de maquetació en l’anterior 
número no va aparèixer publicat l’últim pa-
ràgraf del text de portaveus d’ICV-EUiA que 
tot seguit reproduim:

La actitud que está mostrando ADIF con 
Montcada es inaceptable, nosotros es-
perábamos que el equipo de gobierno hi-
ciera algo más que lamentarse y resignar-
se, porque si no, parafraseando a Galeano, 
nos mean y ellos dicen que “llueve”.

Nota de la direcció
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12è Passatge del Terror
Organitza: Col·lectiu de Joves C4 
i Regidoria d’Infància i Joventut

2 i 3 de NoveMbre, de 17.30 A 23.30h
CeNtre CíviC CAN CuiàS

9 de NoveMbre, de 9 A 13h
MArge eSQuerre del beSòS

31 l dijous
Festa. Manualitats de tardor, maqui-
llatge de terror, castanyes i ball. Hora: 
17.30h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

Festa. Taller de maquillatge de terror, 
gim cana i caminada per demanar dol-
ços per les cases. Hora: 18.30h. Lloc: 
Centre Cívic L’Alzina.

Ple. Sessió ordinària d’octubre. Hora: 
18h. Lloc: Casa de la Vila.

2 l dissabte
Teatre. 12è Passatge del terror. Hora: 
De 17.30 a 23.30h (també diumenge 
3). Organitza: Col·lectiu de Joves C4 i 
Regidoria d’Infància i Joventut.

3 l diumenge
Visita. Al Museu Blau de Barcelona. 
Hora: 10.30h. Lloc: Sortida del metro 
Maresme-Fòrum. Organitza: Fundació 
Cultural Montcada.

4 l dilluns
Exposició. De fotografies ‘Auschwitz’, de 
Fernando Egea. Lloc: Antigues Escoles 
de Mas Rampinyo. Organitza: Afotmir.

5 l dimarts
Xerrada. Sobre les obres de millora de la 
passarel·la de La Salle. Hora:18h Lloc: 
Casa de la Vila. Organitza: Ajuntament.

8 l divendres
Visita. Al Fort Pius. Hora: 18h. Lloc: Arc 
de Triomf (Barcelona). Organitza: Fun-
dació Cultural Montcada

Xerrada. Sobre el fotoperiodista Steve 
McCurry, a càrrec de Juan Carlos Pas-
cual, i tutorial sobre blocs fotogràfics. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori Municipal. Or-
ganitza: Afotmir.

Presentació. De ‘La fam i l’orgull. Un 
país que s’ha aixecat’, de Muriel Casals, 
presidenta d’Òmnium Cultural. Hora: 
19.30h. Lloc: Sala Institucional de la 
Casa de la Vila. Organitza: Cercle Cul-
tural.

9 l dissabte
Jornada. D’anellament científic d’ocells. 
Hora: 9h. Lloc: Marge esquerra del 
Besòs (a l’alçada de la depuradora).

Fotografia. ‘Gran plató: retrats al carrer’. 
Hora: D’11 a 13h i de 16.30 a 19h. Lloc: 
Plaça de l’Església. Organitza: Afotmir.

Teatre. ‘La jaula de las locas’, del grup 
Tea345. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 
4 euros.

10 l diumenge
Concert. ‘Liceu Turrai’, del grup de rum-
ba catalana ‘Ai Ai Ai’. Hora: 18h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 4 euros.  

12 l dimarts
Exposició. ‘Històries de vida. Diàlegs mi-
grants’. Lloc: Auditori Municipal.  

14 l dijous
Exposició. Dels alumnes del curs de pin-
tura del Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina. Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal. 

15 l divendres
Teatre. ‘Bajo las faldas’, del grup 
Teatroia’t. Hora: 22h. Lloc: Kursaal.  

Solidaritat. 14è Sopar per la Síndrome 
de Rett. Hora: 20.30h. Lloc: Hotel W de 
Barcelona.

Solidaritat. Sessió de discoteca per a 
la Trailwalker d’Intermón-Oxfam. Hora: 
23.30h. Lloc: Kctus. Preu: 7,50 euros.

Jornada d’anellament 
científic d’ocells 
Organitza: Ajuntament i Diputació

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.

sala 
principal

MONTCADA A ESCENA
bAJO LAs FALdAs
Grup Teatroia’t
15 de novembre, 22h
sala Joan dalmau

fotomontcada
CURs AvANÇAT de FOTOGRAFiA
Fins al 8 de novembre
sala sebastià heredia

FOTOMONTCADA

FOTOvisiÓ ii
Fins al 9 de novembre

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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J.vila Pardo Pardo

J.Relat Rivas RivasA.Pujol Recasens v.NietoR.miró

A.PujolC.Pardo Guix R.miróJ.vila

13 1514
Recasens Recasens

16 17

novembre

rivas, c. Conca,10
duran, av. Terra Nostra, 37
j.recasens, av.Catalunya, 65
guix, c. major, 25
miró, c. Camèlies, 32
j.relat, c. major, 89
pardo, c. masia, 2
vila nieto, Països Catalans, 51
j.vila, pg. Jaume i, 26
a.pujol, pg sant Jordi, 5

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

fotomontcada
PANORÀMIQUES
Fins al 10 de novembre

fotomontcada
XERRADA SOBRE 
STEVE MCCURRY
8 de novembre, 19h

12



20 1a quinzena | Novembre 2013Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 23

‘FAM I ORGULL’
El Cercle Cultural convida Muriel 
Casals a presentar el seu llibre

pàg. 24

FOTOMONTCADA AL CARRER
Socis de l’Afotmir faran retrats a la 
plaça de l’Església el 9 de novembre

La mostra de teatre amateur Mont
cada a Escena pren més volada en 
cada edició. La setena, que ja està 
en marxa, ha programat una dese
na de muntatges, xifra rècord de 
la seva història. A més, la gala de 
presentació, feta el 18 d’octubre, 
va comptar amb la presència del 
popular actor Quim Masferrer, 
que va recollir el premi Dalmau 
per ‘Temps’, l’obra professional 
de la temporada anterior més vo
tada pel públic montcadenc. En el 
seu discurs va reivindicar el teatre 
amateur, d’on prové ell mateix, 
“perquè és el tea tre que surt del 
poble i que fa la gent” i va cri
ticar la pujada de l’IVA cultural, 
“el més alt d’Europa”. També es 
van lliurar dos premis Dalmau a 
dues persones de Montcada (veu
re requadre).

Propostes. Durant la gala ca
dascun dels grups participants 
va interpretar fragments de les 
diferents obres programades a 
la mostra, que va arrencar el 19 
d’octubre amb el vodevil ‘Qui
zás... ¿Quizás? ¡Quizás!’, dels 
alumnes dels cursos de teatre mu
nicipals, que ja es va poder veure 
el passat de juliol  amb motiu de 

la cloenda del curs. La primera 
estrena del programa va ser ‘Mi 
sueño es...’, del Grup de Teatre La 
Salle Montcada (veure crítica a la 
pàgina 21).  Les pròximes cites de 
la mostra són el 9 de novembre, 
amb ‘La jaula de las locas’ del 
grup Tea345 (19h, al Kursaal), i 
el 15 de novembre, amb ‘Bajo las 
faldas’, del grup Teatroia’t (22h, al 
Kursaal). La primera és un diver
tit vodevil, que ja s’ha representat 
amb èxit en diverses ocasions a 
Mas Rampinyo, Terra Nostra i al 
centre –dintre de la Festa Major. 
La segona és una altra estrena 
basada en l’obra ‘Debajo de las 
polleras’, del dramaturg uruguaià 
Franklyn Rodríguez, una història 
de tres dones molt diferents a la 
recerca de l’amor.
La mostra va homenatjar l’actor 
Joan Dalmau, desaparegut al fe
brer, amb el passi d’un audiovi sual 
sobre la seva trajectòria en l’àmbit 
del cinema i del tea tre, amb títols 
tan recordats com ‘Soldados de 
Salamina’ o ‘Don Juan Tenorio’, 
respectivament.El regidor de Cul
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), va agrair als grups locals 
la seva participació, “perquè sou 
vosaltres els que feu possible 
aquesta mostra”, va afegir.

Laura Grau | Can Sant Joan

‘Temps’, de Quim Masferrer, guanya el premi 
Dalmau al muntatge més votat pel públic
L’actor va recollir el guardó a la gala de presentació de la mostra teatral, que proposa una desena d’espectacles fi ns al desembre

Quim Masferrer, agraint el premi Dalmau, durant la presentació de la MAE, que va anar a càrrec d’alumnes dels cursos de teatre municipals
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montcada a escena

Una escena del vodevil ‘La jaula de las locas’, que el grup Tea345 representarà el 9 de novembre

Els premis Dalmau que reconei-
xen la contribució de persones de 
Montcada a l’activitat teatral van 
recaure en Maria Teresa Rosell i 
Alfredo Disla (a la foto, acompa-
nyats del regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly). Rosell va 
viure l’època daurada del teatre 
a l’Abi on va coincidir amb Joan 
Dalmau i altres personalitats del 
món teatral com el dramaturg, 
crític i actor, Xavier Fàbregas, i 
l’actor i director, Arturo Calvo. En 
recollir el premi, Rosell va recor-
dar la mestra Emilia Mañá, “que 
a l’escola de Sant Lluís ens va 
innocul·lar el verí del teatre a 
mi i a d’altres alumnes” i als 
tres noms esmentats, “que ens 
van animar a llegir i a gaudir de 
les grans obres de teatre”. Disla, 
considerat l’alma màter del Grup 
de Teatre La Salle Montcada, va 
voler compartir el premi amb tots 

els que han participat en algun 
dels més de vint muntatges que 
s’han fet en 25 anys de trajectò-
ria i, especialment, amb dues de 
les fundadores del grup i grans 

amigues, Rosa Labrador i Isabel 
Román, “sense les quals jo no 
hagués pogut ni tan sols imagi-
nar tot el camí que hem recorre-
gut junts” | LG

> Rosell i Disla, premiats per la seva tasca teatral
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‘Mi sueño es...’ ret homenatge a les cançons d’Abba 

         Maria Canga, directora  
i dramaturga teatral
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Amb l’estrena de ‘Mi sueño es...’, el 
26 d’octubre al teatre de La Salle, el 
Grup de Teatre de l’escola reprén la 
seva exitosa trajectòria de musicals 
en format playback, amb una apos-
ta que trenca lleugerament amb les 
dues passades produccions, ‘L’es-
perit de Woodstock’ i ‘Trenta-tres’. 
El muntatge, dirigit per M. José Ez-
querra, Rosa Labrador i M. Carmen 
Martín, és una adaptació força fi -
dedigne del musical ‘Mamma mía’, 
que s’ha representat en l’àmbit del 
teatre i també en el cinema i que 
té com a banda sonora les cançons 
del grup suec Abba. L’espectacle 
ens deixa algunes interpretacions 

de nivell, que posen de manifest un 
bon treball de creació dels perso-
natges protagonistes, especialment 
els femenins, que doten de pes el 
musical i que arriben a eclipsar en 
alguns moments els personatges 
masculins, tot i que se n’acaben 
sortint. Pel que fa als aspectes tèc-
nics, l’obra aprova amb bona nota 
i no decep l’espectador, deixant de 
banda alguns problemes de so i un 
ús poc justifi cat dels audiovisuals al 
fi nal. Una escenografi a resolutiva 
tendeix a ajudar en la conducció de 
la història, tot i que a vegades satu-
ra el moviment escènic i enterboleix 
els canvis. Bona feina del cos de 

ball, que continua sent imprescin-
dible, tot i que en aquest espectacle 
no té l’espectacularitat a la que ens 
té acostumats el grup. L’obra es tor-
narà a representar, ja fora del Mont-
cada a Escena, els dies 10, 16, 24 
i 30 de novembre i 1 de desembre 
al teatre de l’escola (els dissabtes, a 
les 22h, i els diumenges, a les 18h). 
Les entrades anticipades, al preu 
de 7,50 euros, es poden comprar 
a l’escola La Salle, els dimarts i els 
dijous de 17 a 18h, o bé a l’ofi ci-
na d’Allianz (pg Rocamora, 1), als 
matins de dilluns a divendres, i les 
tardes dels dilluns, dimecres i di-
vendres.

Crítica teatral

El Kursaal acollirà el 10 de novem
bre el concert ‘Liceu Turrai’ a cà
rrec del grup Ai, Ai, Ai (18h). La 
banda, nascuda al 1991, és un re
ferent de la nova rumba mestissa, 
en català i fusionada amb d’altres 
gèneres com el pop o el funk. Per 
al concert de Montcada, amb un 
títol que fa referència humorística 
a l’incendi del Liceu, el grup ha 
seleccionat una vintena de temes 

representatius del seu repertori. 
La banda va interrompre la seva 
activitat l’any 2000, després de 
quatre discos editats. Al 2007  Pep 
Lladó i Rafalito Salazar es van re
trobar i van reemprendre el camí 
acompanyats de David Torras i 
Jordi Gas. Entre tots quatre su
men carreres exitoses com a mem
bres dels combos de Gato Pérez, 
Patriarcas de la Rumba, Jarabe de 
Palo, Sabor de Gràcia i Sau. 

El grup de rumba catalana 
Ai, Ai, Ai actua al Kursaal
El concert, titulat ‘Liceu Turrai’, s’adreça al públic familiar

Laura Grau | Redacció

c0ncert

Els components del grup ‘Ai, ai, ai’, Pep Lladó, Rafaelito Salazar, David Torras i Jordi Gas
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Més d’un centenar de perso
nes van assistir el 18 d’octubre 
a la jornada que va organitzar 
el Consorci de Normalització 
Lingüística del Vallès Occiden
tal 3 per commemorar el desè 
aniversari del programa Volun
tariat per la Llengua. L’acte va 
tenir lloc al Museu d’Art de Cer
danyola i va comptar amb re
presentants de l’Ajuntament de 
Montcada i algunes parelles lin

güístiques. El professor de l’INS 
La Ribera, Màrius Carbonell, 
va explicar la campanya ‘Par
la’m en català’ que s’està fent al 
centre per fomentar la relació en 
català entre l’alumnat i el perso
nal docent i no docent del cen
tre, i Aiman Ume i Zainab Faiz, 
alumnes d’origen pakistanès, 
que van explicar l’experiència 
de taller de conversa en català 
entre els mateixos alumnes pa
kistanesos de l’institut.

servei local de català

D’esquerra a dreta, les alumnes Zainab Faiz i Aiman Ume i el professor Màrius Carbonell 
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Laura Grau | Redacció

poeticae

La Biblioteca Elisenda exposa una 
mostra sobre la vida i l’obra d’Espriu
L’exposició clou el programa per commemorar el centenari del naixement del poeta

Fins a l’11 de novembre la Bi
blioteca Elisenda de Montcada 
acollirà una exposició d’home
natge a Salvador Espriu amb 
textos i imatges que repassen 
diferents aspectes de la trajec
tòria vital i literària de l’autor, 
i obra gràfica d’Armand Cardo
na per al tea tre.  La mostra està 
dividida en onze blocs temàtics 
i l’ha creada el Consorci per a 
la Normalització Lingüística de 
Barcelona i compta amb la col
laboració del SLC.
A més de recollir la biografia 
d’Espriu, la mostra també fa 
ferència a artistes catalans que 
han contribuït a divulgar el seu 
llegat, com el cantautor Rai
mon, pioner d’un interès que 
han compartit molts d’altres, 
des dels inicis de la Nova Can
çó. També parla de la seva gran 
amistat amb Bartomeu Rosselló 
i d’alguns dels seus personatges 
literaris més aconseguits, com 
Esperanceta Trinquis, inspirat 
en una pidolaire real.

Laura Grau | Redacció
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Una trentena de persones va participar en la sortida guiada per 
Arenys de Mar, que van organitzar el 19 d’octubre l’escriptora Elisa 
Riera i el metge Francesc López en el marc de la programació del 
Poeticae especial Espriu. El recorregut pel poble de la seva infan-
tesa i joventut, Sinera –Arenys a l’inrevès-, va fer parada en una 
desena d’indrets significatius en l’obra i la vida del poeta com ara la 
casa d’estiueig familiar, la Riera, l’església, el Rial i el cementiri del 
poble, on està enterrat. Durant el recorregut es va llegir una selecció 
de poemes pensats per a les diferents ubicacions | LG

> Un recorregut poètic per Sinera

Voluntariat per la llengua 
celebra el desè aniversari
Una delegació montcadenca participa a la commemoració
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correllengua 2013

L’escriptor David Vila 
publica un manual 
per a catalans indecisos
El llibret recull l’argumentari bàsic a favor de l’estat propi

L’escriptor i economista Da
vid Vila i l’il·lustrador Toni 
Il·lustració van presentar el 25 
d’octubre a l’Abi I si parlem amb 
el veí del segon? La independència 
explicada als indecisos, un libret 
il·lustrat, breu i concís, adreçat 
a independentistes que vulguin 
disposar d’un argumentari bàsic 
a favor de l’estat propi, “però 
és, sobretot, un llibre per re-
galar a aquelles persones que 
encara no s’han posicionat i 
que són les que han d’acabar 
creant la majoria social que 
ens dugui a la República ca-
talana”, va dir Vila.  
La voluntat del llibre és expli
car els avantatges de la inde
pendència a les persones que 
no ho acaben de veure clar, i 
ferho d’una manera planera 
i amena. “Perquè ens cal en-
tendre que la independència 
beneficia tots els catalans, in-
dependentment dels orígens, 

de la llengua que parlin habi-
tualment o de la condició eco-
nòmica”, va afegir Vila. L’acte 
va finalitzar amb un taller de 
garrotins, un tipus de cançó po
pular improvisada, a càrrec de 
Christian Simelio. L’acte s’in
clou dintre del Correllengua 
2013, que organitza la Coor
dinadora d’Associacions per la 
Llengua de Montcada (CAL), 
que agrupa el Casal Popular El 
Brot, l’ABI, l’Assemblea Nacio
nal Catalana (ANC) i el Cercle 
Cultural. 

Sopar de taverna. El programa 
va arrencar amb la presentació 
del llibre ‘Pessigolles’ (veure re
quadre) i clourà el 8 de novem
bre amb un sopar de taverna a 
l’Abi, amb l’actuació de Josep 
Vilarrubla i Elias Porter, que in
terpretaran música popular del 
Pirineu lleidatà i de la resta del 
territori català amb un acordió 
diatònic i un violí.

Laura Grau | Redacció

LA
U

R
A 

G
R

AU

El Brot va acollir el 22 d’octubre la 
presentació del llibre Pessigolles, 
amb la presència de les autores, Sara 
Carro i Alba Barbé (a la fotografia). 
Provinents de l’àmbit de l’educació, 
ambdues han creat un conte que té 
com a tema central el descobriment 
de la sexualitat femenina. El llibre, 
amb il·lustracions de Núria Fortuny, 
s’adreça a infants a partir de 5 anys 
i pretén ser una eina per a famílies i 
professionals de l’educació per abor-
dar el tema de la masturbació d’una 
forma natural | LR  

> ‘Pessigolles’ al 
Casal Popular El Brot

Toni Il·lustració i David Vila, durant la presentació del llibre ‘I si li diem al veí del segon’ feta a l’Abi el 25 d’octubre en el marc del Correllengua

cercle cultural

La presidenta d’Òmnium Cultural 
presenta el llibre ‘La fam i l’orgull’
Muriel Casals explicarà la seva visió de Catalunya el 8 de novembre a la Casa de la Vila

La presidenta d’Òmnium Cul
tural, Muriel Casals (Avinyó, 
Occitània, 1945), presentarà el 
llibre La fam i l’orgull. Un país que 
s’ha aixecat (Ara Llibres, 2013) 
el 8 de novembre a la Casa de 
la Vila (19.30h), convidada pel 
Cercle Cultural Montcada, que 
inaugura així el seu programa 
d’activitats anual. Casals, que 
debuta en el món editorial amb 
aquest llibre, repassa algunes 
de les claus econòmiques, polí
tiques i culturals que ajuden a 
entendre el context en el qual 
es troba Catalunya i proposa 
els  camins que s’han de seguir 
per assolir la independència. En 
un article recent a El Periódico, 
Casals defensa “la normalitat” 
del fet de voler crear un nou 
país i rebutja l’opinió dels que 
presenten els catalans “com 
uns excèntrics” per demanar el 
dret d’autodeterminació.

Trajectòria. Casals és professo
ra del Departament d’Econo
mia i d’Història Econòmica de 

l’UAB, d’on també ha estat vi
cerectora de Relacions  Interna
cionals i Cooperació. Els temes 
de les seves investigacions giren 
al voltant de les reconversions 
industrials,  la història del pen
sament econòmic i l’economia 
europea. Casals va ser represen
tant de l’UAB a la Xarxa Vives 
d’Universitats i ha fet estades 

a diferents universitats britàni
ques. Col·labora habitual ment 
al setma nari El Temps i al pro
grama ‘Economia i empresa’, 
de Catalunya Informació. Va 
ser membre del consell d’ad
ministració de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió i 
membre del Consell Català del 
Moviment Europeu.

Laura Grau | Redacció

Muriel Casals, en la imatge que presideix la portada del llibre en què explica el seu pensament
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fotomontcada 2013

L’Afotmir convertirà la plaça de 
l’Església en un plató a l’aire lliure
El públic podrà fer-se retrats, una selecció dels quals s’exposarà a la Casa de la Vila

L’Agrupació Fotogràfica de 
Montcada i Reixac (Afotmir)
convertirà la plaça de l’Església 
en un gran plató de fotografia 
el 9 de novembre en una de les 
activitats més novedoses del 
programa Fotomontcada 2013 
(d’11 a 13h i de 16.30 a 19h). Fo
tògrafs de l’entitat faran retrats 
a les persones que ho vulguin 
i oferiran assessorament sobre 
qüestions relacionades amb la 
fotografia, ja sigui a nivell tèc
nic o conceptual. “Pensem que 

aquesta proposta pot funcio-
nar perquè hi ha molta gent 
que té dubtes sobre el funcio-
nament de la seva càmera o 
vol saber com es fa un bon 
retrat”, ha explicat el president 
de l’Afotmir, Cosme Oriol. Una 
selecció de retrats s’exposarà a 
la Casa de la Vila del 12 al 16 
de novembre.

Xerrada. L’Afotmir també pro
posa  una xerrada sobre el fo
toperiodista Steve McCurry, a 
càrrec de Juan Carlos Pascual, 

que tindrà lloc el 8 de novem
bre a l’Auditori. L’acte inclourà 
un tutorial per aprendre a cons
truir blocs fotogràfics. Les acti
vitats complementen les tres ex
posicions que acullen les sales 
montcadenques. Fins al 10 de 
novembre, l’Auditori acollirà la 
mostra ‘Visions panoràmiques’, 
la Casa de la Vila, ‘Fotovisió II’ 
i el Kursaal, imatges dels alum
nes del curs avançat de foto
grafia que imparteix l’Afotmir 
a les Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo.

Laura Grau | Redacció

Aquest és un dels retrats que s’ha pogut veure a l’exposició Fotovisió I, que va acollir la Casa de la Vila durant la primera quinzena d’octubre
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El curtmetratge de terror ‘The 
other side’, protagonitzat per la 
nena montcadenca Yaiza Graja
les, de 7 anys, ha obtingut el pri
mer premi de la secció Phonetas
tic del Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya. 
El veredicte es va fer públic el 
19 d’octubre en el decurs de la 
gala de lliurament de premis. La 
mare de Yaiza, Sheila Rodríguez, 
ha mostrat la seva satisfacció pel 
premi, “sobretot per l’empenta 
comercial que pot suposar per 
al curtmetratge i l’equip que hi 
ha al darrera”. El film l’ha dirigit 

el cineasta Conrad Mess a partir 
d’una història de Marina Gómez, 
amiga de Sheila Rodríguez, que 
li va proposar que la seva filla in
terpretés un dels papers infantils. 
‘The Other Side’ ha estat rodat 
en croma amb un iPhone 5 i els 
seus escenaris s’han generat en 
tres dimensions per ordinador. 
La jove actriu, alumna de l’escola 
Reixac, està acompanyada pels 
actors televisius Cristina Casta
ño i Pedro Pablo Isla. El curtme
tratge de Mess va competir amb 
més d’una vintena de propostes 
i es podrà veure properament al 
canal Youtube.

‘The Other Side’, premiat 
a la secció Phonetastic
La montcadenca Yaiza Grajales ha participat al curtmetratge

Laura Grau | Redacció

festival de sitges

Yaiza Grajales, amb la guionista Marina Gómez, el director Conrad Mess i membres de l’equip
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Després de la gira pel Japó, on ha estat seleccionada com a millor 
concert del Festival Asaigiri Jam, La Pegatina estrenarà el documental 
sobre els seus deu anys de trajectòria el 7 de novembre a 13 cinemes 
de l’estat espanyol. A Barcelona ‘La Pegatina: El docu’ es projectarà a 
les sessions de les 20 i les 22h dels cinemes Diagonal Mar i La Maqui-
nista. El seu director és Xavi Martínez Negre, conegut com Chobichoba 
i autor dels 8 videoclips del grup. Per al treball s’ha centrat en les gires 
que la banda va fer per la Xina i Europa a final del 2011, encara que 
també apareixen imatges històriques del seus primers concerts i entre-
vistes a músics i gent del seu entorn | LR

> La Pegatina estrena el seu documental

El Gran Casino de Terra Nostra acull la nova temporada sessions de ball 
d’entrenament conduït, que es fan l’últim divendres de cada mes. L’acti-
vitat, que promou l’AV de Terra Nostra amb la col·laboració del Grup de 
Balls de Festa Major, comença a les 22.30h i acaba al voltant de la 1h. 
D’altra banda, membres del Grup de Balls de Festa Major han assistit a la 
gravació d’un dels programes de TVE ‘Uno de los nuestros’ que s’emetrà 
el 16 de novembre | LG

> Noves sessions de ball conduït al Casino

> ‘Pandemia 537’ al Centre Cívic Can Cuiàs
El Col·lectiu de Joves C4, de Can Cuiàs, organitza la dotzena edició del 
Passatge del Terror els dies 2 i 3 de novembre al Centre Cívic del barri. 
Amb el títol Pandemia 537, el tema central de la representació serà l’ex-
pansió d’un virus maligne entre els passatgers d’un avió sinistrat. El pas-
satge compta amb el suport de la Regidoria d’Infància i Joventut i la col-
laboració de l’acadèmia de maquillatge Thuya. L’horari dels passis serà el 
mateix els dos dies, de 17.30 a 18.30h, per als nens fins als 6 anys d’edat 
acompanyats d’un adult, i de 18.30 a 23.30h, per a la resta de públic. Hi 
haurà un descans de 20.30 a 21h  | LG
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Prop d’un centenar de persones van assistir a l’espectacle ‘Afterplay’, que la companyia del mateix nom 
va representar a l’Auditori Municipal el 27 d’octubre. L’obra, protagonitzada per Fina Rius i Toni Sevilla 
i dirigida per l’actriu i directora teatral Imma Colomer, recrea la trobada fortuïta de dos personatges de 
dues obres de Txèkhov –Sònia (Oncle Vània) i Andrei (Les tres germanes)– en un cafè de Moscou a 
principi dels anys vint. Al final de la representació, els espectadors van poder fer preguntes als artistes 
relacionades amb el procés de creació dels personatges i les seves respectives carreres professionals. 
“Es tracta d’una experiència novedosa a Montcada que intentarem repetir en properes ocasions, do-
nat que el col·loqui va despertar força interès entre els assistents”, ha explicat el programador teatral 
de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, Climent Sensada | LG

> Els actors de l’obra ‘Afterplay’ conversen amb el públic
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el retro-visor
Elisa Riera
Laura Grau

La serradora Capdevila ocupava bona part d’aquest carrer

Un viatge en el temps 
per Carretera Vella 
A primer cop d’ull costa identifi-
car l’indret de Montcada i Reixac 
que retrata aquesta postal, però si 
l’observem amb atenció trobem 
una pista definitiva, la Torre Vila 
–al fons, entre dos arbres. Això 
vol dir que estem a prop del carrer 
Major, concretament a la rotonda 
que avui dia connecta aquesta via 
amb la Carretera Vella i on desem-
boca el carrer Balmes –a l’alçada 
de les escales de Sant Joan. La 
majoria d’edifica-
cions que veiem  
a la imatge ja no 
existeixen i en el 
seu lloc s’aixe-
quen blocs de 
pisos. La casa 
que hi ha en pri-
mer terme era 
part de l’antiga serradora d’Isidre 
Capdevila Arnau, el meu besavi, 
la qual va passar després al seu fill 
gran, Miquel Capdevila Villaronga, 
el meu avi. L’any 1945, el negoci 
es va traslladar a l’antiga carretera 
de Ribes, ara la C-17, al costat del 

cementiri municipal. Al pati de la 
serradora es poden veure troncs 
amuntegats, tot i que existia un 
espai molt més gran on es descar-
regava la fusta. El recinte ocupava 
el tram que hi ha entre l’actual  ro-
tonda del carrer Major i l’habitatge 
número 33 de la Carretera Vella, 
que encara conserva a la seva 
façana una imatge de Sant Isidre 
(a la fotografia inferior) i que, su-
posadament, devia encarregar el 

meu besavi per 
homenatjar el seu 
sant. A principis 
dels setanta es 
va construir l’ac-
tual bloc de pisos 
–al número 107 
del carrer Major 
–i d’altres edificis 

que van ocupar els terrenys de 
l’antiga serradora. A l’esquerra 
de la imatge, veiem la casa-torre 
coneguda com ca l’Oliaire, perquè 
abans de la guerra s’hi venia oli, i 
al davant hi hauria cal Patasques, 
una botiga de gra que anys més 

tard es va convertir en un celler i 
de la qual encara queden restes i 
un pati-jardí. Davant de la serrado-
ra hi havia una casa d’estiue jants 
que la gent anomenava la torre 
Montserrat on vivia un matrimoni 
de Barcelona. Viatjar en el temps 
a través de postals com aquesta 
ens produeix  certa nostàlgia, però 
alhora ens ajuda a recordar les 
nostres arrels i són testimoni del 
que hem viscut.  

Aquesta postal, dels anys trenta, reflecteix una imatge quotidiana de Carretera Vella, on encara hi havia camps de conreu i bestiar

Cal Patasques era 
una botiga de gra, 
que després va 
esdevenir un celler
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Imatge de Sant Isidre, a la façana del n. 33 de Carretera Vella, fins on arribava la serradora
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FUTBOL SALA
El partit de Copa del Rei del Broncesval 
es jugarà el 5 de novembre i el club 
demanarà un donatiu de 3 euros
pàg. 28

Les lesions estan penalitzant el 
sènior masculí del Club Handbol 
La Salle que, davant la manca de 
jugadors, ja acumula quatre de
rrotes consecutives. A les baixes 
ja conegudes de Chus Jiménez i 
Xavi Benítez, s’han afegit els pro
blemes de Fran Peregrina, Larri i 
Pau Maresma. Aquest últim, que 
havia sofert una operació a la 
boca que no li va permetre jugar 
en la derrota de la 5a jornada a 
la pista de l’UE Sarrià (2723), es 
va poder recuperar per a l’últim 
partit al pavelló Miquel Poblet 
contra l’H. Palautordera (2630). 
El seus 7 gols, afegits als 10 que 
va aconseguir el seu germà Al
bert, van ser insufi cients davant 

d’un rival que va ser superior i 
que al descans ja guanyava per 
9 a 14. “Els partits a Primera 
Estatal són molt durs i és com-
plicat sumar punts quan tens 
tantes baixes. És obvi que em 
preocupa veure l’equip a la 
part baixa de la taula, però 
no podem fer gran cosa per-
què no és un problema de joc 
o d’estat físic”, explica el tècnic, 
Jaume Puig.
Després de sis jornades, els 
lassal·lians ocupen la tecera posi
ció per la cua amb una única vic
tòria. “La temporada passada 
vam acabar la primera volta 
amb 12 punts, però no podem 
fer una altra cosa que conti-
nuar treballant”, diu Puig.

Rafa Jiménez | Redacció

Handbol. primera estatal

Les lesions castiguen el sènior masculí del 
CH La Salle, que només ha sumat una victòria
Sense homes claus com Chus Jiménez o Xavi Benítez, els de Jaume Puig ocupen les últimes posicions després d’encaixar cinc derrotes

> Inici espectacular 
de l’equip femení 
El sènior femení del CH La Salle ha 
tingut un inici fulminant a la Prime-
ra Catalana després del descens 
de la temporada passada. L’equip 
de Joan Gosàlvez ha sumat dues 
victòries a les dues primeres jor-
nades, marcant més de 20 gols 
i rebent menys de 10, contra 
l’H. Cerdanyola (7-23) i l’H. Terras-
sa (28-6). “La primera fase s’ha fet 
amb uns criteris de proximitat i el 
nivell és justet. L’objectiu és aca-
bar entre els dos primers i lluitar 
per l’ascens a la segona part de la 
temporada”, diu el seu tècnic | RJ
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Des de la tercera jornada a la pista de l’Esplugues, el tècnic Jaume Puig no ha pogut disposar de tota la seva plantilla al complet

pàg. 27

FUTBOL
L’UE Sant Joan de ‘Pinti’ perd el 
seu primer partit com a local i 
entra en posicions de descens

> El sènior B perd en el debut com a local
Dídac de la Torre, que ha tornat aquesta temporada al CH La Salle, no 
va poder debutar ofi cialment a casa amb el sènior B amb una victòria. 
Després de guanyar el primer partit a la pista de l’H. Berga (22-23), els 
montcadencs van caure contra l’H. Garbí B de Palafrugell (22-25) | RJ
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Clases particulares. Matrimonio nativo 
inglés se ofrece para dar clases a niños y 
mayores. Precio a convenir. Tel. 698 364 
990.
Compro. Material del Barça, programes 
de cinema, àlbums de cromos, postals, 
tebeos. Pago molt bé. Tel. 699 949 508.
Busco trabajo. Para hacer tareas domés-
ticas, cuidar ancianos o niños cualquier 
dia de la semana. Formada en geriatría y 
con referencias. Tel. 627 636 839.
Grup mixte del Vallès. Si vols conèixer 
gent i passar-ho bé, truca al telèfon 677 
394 239 (Joan).
Vendo. Terreno en Can Pomada. Precio: 
60.000 euros. Daniel Tel. 695 695 308.
Vendo. Patines siminuevos de Decathlon. 
Varios modelos. Tel. Gloria 695 695 309.
Oferta de treball. Busquem comercial 
per a Publi-vip imatge i comunicació amb 
experiència en el sector retolació-impresió 

digital. Imprescindible vehicle propi. Enviar 
CV a:info@publi-vip.com.
Vendo. Un parque infantil, una hamaca, 
un desinfectador de biberones, 2 calienta-
biberones y 2 sacos de paseo de cocheci-
to. Precio a convenir. Tel. 696 587 822.
Compro. Tebeos antics, còmics de super-
herois, llibres, àlbums de cromos, calen-
daris i joguines. Tel. 630 930 616.
Es lloga. Pis a la plaça de l’Església (60 
m2), tot exterior, 3 habitacions. Preu a con-
venir. Tel. 625 569 938 (Esther) 
Es lloga. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església. Tel. 625 569 938.
Classes particulars. Professor interí lli-
cenciat en CC Químiques dóna classes de 
Física, Química i Matemàtiques. Tel. 687 
826 761. homeomorfa@yahoo.es.
Busco trabajo. Hombre de 53 años se ofre-
ce para trabajar de vigilante de seguridad, 
carretillero o camarero. Tel. 648 194 337.

anuncis gratuïts    Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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Després d’un inici amb alguns 
dubtes, el sènior B del CD 
Montcada sembla que ja ha 
trobat el seu millor nivell de 
joc i resultats. L’equip de Juan 
Meca, que només havia sumat 
un punt a les tres primeres jor
nades, ha encadenat dues vic
tòries consecutives contra l’EF 
BarberàAndalucía B (23) i La 
Salle Bonanova (40) que l’han 
permès pujar fins a la novena 
posició del grup 15 de Quarta 
Catalana amb 7 punts | RJ 

futbol. Quarta catalana

El sènior B verd millora el seu joc  
i encadena dues victòries seguides 
L’equip de Juan Meca, que encara no havia guanyat, suma sis punts en dues jornades

El segon equip verd s’ha recuperat bé dels problemes inicials i ja suma un total de 7 punts
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El sènior femení de l’EF Montca
da, que a les últimes temporades 
s’havia mostrat inexpugnable en 
els seus partits a casa, està patint 
massa aquest any com a local. 
Les montcadenques ja acumulen 
dos enfrontaments seguits a casa 
empatant –l’últim, contra el Mar
tinenc (11). “L’equip no surt amb 
la mateixa intensitat en els par-
tits a Montcada, potser perquè 

s’havia acostumat a no perdre 
mai. La pressió d’haver de guan-
yar sempre tampoc ajuda, però 
si l’equip treballa bé, podem mi-
llorar aquests resultats”, explica 
el tècnic, Adriano Bujalance.
Les montcadenques, que han su
mat tots els punts que han dispu
tat com a visitants i que a l’últim 
desplaçament van superar la Fun
dació Júpiter (01), són quartes 
amb 14 punts.  

Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada, que havia 
començat la lliga amb una molt 
bona dinàmica, ja ha acumu
la dues derrotes consecutives. 
L’última es va produir a la 8a jor
nada al sempre complicat camp 
de La Jonquera (10). Amb el 
marcador ja en contra, Albert 
Hospital va fallar un llançament 
de penal al minut 60. “Això em 
preocupa perquè en aquesta 
categoria és molt complicat fer 
gols i ja portem dos de tres pe-
nals a favor fallats”, explica el 
tècnic Jordi Salvanyà, a qui no li 
agrada veure com el seu equip ha 
perdut dos partits seguits, “tot i 
que hem de mirar les circums-
tàncies d’aquestes derrotes, to-
talment immerescudes”. Una 
setmana abans, els montcadencs 

van perdre un altre partit contra 
l’UE Vic (12) després d’un final 
boig, rebent un gol en contra al 
minut 94. Els verds ocupen ara 
la setena posició amb 13 punts.  

Consternació. El Girona B, pro
per rival del CD Montcada, ha 
perdut el seu porter, Nil Marín,  
de 20 anys, qui va morir el 26 
d’octubre en accident de cotxe.

futbol. primera catalana

El CD Montcada paga els seus errors  
i no suma cap punt en dues jornades
A la Jonquera va fallar un penal el segon que desaprofita des de l’inici de lliga

El CD Montcada no va poder tornar de La Jonquera amb cap punt i baixa posicions a la taula
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Ho ha guanyat tot a fora, però ja acumula dos empats a casa

L’EF Montcada, amb 
problemes com a local

futbol femení. primera catalana

Les noies de Bujalance estan exhibint dues cares ben diferents com a locals i com a visitants
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Els homes de ‘Pinti’ ocupen la quarta posició per la cua

L’UE Sant Joan entra  
en posicions de descens

futbol. segona catalana

L’UE Sant Joan va pagar la seva inexperiència i va perdre el primer partit a casa contra la Guineueta

La Unió Esportiva Sant Joan 
Atlètic ha entrat en llocs de des
cens al grup 2 de Segona Catalana 
després de perdre a la 8a jornada 
el seu primer partit com a local. 
L’EE Guineueta, amb un dels pres
supostos més elevats de la catego
ria, però que no havia començat 
bé la lliga, es va emportar els tres 
punts de Can Sant Joan després de 
remuntar un 1 a 0 en contra, tot 
i jugar amb un home menys des 
del minut 53. “Paradoxalment, 
la seva expulsió ens va perjudi-

car. Ells van aprofitar la seva 
experiència i es van llançar a 
l’atac. Nosaltres ens vam tirar 
massa enrere”, comenta el tèc
nic José Manuel Martín ‘Pinti’,   
preocupat per veure l’equip a la 
quarta posició per la cua amb 9 
punts. “No és moment de tenir 
urgències, peró hem d’anar pun-
tuant per no entrar en una dinà-
mica negativa”, diu l’entrenador 
dels montcadencs, que una set
mana abans s’havien quedat a dos 
minuts de sumar els tres punts al 
camp de l’UE Sants (11).

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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Marc ‘Pitu’ Rodríguez ja no és 
tècnic de l’UD Santa María, 
que acumula quatre derrotes se
guides, les últimes contra l’EF 
BarberàAndalucía B (25) i el 
MirasolBaco Unión (54). “Al 
marge dels resultats, m’he 
trobat molt sol. El club està 
trencat, no em parlo amb el 
president (Francisco Romero) i 
no hi ha material ni per entre-
nar”, ha explicat ‘Pitu, qui també 
començava a tenir mala relació 
amb alguns jugadors | RJ

Marc ‘Pitu’ Rodríguez deixa la 
banqueta de l’UD Santa María
El tècnic marxa per culpa dels resultats negatius i la nul·la relació amb el president

El ja extècnic Marc ‘Pitu’ Rodríguez, a la dreta, amb dos dels seus jugadors durant un partit
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El Broncesval continua amb la 
seva línia irregular i a la 7a jorna
da ha encaixat la seva tercera de
rrota a la pista del Manresa (54). 
Tot i marxar al descans amb un 0 
a 1 favorable gràcies a un gol de 
Gerard Esteller, qui ja ha tornat a 
l’equip després de la seva lesió, els 
montcadencs no van poder apro
fitar les seves oportunitats i, a la 
segona part, van arribar a perdre 
per 4 a 1. A 25 segons del final, 
Riquelme va fer l’empat, però una 

falta “inexistent”, segons el parer 
del tècnic del Broncesval, Lolo 
Rodríguez, va provocar la derrota. 
“El problema és que, tot i crear 
moltes ocasions, no tanquem els 
partits i els rivals, que sempre 
juguen molt motivats contra no-
saltres, ens acaben fent mal”. 
Una setmana abans, el Broncesval, 
desè amb 10 punts, va viure l’altra 
cara de la moneda quan un gol de 
Roger Bonet, a quatre segons del 
final, li va donar la victòria contra 
un dels líders, el Pallejà (43). 

Guanya i perd a l’últim sospir en les dues últimes jornades

Rafa Jiménez | Redacció

Cara i creu per al 
Broncesval Montcada

futbol sala. segona b

El Broncesval viurà una nit his
tòrica el 5 de novembre, a les 
21.15h, amb el partit de la segona 
ronda de la Copa del Rei contra 
un equip de Primera Divisió, el 
Xota Navarra, al pavelló Miquel 
Poblet. Per aquest duel, l’entrada 
serà lliure, tot i que el club dema
narà un donatiu de tres euros. 
“Serà un partit especial contra 
un equip de la màxima cate-
goria i estem confiats en poder 
donar la sorpresa”, diu el presi
dent Pedro Litrán | RJ

El partit de Copa 
es jugarà el 5 de 
novembre i serà 
de pagament

El sènior de futbol sala de l’EF 
Montcada continua oferint una 
molt bona imatge a la Segona 
Catalana i es manté invicte. A 
l’última jornada, l’equip de José 
Luis Carrasco va superar amb 
contundència l’AE Sant Andreu 

(52), victòria que el consolida a 
la segona posició amb 10 punts, a 
dos del líder, el Port de Barcelona. 
Els montcadencs es van deixar els 
primers punts de la temporada a la 
pista del tercer, el Barri Can Calet, 
en un partit ple d’alternatives que 
va finalitzar amb un empat (55). 

El conjunt és segon, amb tres victòries i un empat

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada segueix 
invicte a Segona Catalana

futbol sala. segona catalana

El sènior de l’EF Montcada s’està adaptant a la perfecció a la Segona Catalana de futbol sala

L’AFS Bosc d’en Vilaró va acon
seguir a la 5a jornada la seva se
gona victòria de la temporada 
contra l’FS Unión Llagostense 
(76). Després d’aquest triomf, 
que va servir per oblidar la 
derrota d’una setmana abans a 
la pista d’un dels tres líders, el 
Futsal Dante (95), els montca
dencs ocupen la sisena posició 
amb 7 punts | RJ

Segon triomf 
per a l’AFS Bosc 
d’en Vilaró

El Broncesval ha viscut dos finals de partit ben emocionants, tot i que amb resultats diferents

L’AE Can Cuiàs té aquesta tempo
rada dos equips sèniors, tot i que 
fins a l’últim moment va intentar 
formar tres. El C juga al grup 2 
de Tercera Divisió i és setè amb 6 
punts. Després de guanyar els dos 
primers partits, ha encadenat dues 

derrotes seguides contra l’AEE 
Jungfrau  (54) i el Sagarra (35).

Sènior A. S’ha situat quart al grup 
4 de Segona Catalana amb tres 
victòries consecutives, les darreres 
contra el Futsal Rosario Central B 
(37) i el CN Caldes (32).  

L’A de 2a és quart després de guanyar tres partits seguits

Rafa Jiménez | Redacció

Fre a l’AE Can Cuiàs C que 
perd dos partits seguits

L’equip C, entrenat per Alfonso Anés, s’ha creat aquesta temporada i juga a la Tercera Catalana
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L’AFS Bosc d’en Vilaró ja té dues victòries
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Després de perdre en el debut 
al grup 3 del Campionat Terri
torial de Tercera contra l’UE 
Sant GabrielViladecans (5056) 
i descansar a la segona jornada, 
el sènior femení A de l’Unió  
Bàsquet MIR va aconseguir, el 
20 d’octubre, la seva primera 
victòria contra el CB Sentmenat 
(6665). Una setmana més tard, 
l’equip que entrena Óscar Sala va 
caure a la pista del Bàsquet Feme
ní Ripollet (5548) i, de moment, 
ocupa la tercera posició per la cua 
amb 4 punts. “És un equip to-
talment nou amb 15 jugadores 
i no acabem d’engegar. Hem 
d’estar més a dalt a la classifi-
cació, però encara ens queden 
dues o tres setmanes de treball 

per estar a punt. Hem com-
petit a tots els partits, però no 
acaben d’arribar les victòries”, 
ha explicat Òscar Sala. 

Més resultats. Per saber què han 
fet la resta dels equips del club 
(fins a júniors) es pot consultar la 
pàgina web www.laveu.cat.

bàsQuet

El sènior femení A de l’UB MIR 
guanya el seu primer partit oficial
Suma un triomf en tres jornades i el tècnic, Òscar Sala, parla d’un equip “en formació”

Al sènior femení A de l’UB MIR encara li manca una miqueta per arribar al seu màxim nivell de joc

Rafa Jiménez | Redacció

Korfbal

A l’espera del debut del Multióp
ticas Isis A, que jugarà el seu pri
mer partit a la Lliga Nacional el 
2 de novembre a casa contra el 
CE Vilanova i la Geltrú, qui ha 
tingut un excel·lent inici de tem
porada ha estat el segon equip. 
Els nois i noies que entrena Juan
ma Fernández han sumat dues 
victòries a les dues primeres 
jornades disputades a domicili. 
Els montcadencs són líders des
prés de guanyar a les pistes del  
CK BadalonaLa Rotllana (823) 
i del Baix Empordà (1321). “Es-
tem mostrant un gran nivell 
en atac, tot i que encara hem 
de millorar en defensa. La va-
loració d’aquest inici és molt 
positiva i volem acabar entre 

els quatre primeres a la Copa i 
a la Lliga. A partir d’aquí, ja es 
veurà a on arribem”, comenta 
Juanma Fernández.

L’A debuta el 2 de novembre contra el Vilanova i la Geltrú

Dues victòries a domicili 
per al Multiópticas Isis B

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior A va iniciar la lliga amb victòria

La secció de Wushu del Club Ten
nis Reixac, amb un any de vida, 
afronta el 9 de novembre la seva 
primera participació al campio
nat d’Espanya, a la modalitat de 
Shuai Jiao, que es farà a Oropesa 
del Mar (Castelló). L’equip del 
CT Reixac està format per Ve
rónica Monje (65 kilograms); 
Óscar Cendón (70); Eduard 
Méndez –que dirigeix l’equip– i 
Edgar Gómez (75); Dani Barre
ra i Dani Castillo (80); Eduardo 
Vázquez (85); Víctor López, 
Sergi Rubial i Gerard Garrido 
(90), i Jorge Fernández (+90). 

arts marcials

L’equip de Wushu del CT Reixac 
afronta el campionat d’Espanya
Debuta en una competició oficial el 9 de novembre a Oropesa del Mar (Castelló)

Alguns dels integrants de l’equip de wu-shu que forma part del Club Tennis Reixac

Rafa Jiménez | Redacció

> July i Judit León (CT Reixac) brillen en pàdel
La parella formada per July León 
i Judit León –foto–, del Club Ten-
nis Reixac, va ser finalista a la 
primera categoria femenina a una 
de les proves del Circuit de Pà-
del Adeslas SegurCaixa-Mundo 
Deportivo que es va celebrar el 
19 d’octubre al Club de Tennis 
Barcino. Les montcadenques van 
perdre per 6-2 i 6-3 contra una 
parella de l’entitat amfitriona | RJ 

El TT La Unió va encaixar la seva primera derrota de la temporada el 27 
d’octubre a la pista del CTT ATC Molins de Rei (4-3). Aquesta ensopegada 
va posar fi a la bona ratxa dels montcadencs que, tot i debutar aquest any 
a la Segona B, havien sumat quatre victòries consecutives a les primeres 
jornades. El darrer triomf es va produir a casa contra l’AE Falcons Sabadell 
(6-0) | RJ

> Primera derrota per al Tennis Taula La Unió
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L’oferta esportiva d’activitats 
extraescolars que ha ofertat 
l’AMPA de l’escola Reixac per 
al nou curs ha tingut  molt bona 
acollida entre les famílies, amb 
un total de 160 infants. La gran 
novetat ha estat la incorporació 
de l’atletisme, que ha atret una 
desena de nens i nenes. També 
es fa patinatge (17), futbol (16), 
multiesport (17), iniciació espor
tiva (21) i una nova modalitat 
de psicomotricitat anomenada 
psicoball (33). També és nove
tat la creació, en col·laboració 
amb Montcada Aqua, d’un 
grup de natació, amb una cin
quantena d’alumnes.

Nou funcionament. Les activi tats 
les realit zen monitors d’Aprén 
Jugant, l’empresa de lleure que 
aquest curs organit za les ex
traescolars –també a l’Elvira 

Cuyàs, al Font Freda, al Mitja 
Costa i a El Viver–, en aplicació 
de la normativa que obliga a 
regular el personal docent i sota 
la supervisió de cada AMPA.  
“Hem notat un augment de 
les inscripcions perquè s’ha 

ampliat l’oferta i, a nivell glo-
bal, s’han ajustat els preus”, 
ha explicat Cristina Del Olmo, 
secretària de l’AMPA. Les úni
ques activitats esportives que 
no han tirat endavant són el 
bàsquet i l’handbol.  

esport escolar

L’atletisme, principal novetat de 
les extraescolars del col·legi Reixac

Rafa Jiménez | Redacció

L’AMPA ha ampliat l’oferta d’activitats, en què també destaquen psicoball i natació

Ildefons Teruel, president de la JAM, és l’encarregat de fer les classes d’atletisme al Reixac

El nou Unió Bàsquet MIR ha 
confeccionat quatre equips ca
dets per a aquesta temporada: 
dos masculins i dos femenins. 
L’A masculí va iniciar la lliga el 
19 d’octubre al grup 9 del nivell 
B i va debutar amb bon peu, 
aconseguint la victòria al gim
nàs municipal contra el CEB 
Ronçana (7538). Els montca
dencs, entrenats per Ernest Se
rratossa i Núria Villaronga, van 
perdre una setmana més tard a 
la pista del Maristes Ademar B 
(6944).

Rafa Jiménez | Redacció

Va guanyar el CEB Ronçana (75-38) en el seu debut a la lliga

El cadet A de l’UB MIR 
comença amb un triomf

bàsQuet. nivell b cadet

Primer partit del cadet B, primera victòria

Va sumar la seva primera victòria a la segona jornada a casa

Primers passos del nou 
juvenil femení lassal·lià

Handbol. cH la salle

El juvenil femení ha començat amb bon peu

El planter del CH La Salle té 
aquesta temporada dues nove
tats: un segon cadet masculí i un 
juvenil femení. Les noies que en
trena Àlex Expósito, jugador del 
primer equip que també dirigeix 
l’infantil femení, van aconseguir 
la seva primera victòria a la se
gona jornada a casa contra el 
BM Pau Casals (3815) que li va 
servir per oblidar la derrota en 
el debut a la pista de l’Handbol 
Sant Cugat (2522) | RJ
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Marc García, de 13 anys, no va 
poder finalitzar la darrera cursa de 
la Copa d’Espanya de Velocitat, a 
la categoria Pre Moto3, que es va 
disputar el 27 d’octubre al circuit 
de Los Arcos (Navarra). El pilot 
montcadenc, que havia guanyat la 
penúltima prova disputada a Xes
te (València) el 15 de setembre i 
que corre amb l’escuderia francesa 
BMS, va aconseguir la pole position, 
però va caure quan anava lide
rant la cursa, fet que li va fer per
dre les opcions que encara tenia 
d’aconseguir el campionat, que ha 
acabat a mans del guanyador de la 
cursa, el valencià Arón Canet | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

El montcadenc, que anava líder, va perdre el campionat

García cau a la darrera 
cursa de Pre Moto3

motociclisme

Marc García, quan va visitar La Veu

Rafa Jiménez | Redacció
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montcada aQua

Compromís per trobar solucions  
als problemes del complex esportiu
L’Ajuntament i Geafe demanen disculpes i afirmen que s’està treballant en fer millores

Un mes i mig després de la seva 
reobertura, les instal·lacions 
de Montcada Aqua continuen  
tenint algunes deficiències que 
han generat queixes per part 
dels  usuaris. Les dutxes, amb 
una temperatura que no es pot 
regular manualment i problemes 
de drenatge, són el principal mo
tiu de preocupació. En aquest 
sentit, l’Ajuntament ha emès un 
comunicat en què manifesta que 
els seus serveis tècnics i els de 
l’empresa Geafe, concessionària 
del complex, treballen per so
lucionar aquests problemes. 
“Lamentem les molèsties que 
estan provocant aquestes repa-
racions als usuaris i els agraïm 
sincerament la seva paciència, 
però, tot plegat, ho fem per mi-
llorar l’equipament”, ha dit el 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Marc Rodríguez (PSC).
Sobre les dutxes, els responsa
bles indiquen que s’està treba
llant per millorarne el drenatge, 
ampliant els tubs de recollida 
d’aigua, i per ubicarne els ruixa

dors de forma que no quedin 
massa a prop de la paret, com 
succeeix actualment. 
Respecte la temperatura de 
l’aigua, s’estan fent canvis en 
la instal·lació per solucionar els 
problemes que s’estan donant. 
“Des del primer moment en 
què hem rebut la primera 
queixa, hem començat a tre-
ballar per trobar solucions”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 
(PSC), qui assegura que des del 
consistori s’ha tingut molt en 

compte els usuaris i també de
mana “disculpes per les inco-
moditats d’aquests dies”. 

Coberta. Geafe va informar amb 
una carta als seus abonats que 
els treballs d’impermeabilització, 
que es van ajornar el 4 d’octubre 
a causa de la pluja, es van poder 
fer posteriorment. Al tancament 
d’aquesta edició, està previst que 
es faci la reparació del corona
ment de les platges de la piscina 
gran i de la lúdica entre el 31 
d’octubre i l’1 de novembre. 

Rafa Jiménez | Redacció

Montcada Aqua va estar tancat entre el 26 d’agost i el 16 de setembre fer una sèrie de reparacions
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L’estadi de la Ferreria va gaudir 
d’un gran ambient a les grades 
durant la disputa, el 19 d’octubre, 
del derbi juvenil entre l’EF 
Montcada A i el CD Montcada. 
La victòria va ser per als verds 
gràcies als gols d’Alberto Muñoz 
i Daniel Martínez a la segona 
part. L’equip de Cristóbal Casa
do, que una setmana més tard va 
perdre amb el Sant Quirze (01), 
ocupa la desena posició amb 6 
punts. Els vermells, entrenats per 
José Manuel Jurado, són sisens i 
a l’última jornada van guanyar el 
Vilassar de Mar C (05).

futbol. primera divisiÓ juvenil

El CD Montcada s’emporta el duel 
de juvenils davant de l’Escola (0-2)

Rafa Jiménez | Redacció

Tot i perdre, els vermells van per davant a la classificació i ocupen la sisena plaça
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Amb un gran ambient a les grades, el juvenil del CD Montcada va guanyar el derbi local

El Broncesval disposa aquesta 
temporada d’11 equips del plan
ter que seran presentats el 3 de 
novembre, a les 12h, al pavelló 
Miquel Poblet, coincidint amb el 
partit del primer equip.

Juvenil B. És un dels conjunts de 
nova formació al club i ha ini
ciat molt bé el seu camí al grup 
4 de Tercera amb dues victòries 
contra el Grups Arrahona (25) i 
l’FS Cerdanyola (10).

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil B, de nova formació, ha començat molt bé la lliga

El club presentarà els seus 
equips el 3 de novembre

futbol sala. broncesval

El juvenil de futbol sala de l’EF 
Montcada ha estat un dels últims 
equips en entrar en competició i 
va debutar el 19 d’octubre al grup 
3 de Segona Divisió amb una vic
tòria a casa contra l’FS Montsant 

(43). Una setmana més tard, els 
montcadencs van perdre el primer 
partit a la pista d’uns dels líders, el 
SAFA Anosda Sabadell (43) i, de 
moment, ocupen la setena posició 
amb 3 punts | RJ

Va guanyar en el debut a casa contra l’FS Montsant (4-3)

Un triomf i una derrota en 
l’inici del juvenil de l’EFM

futbol sala. segona divisiÓ juvenil

Mateix resultat (4-3), però amb signe diferent, en els dos partits del juvenil de futbol sala vermell

Primers partits de competició per 
als patufets vermells a la ‘Debutant’

L’equip de patufets, amb nens i nenes, estrena aquesta temporada la sensació de competir

La competició oficial al grup 34 
de la Segona Divisió cadet va 
començar el 6 d’octubre, però 
el CD Montcada no va poder 
debutar fins a la tercera jorna
da –descansava a la primera i a 
la segona havia de jugar contra 
un rival que s’ha retirat. En els 
dos partits que sí ha disputat, 
els verds han començat amb 
bon peu, aconseguint dues 
victòries contra la Roureda A 
(64) i el cuer, La Planada (03). 
L’equip verd, entrenat per Da
niel Rodríguez, es manté invic
te i ocupa, de moment, la sise
na posició amb sis punts | RJ

El cadet verd inicia la lliga a Segona 
amb dues victòries en dos partits

El cadet del CD Montcada ha iniciat amb bon peu la competició i suma sis de sis punts possibles

La Federació Catalana de Fut
bol ha creat una nova categoria 
per als jugadors més petits ano
menada Debutants. L’equip de 
patufets de l’EF Montcada està 
integrat al grup 6 i, de moment, 
no està tenint massa sort amb els 
seus resultats, tot i que a aques
tes edats el que menys importa 
és el marcador. A les dues pri
meres jornades, els montcadencs 
han perdut contra l’EF Barberà
Andalucía (011) i el Can Rull 
RómuloTronchoni (90) | RJ
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El nou juvenil B del Broncesval, en acció

> Campionat de Catalunya de comarques
El cap de setmana del 9 i 10 de novembre comença el Campionat 
de Catalunya de comarques on el Club Tennis Reixac ha inscrit cinc 
equips a diferents categories: absolut, júnior i cadet masculí i infantil 
i cadet femení | RJ
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futbol. debutants

futbol. segona divisiÓ cadet



Miquel Riera Jorrín
Entre boxes. El curs passat, en el cinquè any de carrera, el montcadenc Miquel Riera Jorrín va 
ser seleccionat per participar al projecte Formula Student de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), que consisteix a construir el prototip d’un monoplaça de competició elèctric o de combustió. 
Els estudiants s’encarreguen de tot, des d’aconseguir patrocinadors que facin viable al seu projecte 
fi ns a l’execució del vehicle, un autèntic repte. “A la universitat tot és molt teòric i participar en 
aquesta experiència et dóna l’oportunitat de veure el teu treball fet realitat”, explica Miquel, que 
als seus 23 anys ja pot acreditar haver format part del procés de creació d’un monoplaça i això 
que quan feia l’ESO odiava les matemàtiques. “Un familiar em va ajudar a fer el clic i vaig acabar 
estudiant enginyeria”, explica. L’experiència viscuda el curs passat li ha permès descobrir a fons el 
món de l’automoció i entrar en contacte amb empreses del sector. 

“El prototip l’hem dissenyat 
i creat un equip d’estudiants”

Com vas ser seleccionat per partici-
par al programa Formula Student?
Un company de la facultat me’n va 
parlar i vaig fer la sol·licitud. Has de 
passar un procés de selecció com si 
optessis a un lloc de feina. Finalment, 
34 alumnes vam aconseguir entrar-hi. 
Jo he estat a la secció de xàssis.
I en què consisteix el projecte? 
Consisteix a fer el prototip d’un mono-
plaça de dalt a baix, des del disseny 
del vehicle, fi ns al de les peces que 
l’integren. Fem d’enginyers i de mecà-
nices. El procés dura tot el curs i cul-
mina amb una competició en què par-
ticipen universitats d’arreu del món. 
La mà d’obra surt gratis però per fer 
un prototip calen diners. Quan costa 
tot plegat?
Aproximadament està valorat en 
uns 120.000 euros. La UPC ens 
dóna una aportació d’entrada però 

també forma part del projecte acon-
seguir l’esponsorització d’empreses. 
Més d’una cinquantena de fi rmes 
ens han ajudat aportant material o 
peces i també cedint-nos les seves 
instal·lacions. Per exemple, jo vaig 
estar desenvolupant part del pro-
jecte al centre tecnològic de Seat.
Innovar ha de ser tot un repte.
D’això es tracta, cada any s’ha de 
fer un vehicle diferent. Es poden 
aprofi tar parts de projectes ante-
riors però el 60% del monoplaça ha 
de ser de nova  creació.
Quines han estat les novetats in-
troduïdes enguany?
Aspectes d’aerodinàmica amb la 
posada d’alerons, nous controla-
dors per al motor, el canvi de la ubi-
cació de les bateries (el nostre cotxe 
és elèctric)... El que més ha satisfet 
al professor que ens ha tutoritzat és 

que enguany s’ha treballat força el 
disseny exterior del vehicle i això 
ens ha donat bona premsa i hem 
sortit a diferents mitjans.
I una vegada el cotxe està llest, a 
competir. Guanya el que corre més?
No. Hem de pensar que no són ve-
hicles preparats per sofrir impactes 
i, a més, no els condueixen pilots 
professionals, sinó un dels estudiants 
que forma part del projecte. Les com-
peticions són d’enginyeria i inclouen 

diferents aspectes. El primer, verifi car 
que el monoplaça respon al disseny 
presentat i després ha de superar 
proves d’acceleració i de resistència i 

fer un circuit en vuit. El cotxe sempre 
circula sol i només el temps requerit. 
Les proves es van fer a l’estiu al circuit 
de Montmeló (FS Spain), a Alemanya 
(FS Germany) i a Itàlia (FS Italy).
A la competició FS Spain van prendre 
part 34 monoplaces d’universitats 
d’arreu del món i prop de 900 estu-
diants. Qui va triomfar? 
Els alemanys són els líders indiscu-
tibles, compten amb molts mitjans i 
pressupost. A continuació, van que-
dar els suïssos i els holandesos.
I la UPC? 
A la part mitja de la taula.
Per què vau decidir fer un mono-
plaça elèctric? 
L’elèctric és més atractiu a l’hora 
d’innovar.
De fet, és el futur.
Això sembla, encara que falta 
avançar en l’acumulació d’energia. 

Ara per ara, el millor és un híbrid.  
Acabat el projecte, què passa amb 
al vehicle?
És desvallestat. Com he dit, les 
peces s’han de reaprofi tar per a la 
construcció d’un nou model. 
Què t’ha aportat Formula Student? 
Molta experiència en enginyeria 
que després pots aplicar a qualse-
vol àmbit. També aprens que allò 
que dissenyes al teu cap després 
s’ha de poder fabricar. I, fi nalment, 
m’ha donat l’oportunitat d’entrar en 
contacte amb empreses i de treba-
llar amb una tecnologia molt nova 
com és la fi bra de carboni. 
A punt d’acabar la carrera, com 
veus el teu futur laboral?
Al febrer marxaré a Bèlgica, a fer 
un Erasmus, però el meu objectiu 
és tornar i poder treballar aquí. A 
Catalunya es viu molt bé.

“El monoplaça que 
hem fet està valorat  
en 120.000 euros”

Estudiant d’enginyeria industrial
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