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Diàlegs migrants 
Mostra sobre els processos 
migratoris a l’auditori PÀG 12

PuBLIcItAt

Petició dels comerciants
El govern ha pres la decisió 
amb l’objectiu d’ajudar els 
botiguers a millorar les vendes

Mesura provisional 
A l’abril es valorarà l’efectivitat 
de la prova que entrarà en 
funcionament a fi nal de mes 
PÀG. 3

>DE NOVEMBRE AL MARÇ

La primera fase 
del projecte de 
restauració es 
presenta al públic
El 17 de novembre, en el marc de la festa 
de Collserola, els visitants podran veure 
algunes de les actuacions fetes PÀG. 4

> EL TURÓ

El carrer Major estarà obert 
al trànsit també a la tarda
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ESPAI FORÇA TRANSITAT
El carrer Major va esdevenir només de vianants 
en la dècada dels 90 quan l’Ajuntament va decidir 
transformar el vial en zona de passeig

carrer MaJor

Un estudi de la Cambra de Comerç avala 
la demanda dels comerciants del sector
Els vehicles podran circular de dilluns a divendres, de 17.30 a 20h, des de fi nal de novembre fi ns al 31 de març

En resposta a la petició majori-
tària dels comercos del carrer 
Major i amb l’aval d’un estudi 
presentat per la Cambra de Co-
merç de Sabadell, el govern lo-
cal ha decidit obrir al trànsit el 
carrer Major també en horari 
de tarda. En principi es tracta 
d’una mesura puntual que en-
trarà en funcionament l’última 
setmana de novembre i durarà 
fi ns al 31 de març. “Aleshores 
serà el moment d’avaluar si 
realment ha estat efectiva cara 
a millorar les vendes”, ha ex-
plicat el regidor de Comerç, Joan 
Maresma (CiU). L’edil ha volgut 
deixar clar que la decisió no és 
defi nitiva sinó que s’emmarca 
en un context puntual marcat 
per la crisi econòmica. “Ens ho 
han demanat els comerciants 
atenent a la difícil situació que 
estan vivint i no té perquè ser 
inamovible”, ha dit Maresma.  
Els vehicles podran circular des 
de les 17.30 fi ns a les 20h, perio-
de durant el qual funcionarà, a 
l’igual que al matí, la zona blava 
d’aparcament. Tot i que l’estudi 
que ha fet la Cambra recomana 
obrir el vial a les 17h, s’ha decidit 
endarrerir l’horari mitja hora per 
facilitar la sortida dels alumnes 
del col·legi Sagrat Cor. 

Demanda. La petició d’ampliar 
l’horari de circulació pel carrer 
Major la va fer  Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) fa dos anys 

refrendada amb les signatures de 
pràcticament la totalitat dels co-
merciants. “La crisi ens està fent 
molt de mal i estem convençuts 
que aquest serà un alicient que 
ajudarà a reactivar l’economia”, 
ha explicat el president de l’entitat, 
Manuel Moreno. 

Informe extern. Atenent a aques-
ta demanda, l’Ajuntament va en-
carregar al 2012 un estudi a la 
Cambra de Comerç de Sabadell 
perquè analitzés els avantatges i 
inconvenients de la mesura. El 
resultat de l’informe, que el go-
vern va traslladar a tots els grups 
municipals la passada primavera, 
avala la petició dels comerciants. 
La Cambra assenyala que el ca-
rrer Major és l’únic eix comer-
cial potent del municipi i que la 
manca d’aparcament en un radi 
d’acció proper és una de les seves 
principals mancances. Per això, 
recomana la possibilitat d’obrir-lo 
al trànsit entenent que facilitarà 
l’accés i les compres als clients.
“El comerç és el que dóna 
vida al municipi i ara necessi-
tem tot el suport possible per 
tirar endavant perquè, si no 
ens ajuden, haurem d’acabar 
tancant”, assegura Moreno. El 
president de l’MCC és conscient 
que la mesura no agradarà to-
thom, especialment les vianants 
que gaudeixen del vial com a 
passeig, però remarca que res-
pon a un fet conjuntural que 

no té perquè ser irreversible. En 
paral·lel a l’avaluació que farà la 
Cambra, l’MCC realitzarà una 
enquesta entre els seus associats 
per constatar si la prova ha estat 
o no benefi ciosa per al sector.

Opinió dels partits. Ciutadans ha 
estat el primer grup de l’oposició 
a posicionar-se públicament a fa-
vor de l’obertura al trànsit al ca-
rrer entenent que ajudarà a reac-
tivar el comerç. El partit, d’altra 
banda, ha criticat la senyalització 
que ha fet l’Ajuntament de les 
zones comercials entenent que és 
“defi cient i poc entenedora”.
ERC, per la seva banda, ha ex-
pressat el seu desacord amb el 
fet que el govern no hagi tingut 
en compte l’opinió de la resta de 
grups ni de l’AV del sector i ha 
convocat una reunió a la seva seu 
del carrer Major (el dia 20, a les 
20.30h) per expressar el seu posi-
cionament als comerciants i a les 
entitats que hi vulguin participar.

La zona blava estarà 
activada durant els 
trams horaris en què 
el carrer estigui obert 
al trànsit de vehicles

 L’AV Montcada Centre reclama informació

La decisió d’obrir el carrer Major al 
trànsit també a la tarda s’ha pres 
sense haver informat directament 
l’AV Montcada Centre, tot i que 
l’entitat veïnal ha presentat en els 
darrers mesos diverses instàncies 
al respecte. “Malgrat que hem sol-
licitat reiteradament a l’Ajunta-
ment que ens expliqués la propos-
ta per poder informar els nostres 
associats, hem rebut el silenci 
com a única resposta”, ha lamen-
tat el vicepresident de l’entitat, Fer-
ran Solsona. L’AV no es pronuncia 
ni a favor ni en contra de la mesura 
ja que considera que no disposa 
de la informació necessària per fer 
valoracions. “La queixa que tenim 
rau en la manca d’informació i 
d’atenció cap a la nostra entitat”, 
ha afegit Solsona. Fonts del govern 
han indicat que l’AV rebrà una car-
ta explicativa abans que el carrer 
s’obri al trànsit.

Fira de Nadal. D’altra banda, l’AV 
Montcada Centre ha dut a terme 

una recollida de signatures per 
reclamar que la tradicional Fira de 
Santa Llúcia torni a la plaça de l’Es-
glésia i al carrer Major en lloc de 
fer-se a la rambla dels Països Ca-
talans, com a les tres últimes edici-
ons. L’entitat les va lliurar a l’Ajun-
tament acompanyades d’un escrit 
per a l’alcaldessa on es demana 
obrir un diàleg sobre la qüestió. 
En el text, l’AV afi rma que la fi ra 
que es fa a Montcada Nova “no té 
gens a veure” amb la tradició de 
Santa Llúcia. 
En resposta a les crítiques veïnals, 
el regidor de Comerç, Joan Mares-
ma (CiU), assegura que “l’actual 
ubicació està plenament conso-
lidada” i recorda que va ser un 
acord del Consell de Comerç, el 
2010. Per la seva banda, Montca-
da Centre Comerç (MCC) troba bé 
el lloc actual, tot i que demanarà 
que “les parades típicament de 
Nadal estiguin al centre”, ha dit 
el president de l’MCC, Manuel Mo-
reno  PA/ SA

Pilar Abián | Redacció
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Durant el matí els vianants estan acostumats a compartir el carrer Major amb el trànsit de vehicles, a la tarda s’uitlitza més com a passeig

Manuel Moreno (MCC): 
‘El comerç és el que 
dóna vida al municipi 
i ara necessitem tot el 
suport possible’
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PLA D’ASFALTAT
L’Ajuntament posa en marxa la 
tercera fase de renovació del 
paviment dels vials més deteriorats

pàg. 6

ORDENANCES FISCALS
El govern aprova la proposta 
per al proper exercici sense 
el suport de l’oposició

pàg. 8

04

 La Plataforma Antiincineració critica el fons del projecte

PrIMera Fase

El Turó comença a tenir l’aspecte de parc 
en sintonia amb la resta de Collserola
El 17 de novembre es faran diferents activitats a la muntanya per mostrar els avenços del projecte de recuperació de l’entorn

El proper 17 de novembre, coin-
cidint amb la celebració del Dia 
del Parc de Collserola, els veïns 
que vagin al Turó començaran 
a visualitzar les actuacions que 
s’estan fent en el marc de la trans-
formació de la muntanya en un 
parc d’ús públic. La intervenció 
afecta una superfície aproximada 
de 10 hectàrees, bona part de les 
quals són titularitat de Lafarge. 
La primera fase del projecte que 
acabarà a fi nal d’any, està pres-
supostada en 134.000 euros i 
inclou l’arranjament de camins, 
la delimitació i senyalització dels 
itineraris a seguir –4 quilòmetres 
en total–, la creació d’una bassa 
per a amifi bis a prop de la font 
de la Mitja Costa i la instal·lació 
de plafons informatius, entre 
d’altres. 

Presentació. El principal punt 
d’entrada al parc estarà al ca-
rrer de Reixac, al barri de Te-
rra Nostra, el lloc on el 7 de 
novembre els representants de 
l’Ajuntament, del Consorci que 
gestiona el Parc de Collserola i 
de Lafarge es van donar cita per 

presentar als mitjans de comuni-
cació els avenços del projecte. 
El vicepresident executiu del 
Consorci, Josep Perpinyà, va 
destacar que la creació del parc 
només pot ser possible gràcies a 
la col·laboració entre les admi-
nistracions i l’empresa. “Fer-ho 
només des del sector públic és 
avui dia inviable”, ha remarcat 
Perpinyà. 
També l’alcaldessa va agrair tant 
al Consorci com a Lafarge la 
seva col·laboració, així com a les 
entitats que han fet aportacions 
al projecte. L’edil va expressar la 
voluntat que el parc sigui un es-
pai de gaudi tant per als montca-
dencs com per a tota l’Àrea Me-
tropolitana. “És part del nostre 
patrimoni, però també és un 
referent al Vallès, tant des 
del punt de vista històric com 
cultural i mediambiental”, va 
dir. L’edil va afegir que, a partir 
d’ara, el principal objectiu de 
l’Ajuntament serà evitar la degra-
dació de l’espai en la part afec-
tada per construccions il·legals i 
abocaments incontrolats.
El director de Lafarge, Vicente 
Pedro, per la seva banda, va des-
tacar que la voluntat de la com-
panyia ha estat sempre “no no-
més restaurar la pedrera sinó 
deixar l’espai millor del que 
estava en un inici”. També va 
explicar les tres fases en què es 
farà el projecte que clourà a prin-

cipi del 2015 i va anunciar que la 
gestió de les activitats que es du-
guin a terme al parc les assumirà 
l’entitat local ACER (Associació 
per la Conservació de l’Entorn i 
la Recerca).

Activitats previstes. ACER serà 
l’encarregada de dinamitzar el 
dia 17 de novembre, juntament 
amb voluntaris del Parc de Coll-
serola, les activitats que s’han 
previst al Turó entre les 10.30 i 
les 13.30h. El programa inclou 
un concurs de fotografi a, tallers 
sobre coneixement de la vegeta-
ció i la fauna del sector i itinera-
ris guiats pels camins habilitats.
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L’alcaldessa, acompanyada de Perpinyà –a l’esquerra de la imatge–i del director de la cimentera local, atenent els mitjans de comunicació

Perpinyà: ‘Aquest 
projecte seria inviable 
sense la col·laboració 
del sector privat’

Pilar Abián | Terra Nostra

En opinió de la Plataforma An-
tiincineració, amb el projecte 
de recuperació del Turó Lafarge 
intenta rentar la seva imatge. El 
portaveu del col·lectiu, José Luís 
Conejero, considera que el que 
està fent l’empresa no és res més 
que complir amb l’obligació de 
mantenir nets uns terrenys que 
són de la seva propietat. “És com 
si entren a casa teva, la destros-
sen, i després quan te l’arreglen, 
encara esperen que els donis les 
gràcies”, opina. La Candidatura 
d’Unitat Popular (Cup) de Mont-
cada i Reixac, per la seva banda, 

ha fet un comunicat en què es 
posiciona a favor de la sentència 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) favorable a 
l’AV Can Sant Joan i reclama que 
s’aturi l’activitat a Lafarge ente-
nent que l’empresa no compleix 
ni amb la tramitació administra-
tiva legal ni amb les normatives 
mediambientals. Així mateix, cri-
tica l’Ajuntament en considerar 
que defensa els interessos de 
l’empresa i no els de la població.
Tant la cimentera com la Gene-
ralitat han recorregut la resolució 
dictada pel TSJC  PA
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La remodelació de la passarel·la 
sobre el riu Ripoll que connecta 
el centre amb Mas Rampinyo es 
farà previsiblement l’estiu vinent 
i tindrà un cost de 500.000 euros 
que sufragarà l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) en el 
marc del seu pla de cohesió terri-
torial d’inversions. En una reunió 
informativa amb les entitats el 5 
de novembre l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC) i el cap de 
projectes de l’AMB, Albert Gas-
sull, van explicar detalladament 
les característiques de la inter-
venció que passa per ampliar la 
zona de pas i per canviar les ba-
ranes i el paviment. “Volem do-
nar resposta al gran volum de 
persones que passa diàriament 
per aquest punt i resoldre un 
problema de seguretat, ja que 
l’actual paviment, de fusta, re-
llisca quan plou o gela”, va pun-
tualitzar l’edil.
Per donar més amplitud a la 
passarel·la –dels 3,15m. actuals 

es passarà a 4.55– s’instal·laran 
unes costelles laterals i es refo-
rçarà l’estructura, atès que el 
pont assumirà més càrrega. Les 
baranes seran substituïdes per 
unes de noves fetes amb xapa 
perforada d’acer galvanitzat i, en 
determinats punts, per planxes 
transparents seguint la línia de les 
que s’instal·laran al llarg del nou 
passeig del carrer Joaquim Caste-
llví. Les mateixes baranes incor-
poraran l’enllumenat per millorar 
la visibilitat en horari nocturn. 

Aspecte clau. La tria del paviment 
és el que més dubtes ha plantejat 
tant als tècnics de l’AMB com als 
dels Serveis de projectes munici-
pals. Tornar a instal·lar fusta ha 
quedat descartat atenent als resul-
tats pràctics ja que costa molt de 
mantenir i es deteriora amb faci-
litat. Després d’estudiar diferents 
alternatives, la que fi nalment s’ha 
triat ha estat un terra d’alumini 
antilliscant. “El referent que te-
nim és Valladolid on hi ha un 

clima similar al nostre, molt 
humit; allà tenen una desena 
de ponts que creuen el Pisuerga 
i el paviment que millor resul-
tat els ha donat fi ns ara ha estat 
aquest”, va explicar la directora 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Marta Bunyesch. 
Quant a la durada i les afecta-
cions que tindrà l’actuació es pre-
veu que, un cop acabat el projecte 
–a fi nal d’aquest mes–, el procés 
d’exposició pública i d’adjudicació 
s’allargi uns 6 o 7 mesos de mane-
ra que la intervenció començaria 
a l’estiu amb un temps d’execució 
màxim de 4 mesos. Mentre es fa-

cin les obres, el pas no es podrà 
utilitzar i els vianants que vulguin 
creuar el Ripoll ho hauran de fer 
pel pont per on passen els vehi-
cles. “Prendrem les mesures ne-
cessàries per garantir la segure-
tat dels ciutadans especialment 
a les hores d’entrada i sortida 
escolar”, es va comprometre Pa-
rra davant la preocupació expres-
sada per alguns veïns.

Joaquim Castellví. Les obres de 
la passarel·la estan vinculades al 
projecte d’ampliació de la vorera 
del carrer Joaquim Castellví tam-
bé fi nançat per l’AMB. Segons va 

confi rmar Gassull, aquesta actua-
ció, pressupostada en 1.235.000 
euros, es comencarà a executar 
abans que acabi l’any. 
El carrer que uneix el centre amb 
la Font Pudenta i Terra Nostra és 
un dels més confl ictius del muni-
cipi ja que les voreres són tan es-
tretes que no garanteixen la segu-
retat dels vianants. Per subsanar 
aquesta problemàtica es farà un 
voladís sobre la llera del Ripoll. 
Aquesta solució permetrà que el 
passeig, d’aproximadament 500 
metres de recorregut, tingui en 
la majoria de trams una amplada 
d’entre 2 i 3 metres.

Les obres d’ampliació 
es faran l’estiu vinent

Passarel·la soBre el rIPoll

La passarel·la es reforçarà per poder assumir més càrrega i,a més del terra, s’instal·laran noves baranes amb punts d’il·luminació
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El terra de fusta se substituirà per un d’alumini antilliscant

Pilar Abián | Montcada
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ordenances del 2014

L’oposició veu insuficients les mesures 
del govern per rebaixar la pressió fiscal 
Unanimitat de tots els grups a l’hora d’aprovar la creació d’ajuts especials per al pagament de l’Ibi

La proposta d’ordenances fiscals 
aprovada pel govern (PSC i CiU) 
al Ple d’octubre, fel el dia 31, no 
contribuirà a rebaixar la pressió 
fiscal sobre els ciutadans. Això 
és el que opinen els portaveus 
de l’oposició que consideren in-
suficients les mesures proposa-
des que passen per la reducció 
de l’Impost de Béns Immobles 
(Ibi) al voltant d’un 3%; de les 
plusvàlues, un 16%, i el manteni-
ment de la resta de taxes (impost 
de vehicles, IAE i la taxa de reco-
llida de residus, entre d’altres).

Retrets de l’oposició. “La re-
baixa de l’Ibi s’ha fet per llei, 
el que caldria és actuar sobre 
la totalitat dels impostos, per-
què no tothom és propietari; 
fer el contrari és injust”, va 
argumentar Josep M. González 
(ICV-EUiA) qui va reclamar més 
bonificacions fiscals. En aquesta 
mateixa línea es va pronunciar 
Eva García (PPC) tot demanant 
ajuts sobretot per a la gent gran i 
les empreses amb l’objectiu que ge-
nerin més ocupació. “La rebaixa 
d’impostos proposada és insu-
ficient i arriba tard, quan ja co-
mença a haver-hi una certa recu-
peració económica”, va retreure 
al govern la portaveu popular. 

En nom de C’s, Carmen Rome-
ro va proposar que no només 

s’actués sobre l’Ibi. “Aquesta 
mesura –va dir– només benefi-
ciarà qui sigui propietari d’un 
habitatge i no el conjunt dels 
contribuents”. Així mateix, la 
portaveu d’ERC, Marta Aguilar, 
considera que, més que rebaixar 
la pressió fiscal, el que s’ha fet és 
mantenir-la. “Per reduir-la real-
ment caldria actuar sobre im-
postos lineals, com ara la taxa 
de recollida de residus, ja que 
la incidència en les butxaques 
seria major”, va assenyalar.

Arguments del govern. El presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU), va explicar a 
l’oposició que les ordenances 
aprovades responen a tres objec-
tius: que siguin sostenibles en el 
pressupost del 2014; que apostin 
per la solidaritat fiscal, i que do-
nin resposta a les necessitats de 
la ciutadania. “Actualment ja 
s’apliquen moltes de les bonifi-
cacions que vostès han propo-
sat i som dels pocs municipis 

que, a més de rebaixar l’Ibi i 
les plusvàlues, no aplicarà cap 
pujada”, va dir. 
Com a exemple de les mesures 
que ja s’apliquen, Maresma es 
va referir als habitatges de pro-
tecció oficial que gaudeixen de 
reduccions de la quota durant els 
5 primers anys, un més del que 
marca la llei. També va parlar 

dels avantatges fiscals per als ve-
hicles menys contaminants i de 
les bonificacions per a pensionis-
tes amb rendes baixes. Malgrat 
no rebre el suport de l’oposició, 
les ordenances es van aprovar fi-
nalment amb el vot a favor del 
govern (PSC i CiU), l’abstenció 
d’ICV-EUiA i el vot en contra 
del PPC, C’s i ERC.
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El debat de les ordenances va centrar bona part del Ple d’octubre que es va fer el dia 31 i va durar prop de quatre hores

Pilar Abián | Montcada

Montcada Òptima, l’empresa pú-
blica que va absorvir Montcada 
Societat Municipal i que l’Ajun-
tament va crear per construir 
l’estadi de futbol de la Ferreria i 
fer habitatges protegits ha tancat 
portes definitivament. El procés 
de liquidació es va aprovar al Ple 
d’octubre amb els vots a favor de 
l’equip de govern (PSC i CiU) 
i l’abstenció de l’oposició (ICV-
EUiA, PPC, C’s i ERC). 
En el debat plenari, l’oposició va 
criticar que hi un ball de xifres 
en els documents presentats pels 
auditors i va demanar els comp-
tes clars. ICV-EUiA, va lamen-
tar que el govern hagués engegat 
una societat d’aquest tipus sense 
tenir experiència fet que, en la 
seva opinió, ha estat el motiu de 
les pèrdues acumulades. El PPC 
va qualificar l’empresa de “de-
sastre” i C’s va criticar que, fruit 
d’una mala gestió, les pèrdues les 
hagi acabat assumint la ciutada-
nia. ERC va voler fer constar en 
el moment del seu vot que, si bé 
s’abstenia en el punt, votava en 
contra dels comptes sobre el tan-
cament d’una empresa que fa tit-
llar de “fiasco” i sobre la qual va 
xifrar unes pèrdues de 600.000 
euros (amb el deute acumulat de 
l’anterior societat).

Balanç. El president de l’Àrea 
Econòmica, Joan Maresma 
(CiU), va tancar el debat recor-
dant que l’empresa es va crear 
en un moment en què hi havia 
bonança econòmica, situació 
que va canviar. L’edil va justifi-
car que els deutes “han quedat 
compensats amb els ingressos 
que ha rebut l’Ajuntament en 
concepte del patrimoni i que 
pugen a 700.000 euros”.

Pilar Abián | Montcada

Punt final 
al procés de 
liquidació 
de Montcada 
Òptima

Mesura puntual per a famílies afectades per la crisi

El punt que sí es va aprovar amb 
la unanimitat de tots els grups 
va ser el de la creació d’un ajut 
econòmic extraordinari per pagar 
l’Ibi per als propietaris que es tro-
bin en atur o que han vist modifi-
cada la seva situació econòmica 
a causa de la crisi. La proposta 
del govern va ser aplaudida per 
l’oposició que va demanar, això 
sí, definir molt bé els criteris d’ac-
cés a l’ajut i, especialment, els de 
les situacions d’excepcionalitat 
que preveu la bonificació. 
Maresma va indicar que, en trac-

tar-se d’una mesura de nova apli-
cació sobre la qual es desconeix 
l’impacte que tindrà, es destina-
rà una partida a la mateixa en el 
pressupost del 2014 ampliable en 
funció de les necessitats. 
L’edil també va afegir que, “mal-
grat que el punt recull que l’ajuda 
s’atorgarà en funció dels recursos 
que tingui l’Ajuntament, la volun-
tat del govern és que se’n puguin 
beneficiar totes les persones que 
ho sol·licitin i que compleixin 
amb els requisits exigits”. (Vegeu 
anunci publicat a la pàgina 2) | PA

El govern destaca 
que aquest és un dels 
pocs municipis que 
baixarà l’Ibi i congelarà           
la  resta de taxes
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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac vol rebaixar la pressió 
fiscal el 2014 i per fer-ho possible 
ha aprovat la reducció de l’impost 
de béns immobles (IBI) entre el 
2% i 3% respecte a la quota del 
2013 i la rebaixa d’un 16% del 
tipus impositiu de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (plusvàlua), 
passant del 30% al 25%. També 
ha aprovat la congelació de 
l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica (IVTM) i l’impost d’ac-
tivitats econòmiques (IAE). 
A aquestes rebaixes i congelació  
d’impostos cal afegir-hi les boni-
ficacions a què es poden acollir 
els contribuents en funció de 

la seva situació familiar i el seu 
nivell d’ingressos. Paral·lela-
ment, la taxa de recollida d’es-
combraries fixa un ampli ventall 
de bonificacions que permeten 
rebaixar l’import de la taxa entre 
el 25% i el 75%, en funció 
de diversos criteris –família 
nombrosa o monoparental, ni-
vell d’ingressos dels jubilats i 
pensionistes, i l’ús de la deixa-
lleria municipal.
A part d’aquestes bonificacions, 
al veí que domicilïi a través del 
banc tots els rebuts municipals i 
fraccioni els pagaments en quatre 
trimestres se li aplicarà un 5% de 
descompte addicional en tots els 
impostos i taxes del consistori.

>monogràfic

la FIscalITaT de l’anY VInenT

Àrea econÒMIca
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

MENYS PRESSIÓ FISCAL
Les ordenances del 2014 rebaixen
la pressió fiscal perquè es redueixen l’IBI 
(entre el 2 i el 3%) i la plusvàlua (-16%)

AJUTS PER PAGAR L’IBI
L’Ajuntament ofereix un ajut que oscil·la 
entre el 25 i el 100% de l’impost
en funció dels ingressos del 2013

JOAN MARESMA
PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

Fiscalment
justos

Les ordenances fiscals del 
2014 s’han elaborat pensant 
en la greu crisi econòmica ac-
tual. El govern municipal s’ha 
fixat quatre grans objectius. El 
primer, disminuir la pressió fis-
cal. El segon, aplicar criteris de 
solidaritat fiscal per ajudar les 
persones més castigades per la 
crisi, creant ajuts per fer front al 
pagament de l’IBI. En tercer lloc, 
fer-ho amb transparència per-
què tothom pugui acollir-se a les 
bonificacions fiscals i, finalment, 
garantir un pressupost sosteni-
ble per al 2014, que asseguri les 
polítiques socials i el foment de 
l’ocupació. Tot plegat, per apli-
car una fiscalitat més justa.

BaIXa la PressIÓ FIscal

Baixen l’IBI i la plusvàlua i es manté la resta de tributs

Els tràmits per acollir-se a les bonificacions cal fer-los a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
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Es destinaran 400.000 euros a l’actuació, pressupost que l’oposició creu insuficient

Una quarantena de carrers, inclosos 
al nou pla d’asfaltat de l’Ajuntament

Ple d’ocTUBre

Una quarantena de carrers 
del municipi s’asfaltaran en els 
propers mesos en el marc de la 
tercera fase del pla endegat per 
l’Ajuntament amb l’objectiu de 
millorar l’estat dels vials de la 
localitat. La intervenció va ser 
aprovada en el Ple d’octubre amb 
els vots a favor del govern (PSC 
i CiU) i C’s i l’abstenció d’ICV-
EUiA, PPC i ERC. 
Tots els grups de l’oposició van 
coincidir a manifestar que la 
quantitat assignada per al projec-
te, 400.000 euros, és insuficient 
per asfaltar en condicions una 
quarantena de carrers i van ex-
pressar la seva preocupació per-
què l’asfaltat es faci amb plenes 
garanties i no passi com en inter-
vencions anteriors en què s’ha 

hagut de repetir l’operació per no 
haver-se fet en bones condicions. 
En aquest sentit, el president de 
l’Àrea de Política Territorial, Juan 
Parra (PSC), va fer constar que 
no tots els carrers que s’asfaltaran 
presenten el mateix estat i que, si 
bé hi ha alguns que requeriran 
una fresat més gruixut, en d’altres 
no serà necessari. “Aquest pla 
no és fruit de la improvisació, 
els equips tècnics han fet un es-
tudi dels vials de tot el munici-
pi i han determinat quins són 
els prioritaris a reparar i quin 
tractament requereix cadascun 
d’ells”, va manifestar l’edil. 

Carrers previstos. En aquesta 
tercera fase, els carrers que està 
previst que s’arrangin són Ca-
rretera Vella, Doctor Buxó, Duc 

de Tetuan, Escales de Sant Joan, 
Balmes, París, Santiago, Closes, 
Generalitat i Nord, a la zona cen-
tre; Narcís Monturiol, Castells, 
Baix de Sant Pere, Tagamanent, 
Palamós, Sant Tomàs, Àngel Gui-
merà, i Sant Ramon, a Mas Ram-
pinyo; l’avinguda de la Ribera en 
el tram proper al barri del mateix 
nom;  el carrer Barberà, Maria de 
Bearn i Sabadell, a Font Pudenta; 
Bateria i Vinyes, a Can Sant Joan; 
Nou, Santes Creus, Vallès, Gui-
lleries i Ripollet, a Terra Nostra; 
la rambla dels Països Catalans, a 
Montcada Nova, i Geranis, a Can 
Cuiàs. El projecte s’ha presentat 
al fons del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya (PUOSC) que 
atorga la Generalitat i pot arribar 
a finançar fins a un 50% de la in-
tervenció.

Pilar Abián | Montcada

La modificació del Pla General 
Metropolità (PGM) que proposa el 
govern per compensar els propieta-
ris del solar de l’antiga cerveseria 
del carrer Montiu amb l’objectiu 
que aquest passi a ser de titularitat 
municipal va ser un dels punts més 
debatuts del Ple d’octubre. 
L’oposició es va queixar de no ha-
ver rebut la informació amb prou 
temps per poder-la estudiar i va 
reclamar que es retirés el punt de 
l’ordre del dia. La seva demanda, 
però, no va reeixir perquè el go-
vern entén que, en tractar-se d’una 
aprovació inicial, hi haurà temps 
perquè els grups puguin presentar 
les al·legacions oportunes. 
El canvi de planejament passa per 
traslladar el sostre edificable del so-
lar a Mas Duran i les zones verdes 
a compensar, a la zona perimetral 
del Turó de Vista Rica. Malgrat 
que el president de l’Àrea de Po-
lítica Territorial, Juan Parra (PSC), 
va defensar que es tracta d’una 
proposta estudiada tècnicament i 
favorable als interessos municipals 
l’oposició.

Queixa col·lectiva. “Només hem 
tingut cinc dies per estudiar la 
proposta, això és una falta de 
respecte cap a la resta de grups 
i ens desperta certes inquietuds”, 
va dir la regidora Laura Cam-
pos (ICV-EUiA) tot reclamant 
la retirada del punt de l’ordre del 

dia. “Després de l’experiència 
d’altres afers urbanístics que 
s’han donat al municipi, ens 
sembla tot ben fosc i brut”, va afe-
gir la portaveu del PPC, Eva Gar-
cía. Carmen Romero (C’s) també 
va expressar la seva desconfiança 
envers l’operació proposada: “No 
entenem res, volem més explica-
cions”. Igualment ERC va lamen-
tar que la documentació als grups 
es faciliti directament a les comis-
sions informatives: “Si no l’hem 
pogut estudiar abans no podem 
fer les preguntes necessàries per 
aclarir els nostres dubtes”. 
Parra va tancar el debat assegu-
rant que no hi ha cap “maniobra 
fosca” darrera dels tràmits iniciats 
per a l’adquisició dels terrenys de 
l’antiga cerveseria. “L’únic que vo-
lem –va cloure– és donar compli-
ment a un dels punts del nostre 
Programa d’Actuació Municipal 
(PAM) que és recuperar aquest 
solar per al gaudi de la ciutada-
nia; els grups tindran temps de 
sobre per fer les aportacions que 
considerin oportunes perquè el 
procediment es pot allargar fins 
a prop d’un any”.

L’operació implica un canvi del PGM criticat per l’oposició

El govern vol la titularitat
de l’antiga cerveseria

Pilar Abián | Montcada

Els tècnics municipals han fet un estudi exhaustiu per determinar quins són els vials que s’han d’asfaltar en aquesta tercera fase del projecte
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La Diputació recull les al·legacions presentades pel consistori i pels veïns 

L’Ajuntament farà una vorera des de 
la futura rotonda al pont de la Roca 

accÉs a VallenÇana

El Ple de l’Ajuntament ha donat 
llum verda al conveni amb la Di-
putació per a la construcció d’una 
rotonda a la carretera de la Roca 
en el punt en què els vehicles han 
de girar per accedir a la carretera 
de la Vallençana. El projecte es va 
presentar abans de l’estiu i es va 
sotmetre a exposició pública, pe-
ríode en què els veïns van poder 
presentar al·legacions. 
Segons va informar al Ple 
d’octubre el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 
(PSC), la Diputació ha recollit 
les aportacions veïnals i també 

les que han presentat els serveis 
tècnics del consistori. 
Si bé el cost de la intervenció, 
500.000 euros, l’assumirà l’ens 
supramunicipal, l’Ajuntament 
pagarà la construcció d’una vore-
ra des de la rotonda fins al pont 
de la Roca i serà l’encarregat 
d’assumir el seu manteniment 
així com el de l’enllumenat i 
l’ajardinament del sector. Aques-
tes despeses afegides van ser les 
que van motivar el vot en contra 
de C’s al projecte entenent que 
el govern planifica actuacions 
sense valorar el cost que haurà 
d’assumir al llarg dels anys. 

També el PPC, tot i abstenir-se, 
va reclamar saber que costarà 
mantenir la rotonda i la resta 
d’actuacions previstes al voltant 
de la mateixa. ICV-EUiA igual-
ment es va abstenir mentre que 
ERC va donar suport a la pro-
posta del govern (PSC i CiU). 
“L’Ajuntament pagarà la vo-
rera perquè és una intervenció 
que no estaba prevista i que 
nosaltres hem volgut incloure”, 
va explicar Parra. L’edil també va 
expressar la satisfacció del govern 
pel fet que la Diputació hagi reco-
llit tant les propostes veïnals com 
les del consistori.

Pilar Abián | Montcada

Juan Parra, regidor d’Urbanisme
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L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
ha demanat una reunió urgent 
amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Santi Vila, per conèixer 
de primera mà els detalls sobre el 
projecte de desdoblament de la 
línia ferroviària de Vic que passa 
pel municipi i travessa Mas Ram-
pinyo. En una reunió celebrada 
l’11 de novembre a Madrid entre 
el conseller i la ministra de Fo-
ment, Ana Pastor, aquesta es va 
comprometre a realitzar entre el 
2014 i el 2016 totes les actuacions 
urgents que reclama la Generali-
tat en el servei de Rodalies i que 
estan valorades en 306 milions. 
Un dels projectes inclosos és pre-
cisament el desdoblament de la 
línia de Vic.
 “Que es desencalli el projecte és 
un bona notícia sempre i quan 
es respectin les al·legacions pre-
sentades per l’Ajuntament al 
Ministeri de Foment al 2008”, 
ha assenyalat l’alcaldessa deixant 
clar que el municipi només estarà 

d’acord si es recullen els aspectes 
que anaven destinats a cohesionar 
el municipi molt esquarterat a cau-
sa de les diferents vies de comuni-
cació que el travessen. 

Demandes locals. Al juny del 2012 
el Ple va aprovar una moció en 
què instava al Ministeri de Foment 
a ratificar les al·legacions que va 
presentar el consistori montcadenc 
en 2008 a l’estudi informatiu del 

projecte de desdoblament de línia 
Barcelona-Vic (R3) al seu pas per 
Montcada i Reixac. Entre les de-
mandes presentades es trobava, 
entre d’altres, el soterrament de les 
vies al seu pas per Mas Rampin-
yo; la construcció d’un pas sobre 
l’avinguda Catalunya; potenciar 
l’accés des de Can Sant Joan a 
l’estació de Bifurcació; ampliar el 
pas per sota de l’R3 al carrer Nord; 
modificar l’estació de Montcada-

Manresa i construir un nou via-
ducte sobre la C-17. De moment, 
aquestes al·legacions encara no 
han estat incorporades a l’estudi 
informatiu. 
“Per aquest motiu hem dema-
nat una reunió urgent amb el 
conseller per tal que ens detalli 
més àmpliament el contingut 
d’aquesta intervenció abans que 
es redacti el projecte definitiu” 
ha afegit l’alcaldessa.

L’alcaldessa demana una reunió urgent amb el conseller Santi Vila per conèixer les intencions de Foment

Montcada vol garanties que les seves 
demandes s’inclouran al projecte 

desdoBlaMenT de la línIa de VIc

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament vol garanties que la línia se soterrarà al seu pas per Mas Rampinyo i contribuirà a cosir el territori
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L’acte de reconeixement que 
han començat a preparar 
l’Ajuntament i la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
en record de les víctimes dels 
atropellaments que hi ha hagut 
a les vies del municipi des de 
l’arribada del tren –es calcula 
que al voltant de 150– es farà 
el proper mes de març. 
Una comissió integrada per 
membres del secretariat de l’en-
titat i regidors i representants 
del consistori que es va cons-
tituir el 22 d’octubre s’encarre-
garà de preparar l’homenatge 
que tindrà un caire institucio-
nal i cívic. 

Instal·lació d’un monòlit. L’ac-
te es durà a terme a la place-
ta ubicada al carrer Bogatell, 
prop del pas a nivell, on està 
previst instal·lar un monòlit en 
record de les víctimes. El grup 
de treball també ha previst di-
ferents activitats com la lectura 
d’un manifest i comptarà amb 
la participació de diferents enti-
tats del municipi. 

Pilar Abián | Redacció

L’homenatge a 
les víctimes de 
les vies es farà 
al mes de març

El president de Montcada Cen-
tre Comerç (MCC), Manuel 
Moreno, s’ha pronunciat ober-
tament en contra de les obres 
de construcció del pou de ven-
tilació de la Línia d’Alta Velo-
citat (LAV) previst a Jaume I, 
a l’aparcament del CAP, per 
les afectacions negatives que 
aquesta intervenció tindrà en 
el veïnat i el comerç del sector.
“Pensem fer servir tots els 
mitjans que estiguin al nos-
tre abast per impedir una 
obra que seria nefasta en un 
context de crisi com el que 
estem patint”, ha assenyalat 
Moreno. L’MCC se sumarà a 
totes les accions que es facin al 
municipi. “Els comerciants es-
tem disposats a plantar cara 
i a mobilitzar-nos”, ha afegit 
Moreno.
El pou de ventilació de la LAV 
és l’última obra que resta fer al 
municipi en relació a la infraes-
tructura ferroviària que traves-
sa el nucli urbà des de Vallbona 
fins a l’entrada a la Llagosta.

Pilar Abián | Redacció

L’MCC es 
posiciona en 
contra del pou 
de ventilació 
de la LAV

La Plataforma Antiincineració 
de Montcada i Reixac va ser 
un dels col·lectius que va par-
ticipar el passat 9 de novembre 
a la jornada ‘Les entitats cata-
lanes amb el Residu Zero’ or-
ganitzada a Barcelona conjun-
tament per les organitzacions 
ecologistes CEPA-EdC, SCEA, 
CAPS i el Banc de Recursos i 
Ecologistes de Catalunya. 
José Luís Conejero, en repre-
sentació del Plataforma, va 
parlar de les accions que ha dut 
i està duent a terme el col·lectiu 
contra la crema de residus a la 
cimentera de Lafarge.

Futur. L’esmentada jornada s’em-
marca dins dels actes del III 
Fòrum de l’Estratègia Catalana 
Residu Zero que es farà el pro-
per 19 de novembre i en el qual 
l’Agència de Residus de Catalu-
nya (ARC) presentarà el nou 
Pla general de gestió de residus 
i recursos 2013-2020 i, alhora, 
el Pla Territorial sectorial d’in-
fraestructures de gestió  de re-
sidus municipals de Catalunya 
2013-2020.

Pilar Abián | Redacció

La Plataforma 
Antiincineració, 
a la jornada 
Residu Zero 
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Una vintena de persones de la 
Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques (PAH) de Montca-
da i de l’AV Can Sant Joan va 
participar el 12 de novembre 
en l’aturada d’un desnonament 
d’una família de Vallbona que 
viu a un pis de protecció ofi-
cial del Patronat Municipal 
d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona, situat al carrer Orpí. 
Davant de l’edifici es van con-
centrar unes 200 persones de 
diversos col·lectius veïnals, que 
van denunciar públicament que 
una institució pública promogui 
un procés de desnonament. 
La convocatòria de suport a la 
família desnonada es va fer des 
de l’associació 500x20, l’AV Ciu-
tat Meridiana, el 15-M de Nou 
Barris, l’AV Can Sant Joan i la 
PAH Montcada. 

Unió veïnal. “La solidaritat en-
tre veïns no té fronteres admi-
nistratives, plegats defensem el 
dret a l’habitatge”, ha indicat 

el president de l’AV Can Sant 
Joan, José Luis Conejero. En un 
comunicat, les entitats mobilit-
zades han criticat la política de 
CiU al capdavant del Patronat 
d’Habitatge en considerar que 

fa tot el contrari dels objectius 
de l’organisme per promoure un 
fons de vivendes de lloguer social 
que es destinin prioritàriament a 
resoldre situacions d’emergència 
social.

La mobilització ciutadana evita el desallotjament d’una família de Vallbona 

La PAH Montcada i l’AV Can Sant 
Joan actuen contra un desnonament

MoVIMenTs socIals

Sílvia Alquézar | Redacció

El president de la Favmir, Antonio Cera, i altres veïns del municipi durant l’acte de protesta

Montcada serà el punt de sortida 
de la Marxa d’Aturats i Aturades 
del Vallès que tindrà lloc al desem-
bre -la data encara no s’ha concre-
tat-, en suport a la Iniciativa Legis-
lativa Popular a favor de la Renda 
Garantida Ciutadana (RGC). Així 
ho va decidir la Coordinadora 
d’Assemblees d’Aturats del Vallès, 
reunida el 12 de novembre a l’Abi. 
A la trobada van participar repre-
sentants de les Assemblees de Cer-
danyola-Ripollet, Mollet del Vallés, 
Rubí, Granollers, Montornés del 
Vallés i Montcada i Reixac. 
Rosa Aldave, portaveu de l’entitat, 

considera que aquestes trobades 
són positives “perquè ens donen 
forces per continuar lluitant pel 
nostre dret al treball”. 

Altres accions. A nivell local, el 
col·lectiu montcadenc està treba-
llant en el projecte d’horts comu-
nitaris socials, conjuntament amb 
el consistori, i ha posat en marxa 
un programa a Montcada Ràdio 
sobre temes relacionats amb la in-
serció laboral, ofertes laborals i en-
trevistes a persones que provenen 
del món del treball. L’espai s’emet 
els dilluns a les 20.30h i els dissab-
tes, a les 13.30h. 

Diferents col·lectius de la comarca volen fer l’acció al desembre

Propera acció de protesta 
dels aturats del Vallès

Laura Grau | La redacció

asseMBlea local

Un robatori de cablejat a la 
instal·lació elèctrica del carrer 
Alzina, per on passa una part 
important de la xarxa que abas-
teix bona part dels vials de Terra 
Nostra, va deixar un sector del 
barri sense enllumenat públic 
durant més de tres dies a principi 
de novembre. Davant dels fets, 
l’Ajuntament ha fet un comuni-
cat demanant a la ciutadania la 
seva col·laboració per tal d’evitar 
així aquest tipus d’incidents. Els 
avisos es poden donar als telè-
fons gratuïts 112 i 092.
L’Ajuntament està implementant 
un sistema que permet marcar el 
mobiliari urbà i el cablejat de l’en-
llumenat públic amb un ADN 
sintètic que l’identifica i facilita 
la seva recuperació. “En la me-
sura de les possibilitats anirem 
marcant els mobiliari i cablejat 
de tots els barris, però indepen-
dentment d’això, és important 
comptar amb la col·laboració 
ciutadana” ha manifestat la pre-
sidenta de l’Àrea Interna i regi-
dora de Serveis Municipals, M. 
Carmen Porro (PSC).

Pilar Abián | Redacció

Un robatori de 
cablejat deixa a 
les fosques part 
de Terra Nostra
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Una de les reunions preparatòries es va fer el 12 de novembre a Montcada
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L’equip del Síndic de greuges 
atendrà el proper dimecres 20 
de novembre, durant tot el matí, 
els veïns i veïnes de Montca-
da i Reixac a la Casa de la Vila 
(Major, 32). Aquesta jornada 
s’emmarca dins de les visites al 
municipis que fa el Síndic per do-
nar a conèixer la seva feina i acos-
tar els seus serveis a la ciutadania. 
L’oficina mòbil atendrà les perso-
nes que vulguin fer consultes o 
presentar queixes contra una ac-
tuació de l’administració pública 
i també contra les empreses que 
presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas¿). Els interes-

sats poden concertar l’entrevista 
trucant al telèfon gratuït 900 124 
124 o enviant un correu electrò-
nic a l’adreça sindic@sindic.cat. 
Els serveis del Síndic són gratuïts 
i oberts a tothom.

L’oficina mòbil visitarà el municipi el 20 de novembre

Els veïns seran atesos 
per l’equip del Síndic

Sílvia Alquézar | La redacció

serVeI al cIUTadÀ

L’atenció es farà a la Casa de la Vila
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Es lloga. Pis a Mas Rampinyo, 3 habita-
cions, 2 lavabos, balcó, amb ascensor. Preu 
600 euros negociables. Tel: 615 913 585. 
Oferta de trabajo. Se necesita tornero de 
control numérico con experiencia para tra-
bajar en Polinyà. Tel. 935 642 225.
 Grup Mixte del Vallès. Amb nous espais 
i noves activitats. Si t’ho vols passar bé i 

no estar sola o sol, truca’m (Joan). Tel. 677 
394 239.
En venta. Jaula para de 1 metro de alta por 
60 de ancho. Para animales exóticos. Precio: 
150 euros, a negociar.Tel. 667 208 372.
Classes particulars. De totes les assig-
natures de primària, ESO i Batxillerat. Tel. 
632 482 814.

Compro. Material del Barça, programes 
de cine, àlbums de cromos, postals, te-
beos. pago molt be. Tel. 699 949 508.
Classes particulars. Matrimonio nativo in-
glés se ofrece para dar clases a niños y ma-
yores. Precio a convenir. Tel. 698 364 990.
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.
Busco trabajo. Hombre de 53 años se 
ofrece para trabajar de vigilante de se-
guridad, carretillero o camarero. Tel. 648 
194 337. 
Vendo. Terreno en Can Pomada. Precio: 
60.000 euros. Daniel Tel. 695 695 308.

anuncis gratuïts                                                                          Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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> Homenatge de CDC a Núria Cervera
Núria Cervera, una de les militants històriques de 
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
a Montcada i Reixac, ha estat homenatjada pel 
seu partit “en reconeixement a la seva trajec-
tòria tant política, com cultural i social dins i 
fora del municipi”, segons ha fet saber en un 
comunicat. Cervera va ser una de les cofundado-
res de CDC a Montcada ara fa 35 anys i també 
la primera dona regidora de la democràcia. “Po-
líticament sempre s’ha caracteritzat pel seu treball al costat de la gent i la 
seva dedicació a l’enfortiment de Catalunya”, ha assenyalat la formació | PA

> Obrint vies proposa l’ús social de solars buits
El col.lectiu Obrim Vies, format per un grup de persones sensibilitzades pel medi 
ambient, vol fer una campanya per promoure l’ús social dels espais buits que 
hi ha al municipi i, en concret, a La Ribera. “Si el consistori pot pactar amb 
els propietaris dels terrenys del carrer dels Horts per habilitar un aparca-
ment públic, per què no fa gestions per recuperar l’espai de La Valentine 
o de l’antiga cerveseria?”, ha apuntat Dani Aranda, en nom del col·lectiu. El 
col·lectiu sol·licitarà a l’Ajuntament que atengui les seves propostes | SA

La Cambra de Comerç de Sabadell 
convoca la 44 edició del concurs 
d’aparadors de Nadal, una inicia-
tiva que compta amb el suport dels 
ajuntaments i de les associacions de 
comerciants. El certamen s’adreça 
als establiments de la demarcació, 
que poden presentar la inscripció, 
que és gratuïta, fins al 4 de desem-
bre a la Regidoria de Comerç –c. 
Alt de Sant Pere, 73–, a Montcada 
Centre Comerç (MCC) –c. Gene-
ralitat, 5– i a l’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan –a la 
botiga Marial, al c. Reixagó, 42. 

Premis. La Cambra de Comerç 
lliurarà un únic premi en metàl·lic 
de 1.000 euros, mentre que 
l’Ajuntament montcadenc també 
guardonarà els tres millors apa-
radors escollits pel jurat amb un 
primer premi de 300 euros, un se-
gon de 200 i un tercer de 100. Els 
membres del jurat visitaran els es-
tabliments participants entre el 10 
i el 19 de desembre.  Les botigues 
que no tinguin els aparadors visi-

bles i il·luminats dins de l’horari de 
visita no seran considerats per a la 
concessió dels guardons. 
D’altra banda, l’Ajuntament farà el 

29 de desembre l’encesa dels llums 
de Nadal, en un acte que tindrà 
lloc davant de la Casa de la Vila a 
les 18.30h.

Com ja és tradició hi haurà un únic premi de Sabadell i tres del consistori

La Cambra i l’Ajuntament convoquen 
la 44a edició del concurs d’aparadors

Sílvia Alquézar | La redacció

coMerÇ al nadal

Escons en blanc organitza una 
assemblea el 17 de novembre 
a l’Abi (de 10 a 13h) oberta a 
totes les persones que estiguin 
interessades a saber en què con-
sisteix aquesta opció política. 
En les passades eleccions muni-
cipals 595 electors van decidir 
votar en blanc, una xifra que els 
responsables locals d’Escons en 
blanc consideren prou elevada 
i manifesta la desafecció que hi 
ha cap a la política.

Arguments. Els dirigents d’Escons 
en blanc es mostren crítics amb 
la majoria de pràctiques dels par-
tits quant al seu funcionament 
intern de caràcter “disciplinari 
corporatiu”, la manera en què 
representen els electors i la seva 
legitimitat. Aquesta opció políti-
ca considera que deixar cadires 
buides en les comptesses electo-
rals serviria perquè la ciutadania 
reflexionés sobre el que significa 
votar i per motivar i conscienciar 
una part important de la pobla-
ció no polititzada que reclama 
canvis profunds i no els identifi-
ca en les actuals opcions.

Pilar Abián | Montcada

Assemblea 
d’Escons en 
blanc el 17 de 
novembre a l’Abi

L’exalcalde Josep M. Campos és el 
nou coordinador d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds (ICV) a Montca-
da i Reixac, després que fos escollit 
a l’assemblea extraordinària que va 
convocar la coalició el 28 d’octubre 
per renovar el nucli de la direcció. 
Campos assumeix el càrrec “amb 
la voluntat d’augmentar la 
presència de l’organització a les 
lluites veínals i com a garantia 
que no siguin els ciutadans que 
más pateixen, aquells que afron-
tin les conseqüències més nega-
tives d’aquesta crisi”, diu en un 
comunicat. 
El nou coordinador té la inten-
ció d’iniciar contactes amb la 
resta de forces polítiques i socials 

del municipi en els pròxims dies, 
“per explorar possibilitats de 
col·laboració en la defensa dels 
interessos dels veïns”, afegeix. 
Campos substitueix en el càrrec 
Mercedes Paredes, que ha presidit 
la coalició des del febrer de 2012.

L’exalcalde substitueix en el càrrec Mercedes Paredes

Campos, nou coordinador
d’ICV a Montcada i Reixac

Laura Grau | La redacció

PolíTIca

Els farmacèutics cobraran el dia 
20 de l’Estat els diners endarre-
rits que els deu la Generalitat i 
que pugen a 416 milions d’euros. 
La mesura la va traslladar el se-
cretari d’Estat d’Administracions 
Públiques, Antonio Beteta, als 
representants dels Col·legis de 
Farmacèutics i de les Federaci-
ons d’Associacions de Farmàcies 
catalanes en una reunió feta a la 
Delegació del Govern a la qual 
va assistir la diputada i regidora 
montcadenca Eva García. L’edil 
ha expressat la seva satisfacció 
per la decisió del govern que be-
neficiarà les 10 farmàcies del mu-
nicipi i ha estat molt crítica amb 
la Generalitat. “El que treurà 
les castanyes del foc serà el go-
vern espanyol”, ha dit. 
La notícia ha estat rebuda amb 
cert escepticisme per part dels 
farmacèutics locals. “Fins que 
no vegi els diners, no m’ho 
creuré”, ha dit Josep Relat, de 
la farmàcia Relat, qui ha matisat 
que “cobrarem perquè Madrid 
ha desbloquejat uns diners que 
li devia a la Generalitat”.

Laura Grau | Montcada

Les farmàcies 
cobraran els 
endarreriments 
aquest mes
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Campos va ser alcalde del 1979 al 1999
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L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), ha presentat un recurs al 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) contra la per-
sonació de la Plataforma Saba-
dell Lliure de Corrupció com a 
acusació popular en la peça cin-
quena del cas Mercuri, en què es 
troba imputada per un presump-
te delicte de tràfic d’influències 
juntament amb l’exalcalde sa-
badellenc Manuel Bustos, el seu 
germà Francisco i el diputat del 
PSC Daniel Fernández. 
Segons ha fet saber la Platafor-
ma, Pérez ha sol·licitat al TSJC 
que desestimi la petició del col-
lectiu i que, en el cas que aquesta 
sigui acceptada, se li demani una 
fiança de 20.000 euros. Sabadell 
Lliure de Corrupció ha presen-
tat un escrit d’oposició al recurs 
de l’alcaldessa i ha criticat el “ta-
rannà poc democràtic” de l’edil 
entenent que va en contra de la 
transparència i la regeneració 
democràtiques. L’alcaldessa, que 
ha reiterat la seva innocència, ha 
declinat fer declaracions per res-
pecte al procediment judicial.

Pilar Abián | Montcada

Pérez recorre 
contra el grup 
Sabadell Lliure 
de Corrupció
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La vegetació ha tornat a créixer en els espais de pas i estada dels voltants del Rec Comtal

> El PSC reprèn les xerrades amb entitats
L’agrupació local del PSC ha tornat a posar en marxa les trobades de la pri-
mera secretària del partit i alcaldessa, María Elena Pérez, amb entitats i ciuta-
dans anomenades ‘Fem un cafè i parlem’ i que, segons assenyala la formació 
socialista, pretén apropar la màxima responsable del consistori als barris per 
conèixer les seves problemàtiques, preocupacions i propostes. Les trobades 
es poden concertar a través del telèfon 637 473 235 | PA

> La Cup posa taules informatives al carrer
La Candidatura d’Unitat Popular visita els barris amb objectiu de recollir les 
queixes i inquietuds dels veïns i, alhora, d’informar-los sobre les seves lluites 
i accions. El 16 de novembre la taula informativa de la formació serà a Can 
Cuiàs (d’11 a 13.30h), al costat del Centre Cívic | PA
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FESTA DE LA GENT GRAN
Les activitats es faran al pavelló 
Miquel Poblet el cap de setmana 
del 16 i 17 de novembre

pàg. 15 pàg. 16

MERCAT D’INTERCANVI
L’Associació Andròmines farà 
el 23 de novembre la tercera 
edició a la plaça de l’Església

L’Auditori Municipal acull fi ns 
al 15 de desembre l’exposició 
Diàlegs migrants, una iniciativa 
del departament d’Integració de 
l’Ajuntament amb el suport de la 
Fundació Mescladís. La mostra 
pretén crear un espai de refl exió 
sobre els processos migratoris que 
s’han produït al llarg del segle XX, 
refl ectint les vivències comunes de 
les persones que marxen del seu 
país amb l’objectiu de buscar un 
futur millor. 
La mostra s’articula a partir d’un 
element comú, la maleta de viatge, 
per construir un lloc de trobada 
de diferents diàlegs. Mitjançant 
elements gràfi cs i audiovisuals es 
descobreixen les característiques 
i les estructures que es repeteixen 
una i una altra vegada en diversos 
períodes històrics. L’exposició gira 

al voltant de quatre eixos –la mo-
tivació, el viatge, el xoc migratori 
i la vida a Barcelona– i els testimo-
nis d’immigrants que dialoguen 
compartint les seves experiències 
una vegada decideixen marxar 
lluny de casa. A la mostra també es 

poden veure alguns dels retrats que 
formaran part de l’exposició  ‘Veus 
des de la Ribera’, formada per prop 
de 180 imatges a càrrec del fotògraf 
Joan Tomàs, que passaran a formar 
part d’una obra artística col·lectiva 
que s’instal·larà a un lloc cèntric de 
la ciutat.

Actes complementaris. L’exposició 
s’inaugurarà el 19 de novembre 
(19h) amb una xerrada sobre 
memòries migratòries a càrrec 
d’Imma Boj del Museu d’Història 
de la Immigració de Catalunya, a 
més de la intervenció del director 
de la Fundació Mescladís, Martín 
Habiague. D’altra banda, el dia 22, 
l’Auditori serà l’escenari del recital 
poètic Memoria errante, de Dèria 
Teatre, basat en textos de Cristina 
Falcón. 
El 25 de novembre, també hi ha pre-
vista a la Casa de la Vila (19h) una 
altra conferència sobre els reptes 
i les esperances de la immigració, 
a càrrec de Manuel Delgado, pro-
fessor d’antropologia social a la 
Universitat de Barcelona i membre 
de la Comissió d’Immigració del 
Parlament. La mostra s’emmarca 
en el projecte Diàlegs migrants, 
iniciat l’any passat per Integració 
amb el suport d’entitats del barri 
amb l’objectiu de promoure la con-
vivència i la cohesió social a través 
d’espais de diàleg i de refl exió so-
bre l’experiència d’emigrar.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament també 
organitza al novembre 
altres propostes en    
el marc del projecte

InTeGracIÓ

L’exposició Diàlegs migrants és un espai de refl exió que mostra els punts en comú del fet migratori al llarg del segle XX 

L’Auditori acull històries de vida de persones 
que busquen un futur millor lluny de casa

Les maletes són l’element comú que articula l’exposició Diàlegs migrants que es pot visitar a l’Auditori Municipal fi ns al pròxim 15 de desembre
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‘Treballem per desmuntar estereotips i prejudicis sobre la immigració’
‘La Veu’ ha parlat amb la regidora 
d’Integració, Elisabeth González 
(CiU), sobre el programa Diàlegs 
migrants, que es va posar en 
marxa ara fa un any i mig.

-Quin és l’objectiu del projecte?
És un programa de desenvolu-
pament comunitari que intenta 
comprendre el que signifi ca l’ex-
periència d’emigrar, trobant en 
els punts comuns la millor mane-
ra davant les actituds d’exclusió. 
Treballem per desmuntar els es-
tereotips i els prejudicis sobre les 
persones immigrants. 

Per què va decidir apostar per 
aquest projecte?
Perquè fomenta els punts de 
trobada i refl exió sobre els pro-
cessos migratoris de diferents 
èpoques i, alhora, incideix en la 
participació amb propostes al 
carrer que impliquen molta gent. 
Es creen espais per fomentar la 
interrelació.
Quin balanç fa del programa des 
que es va posar en marxa la pri-
mavera del 2012?
Estem molt contents perquè ha 
aconseguit involucrar moltes 
persones. La idea és donar con-

tinuïtat a ini-
ciatives com 
aquestes per-
què la cohe-
sió social no 
s’aconsegueix 
amb accions 
esporàdiques 
sinó amb un 
treball  conti-
nuat de sensibilització. La feina 
és lenta i els resultats no són 
immediats, però hem de seguir 
apostant per projectes que des-
pertin l’interès de les persones 
per garantir la cohesió social | SA
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‘Regala somriures’ perquè els infants 
de Montcada tinguin regals de Nadal

caMPanYa solIdÀrIa

L’Àrea Social posa en marxa la tercera edició de la iniciativa, que arribarà a prop de 350 nens i nenes
Cáritas Montcada ja disposa 
dels voluntaris necessaris per 
donar suport al Gran Recapte 
d’aliments, una iniciativa pro-
moguda des de la Fundació 
Banc dels Aliments el 29 i el 30 
de novembre. L’entitat, que dóna 
suport a la iniciativa amb la co-
ordinació dels voluntaris locals, 
compta amb la col·laboració 
d’unes 130 persones per cobrir 
els cinc punts de recollida de pro-
ductes al municipi: els supermer-
cats Mercadona de Can Cuiàs i 
Mas Rampinyo, els Condis de 
Montcada Centre, Montcada 
Nova i Can Sant Joan i el Gros 
Mercat, a la Ferreria. “Són dos 
dies i així podrem fer torns de 
3 hores”, ha indicat José Anto-
nio Martín, de Càritas Montca-
da, que s’encarrega de coordinar 
els voluntaris a Montcada. 
Fa un any, l’objectiu era recollir 
1.400 tones d’aliments i, final-
ment, es va aconseguir arribar 
fins a gairebé 2.800 tones. Segons 
l’organització, la crisi ha agreujat 
la situació de moltes famílies i la 
idea és superar la quantitat reco-
llida l’any passat.

Càritas ja té els 
voluntaris per 
al Gran Recapte 
d’aliments
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Espai Taichí –al carrer Clavell, 
44– va ser l’escenari el 10 de no-
vembre d’una jornada solidària 
que va consistir a fer grues de 
paper per col·laborar amb la Ma-
rató de TV3, que enguany està 
dedicada a les malalties neurode-
generatives. El centre ha recollit 
ja 556 figures d’origami, un art 
japonès tradicional. El projec-
te compta amb el suport de la 
Fundació de la Mútua General 
de Catalunya, que destinarà un 
euro per cada grua de paper feta 
a la iniciativa solidària de la tele-
visió catalana. 

La tradició. Les persones que 
vulguin col·laborar poden por-
tar la seva grua a l’Espai Taichí 
fins al 29 de novembre. “Estic 
molt contenta perquè no és 
fàcil fer l’origami i ja n’hem 
recollit gairebé 600”, ha co-
mentat Olga Beato, la directora 
de l’establiment. Al Japó hi ha 
una antiga llegenda que diu que 
qui faci 1.000 grues de paper li 

serà concedit un desig. Tradicio-
nament, en aquest país asiàtic, 
regalar grues de paper s’associa 
amb el fet de voler desitjar salut, 
benestar, felicitat i prosperitat a 
partir de la iniciativa d’una nena 
japonesa afectada per la radiació 
de la bomba d’Hiroshima. La 
petita es va proposar fer 1.000 

grues de paper, creient que quan 
les acabés estaria curada. La nena 
no va poder superar la malaltia i 
tampoc va arribar a complir el 
seu repte, que van acabar uns 
amics. D’aquesta manera, les 
grues d’origami –papiroflèxia en 
japonès– es van convertir en un 
símbol de pau arreu del món. 

PaPIroFlÈXIa BenÈFIca

L’Espai Taichí fa 556 grues de paper 
per col·laborar amb la Marató de TV3
La Fundació de la Mútua General de Catalunya destinarà un euro per cada figura creada

Sílvia Alquezar | Redacció
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Algunes de les grues de paper que es van fer a l’Espai Taichí amb una finalitat benèfica

> Balanç positiu del Cistell Solidari
Un total de 18 famílies es beneficia del programa Cistell Solidari, una ini-
ciativa municipal amb el suport de l’ong Aldees Infantils que consisteix 
que les famílies més vulnerables puguin comprar aliments frescos. El pro-
jecte es va posar en marxa el 4 d’octubre amb la participació de 2 fruiteries 
–Mayte’s Fruits i Fruites i Verdures– i dues peixateries –Ito i Lola i Ana. 
El balanç és molt positiu perquè els beneficiaris poden bescanviar uns 
tiquets per valor d’entre 50 i 60 euros al mes per productes frescos als 
establiments col·laboradors. D’altra banda, els impulsors del Cistell Soli-
dari han fet una crida entre les carnisseries de la ciutat, perquè no n’hi ha 
cap adherida al projecte i, per tant, les famílies no tenen accés a la carn. 
Aldees Infantils s’encarrega de captar els comerços associats i de repartir 
els tiquets entre els beneficiaris, que venen derivats des de la Regidoria 
Serveis Socials de l’Ajuntament | SA

El departament de Cooperació i Solidaritat organitza el 24 de novembre 
(18h) al Kursaal un concert de gòspel a càrrec del grup Gòspel Gràcia, 
un dels participants al concurs televisiu 0h Happy Day, dirigit per Karol 
Green. La recaptació de l’actuació es destinarà íntegrament a l’Institut 
dels Drets Humans de Catalunya. Les persones interessades a assistir-hi 
poden comprar les entrades al preu de 3 euros a l’Auditori, de dimarts a 
dissabte de 17 a 21h i diumenge, d’11 a 14h, i a l’Espai Kursaal, a través 
del telèfon 934 925 959, o bé presencialment, de dilluns a divendres de 
9 a 21h | SA  

> Concert de gòspel solidari pels drets humans

La campanya ‘Regala somriures’ 
pretén que els nens i nenes del 
municipi entre 1 i 12 anys que 
viuen en un entorn econòmic difí-
cil puguin gaudir de regals de Na-
dal, com la resta d’infants del mu-
nicipi. Per tercer any consecutiu, 
l’Ajuntament engega una iniciati-
va solidària d’aquest tipus, oberta 
a la participació de tota la ciuta-
dania. La campanya la promouen 
diverses regidories de l’Àrea So-
cial del consistori i es va presentar 
el dia 11 en un acte a l’Ajuntament 
encapçalat per l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC). 

El projecte. L’Ajuntament hi  des-
tinarà 7.400 euros a l’adquisició 
de joguines, dels quals 3.000 co-
rresponen a una aportació de ‘la 
Caixa’. “Enguany hem decidit 
col·laborar amb Montcada 
amb una iniciativa que ja fèiem 
a d’altres poblacions del Vallès”, 
ha indicat el director de l’oficina 
bancària del carrer Major, Joan-

Ramon Masferrer, qui també va 
assistir a l’acte. La ciutadania i les 
entitats hi podran col·laborar per 
mitjà de la compra d’una espelma 
solidària que es pot adquirir fins 
al 15 de desembre, al preu de 2,5 
euros. L’altra fórmula per donar-hi 
suport és aportant material esco-
lar i contes per regalar a la canalla. 
Les associacions que ho vulguin 

també podran fer-hi donacions 
econòmiques o bé esdevenir un 
punt de recollida de material, com 
ara totes les escoles de primària 
de la ciutat, que s’han adherit 
enguany a la iniciativa. El 12 de 
desembre hi haurà un acte públic 
al Kursaal, on els representants de 
les associacions lliuraran les seves 
aportacions. “Un any més dema-

nem la col·laboració de la gent 
perquè els infants de la ciutat 
tinguin un regal aquest Nadal”, 
va manifestar l’alcaldessa. 
Enguany, la campanya pretén 
beneficiar un total de 350 in-
fants amb l’adquisició per part de 
l’Ajuntament de les joguines que 
aniran als lots, per tal d’ajustar al 
màxim els regals a l’edat dels in-
fants. Al 2012, es van fer lots per 
a 271 nens i nenes i, al 2011, per 
a 129. La llista de famílies que re-
bran els regals les confecciona el 
departament municipal de Serveis 
Socials.
L’espelma solidària es podrà ad-
quirir a una desena de comerços 
del municipi i també es vendrà 
durant la Fira de Nadal els dies 
14 i 15 de desembre a la rambla 
dels Països Catalans. Els llibres i 
el material escolar es podran lliu-
rar a tots els centres educatius de 
primària, a la Casa de la Vila, al 
Kursaal, als centres cívics l’Alzina 
i Can Cuiàs i a una carpa que 
s’instal·larà a la Fira de Nadal. 

Sílvia Alquezar | Redacció
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L’edil Elisabeth González, l’alcaldessa, Joan R. Masferrer i la regidora Ana Rivas durant la presentació

La Biblioteca Elisenda de Montcada acollirà el pròxim 21 de novembre 
(18h) una sessió de l’Hora del conte per donar a conèixer entre els 
més petits quins són els seus drets i com són d’importants. La inicia-
tiva, organitzada pel departament d’Integració de l’Ajuntament, es fa 
amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Drets dels 
Infants, que se celebra el dia 20. L’activitat, a càrrec de la companyia 
Lapsus Espectacles, és gratuïta i s’adreça a nens i nenes de 4 a 10 
anys | SA  

> Hora del conte en favor dels drets dels infants
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Treballar a favor de la inclusió 
dels nens amb necessitats educa-
tives especials i posar al seu abast 
tots els instruments necessaris 
perquè arribin al màxim de ls se-
ves possibilitats, són els objectius 
de Tot per Tu, una nova entitat 
creada per un grup de famílies 
de Montcada amb fills “dishar-
mònics”, terme que pot servir 
per resumir l’evolució dels nens 
amb trastorn d’espectre autista 
(TEA). “La falta d’habilitats so-
cials i de capacitat d’abstracció 
d’aquestes persones pot fer 
pensar que no els interessa el 
que passa al seu voltant, però 
no és així”, explica Carmen Sa-
rante, de Tot per Tu.  

Escola inclusiva. Tant ella com 
la resta de membres del grup han 
constatat que el model d’escola 
inclusiva, on els nens disposen 
d’una Unitat de Suport Educa-
tiu (USEE) i un especialista que 
els acompanya a les aules –com 
existeix actualment al Reixac i a 
l’Elvira Cuyàs–, els permet pro-

gressar més que el sistema edu-
catiu especial. “Amb una mica 
més d’ajut que la resta, aquests 
nens són capaços de ser un més 
de la classe”, afirma Rafi Espino-
sa. Aquesta aposta per la inclusió 
sovint xoca amb reticències per 
part d’alguns sectors de l’àmbit 
educatiu i amb bones paraules 
però pocs recursos per part de 
les administracions. “Per això és 
important que les famílies ens 
agrupem i fem pedagogia entre 

els professionals i els qui estan al 
capdavant de les institucions”, 
diu Sarante. L’altre objectiu de 
l’entitat és disposar d’un local on 
poder reunir-se i acollir els tera-
peutes de l’Ametlla del Vallès amb 
els quals treballen. L’entitat es pre-
sentarà oficialment el 6 de desem-
bre amb un concert solidari que 
tindrà lloc a l’escola Reixac (20h). 
Les entrades, al preu de 3 euros, 
es poden adquirir al Baviera, el 
Danubio i El Rebost de l’Àpat.

noVa enTITaT

Tot per Tu aposta per la integració 
dels nens amb necessitats especials
El col·lectiu es presentarà oficialment el 6 de desembre amb un concert solidari

Laura Grau | Montcada

Carmen Sarante i Rafi Espinosa són dues de les components de la nova entitat Tot per Tu

L’acte central debatrà el nou model 
per computar les agressions sexistes

dIa MUndIal conTra la VIolÈncIa MasclIsTa

La Casa de la Vila acollirà el 27 de novembre una xerrada sobre el canvis que proposa el govern central
La Regidoria de Salut Pública po-
sarà en marxa aquest curs una nova 
iniciativa per prevenir l’obesitat 
infantil amb la promoció d’hàbits 
alimentaris adequats i la pràcti-
ca d’activitat física. El programa 
Thao-Salut Infantil, de la Fundació 
del mateix nom, es durà a terme 
durant quatre anys als centres de 
primària i les escoles bressol. D’una 
banda, s’implementaran iniciatives 
per portar una alimentació equili-
brada i fer esport i, d’altra, es farà 
un estudi per conèixer l’evolució 
del pes i la talla dels infants de 3 a 
10 anys de les escoles. El dia 13 es 
va constituir la taula local, que va 
comptar amb les explicacions de 
Santiago Gómez, de Thao, i el dia 
20 es farà la presentació pública del 
projecte en un acte a l’Auditori.

Programa 
per promoure 
l’esport i hàbits 
alimentaris sans
Sílvia Alquézar | Redacció

La Regidoria de Dona i Igualtat i 
les diferents associacions de dones 
de la ciutat han elaborat un ampli 
programa d’activitats per comme-
morar el Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere. El mateix 
dia de l’efemèride, el 25 de novem-
bre, hi ha prevista la lectura d’un 
manifest, a les 19h davant la Casa 
de la Vila, a càrrec dels ciclistes Er-
nesto Romero i Izaskun Ceberio, 
de l’equip Mujeres en Igualdad amb 
l’eslògan ‘Ni una más’. El Grup de 
Dones de Can Cuiàs també llegirà 
un manifest i farà una performance 
contra la violència masclista el ma-
teix dia, a les 18h, davant del centre 
cívic del barri.

Xerrada. L’acte central de la cele-
bració es farà el dia 27 a la Casa 
de la Vila (18.30h), que acollirà 
una xerrada a càrrec de l’advocada 
Celeste Arella, de l’Associació de 
Dones Juristes, sobre els canvis 
que el Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat vol introduir en 
el model de còmput de les agres-
sions sexistes. Abans, es pro-
jectarà el curtmetratge ‘Amores 
que matan’, de la directora Icíar 
Bollaín, que presenta la violència 
masclista a través de la recreació 

d’un centre de rehabilitació per 
a homes maltractadors, recollint 
el seu testimoni i posant de ma-
nifest que el comportament dels 
agressors té els seus orígens en la 
cultura patriarcal.
D’altra banda, del 20 al 30 de no-

vembre, la Biblioteca Elisenda ofe-
rirà una exposició sobre llibres 
que denuncien la violència de 
gènere, organitzada per la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni i la 
biblioteca. També hi haurà altres 
propostes adreçades a conscien-
ciar els joves sobre la problemàti-
ca, com el concurs d’elògans per 
piular contra la violència de gè-
nere organitzat pel Consell Co-
marcal del Vallès Occidental. El 
certamen s’adreça a joves de 14 
a 30 anys i les inscripcions finalit-
zen el 21 de novembre.
La celebració del 25-N clourà 
el dia 30 amb la sortida a la 
Maternitat d’Elna, on la infer-
mera Elisabeth Eidendenz va 
salvar 597 infants –la majoria 
de mares republicanes– durant 
la II Guerra Mundial. La bona 
acollida de la proposta, organit-
zada pels col·lectius de dones i 
l’Ajuntament, ha fet ampliar el 
nombre de places de 55 fins a 79, 
omplint dos autocars. 

Sílvia Alquezar | Redacció
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Després de la lectura del manifest es fa un minut de silenci en record de les víctimes de gènere
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Santiago Gómez, de la Fundació Thao
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> Bona acollida del taller de reciclatge de roba
Una desena de persones par-
ticipa en el taller de reciclatge 
de roba, organitzat per l’equip 
tècnic del Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari de la Ribera 
i el departament d’Integració. 
L’activitat va començar el 5 de 
novembre i s’allargarà fins al 10 
de desembre, tots els dimarts i 
divendres, de 16 a 18h, al cen-
tre cívic del barri. L’objectiu del curset és transformar peces de roba que ja no 
s’utilitzen en creacions úniques i mediambientalment sostenibles. A la foto, la 
monitora d’Andròmines mostra una flor feta amb roba reciclada | SA

Un total de 69 exemplars d’ocells de 8 espècies 
diferents es van anellar durant la tercera i darrera 
jornada d’anellament científic d’ocells salvatges 
que enguany ha organitzat la Diputació de Bar-
celona al Parc Fluvial del Besòs. L’activitat, que 
va comptar amb la participació d’una quinzena 
de persones, es va fer en els canyissars de de-
puració de Montcada, el 9 de novembre al matí. 
Es van anellar 27 rossinyols bords, 23 mosquiters 
comuns, 9 pit-roigs, 5 cueretes torrenteres, 2 bla-
uets i 1 pardal bardissa, 1 bitxac comú i 1 tallarol de casquet  | SA  

> Jornada d’anellament científic d’ocells

L’associació sociolaboral Andrò-
mines organitza el 23 de novem-
bre la tercera edició del Mercat 
d’Intercanvi a la plaça de l’Església, 
de 9 a 14h. La iniciativa s’emmarca 
en el programa Reincorpora, un 
projecte adreçat a persones que 
han estat privades de llibertat i que 
compta amb el suport de la Funda-
ció ‘la Caixa’ i Departament de Jus-
tícia de la Generalitat. “Els alum-
nes reben formació sobre gestió 
de residus i orientació laboral 
amb l’objectiu que trobin una 
feina”, explica la tècnica d’inserció 
de l’entitat, Elena García, qui ha 
afegit que els participants també 
fan pràctiques a empreses. 

Un repte. Els inscrits al curs són 
els responsables de l’organització i 
la difusió del mercat d’intercanvi, 
que s’ha fet coincidir amb la Set-
mana Europea del Medi Ambient 
per tal de promoure l’intercanvi 
d’objectes com a alternativa de 
consum sostenible. Durant tot el 
matí, els alumnes tenen previstes 

diverses activitats com una gimca-
na infantil “per ensenyar als més 
petits la importància de cuidar la 
natura”, explica José, un dels par-
ticipants, qui reconeix que “estic 
aprenent molt sobre la recupe-
ració de les deixalles”. Els inscrits 
s’han mostrat molt il·lusionats amb 
el projecte “perquè em permet 
estar actiu, tinc un al·licient a la 
vida”. El col·lectiu també se n’ha 

encarregat de les tasques de difu-
sió, amb el disseny del cartell, un 
punt de llibre i una enganxina so-
bre l’esdeveniment, a més de la gra-
vació d’una falca publicitària i un 
programa d’El Mirador, de Mont-
cada Ràdio, que s’emetrà el dia 20, 
a les 13.05h, i el 22, de 18.30h. Per 
a més informació, es pot consultar 
el bloc intercanviemiconvivim.wordpress.
com i el facebook de l’entitat. 

InsercIÓ socIal I laBoral

Andròmines organitza el III Mercat 
d’Intercanvi a la plaça de l’Església
La iniciativa s’inclou en el programa Reincorpora per a persones en risc d’exclusió

Sílvia Alquezar | Montcada

Els alumnes Francisco i José amb la tècnica Elena García durant la gravació a Montcada Ràdio
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L’associació Xic Can Cuiàs organitza els dies 18 i 25 de novembre i 2 de 
desembre un taller per aprendre a fer bonsais amb coure. Les sessions 
es faran al centre cívic del barri, de 17.30h a 19h. Les persones inte-
ressades poden reservar plaça a través del correu xiccancuias@gmail.
com. Amb la confirmació de la plaça s’enviarà el material que cal portar 
per fer el taller  | SA  

> Curset de bonsais de coure a Can Cuiàs
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La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va visitar el 12 de novembre la Comunitat Terapèutica 
que Projecte Home Catalunya (PHC) té a la Vallençana. La consellera va visitar el centre acompanyada d’Anto-
ni Castella, president del Patronat de PHC, Oriol Esculies, el director de la fundació, i Octavio Moreno, respon-
sable de la Comunitat Terapèutica. Durant la visita, la consellera ha fet un recorregut per les instal·lacions de 
la Comunitat guiada per dos residents en tractament al centre. Posteriorment, es va dur a terme una trobada 
entre la consellera i diverses de les persones residents de la Comunitat amb l’objectiu de donar a conèixer les 
seves experiències i mostrar de quina manera actua la Comunitat Terapèutica en la rehabilitació de persones 
amb drogodependències. En aquesta trobada, Munté va valorar “la voluntat i l’esforç dels usuaris i usuàries” 
i també el fet que la Comunitat “és un programa on es treballen molts aspectes alhora”  | LG

> La consellera de Benestar Social visita Projecte Home
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La Festa de la Gent Gran, que tin-
drà lloc el 16 i el 17 de novembre 
al pavelló Miquel Poblet, comptarà 
amb l’actuació de 16 grups de les 
diverses activitats que s’organitzen 
des de les diferents associacions de 
gent gran del municipi i la Regi-
doria de Participació Ciutadana. 
La celebració començarà dissabte, 
a les 10h, amb una exhibició de 
tai-txí i, tot seguit, també hi haurà 
una desfilada de vestits de paper, a 
més de l’actuació de les corals i la 
rondalla i una ballada de sardanes. 
Durant tot el matí es farà una 
mostra de puntes de coixí a càr-
rec de l’Associació de Puntaires de 
Terra Nostra i del grup de Mont-
cada Centre. A les 13.15h hi haurà 
una botifarrada a càrrec de l’entitat 
Pancetes Crew. A partir de les 17h, 
tindrà lloc una exhibició de sevil-
lanes i de balls de saló i una sessió 
de play-backs. 

Diumenge. La jornada començarà 
amb una caminada per Mas Duran 
(10.30h) i un esmorzar saludable 
per a tots els participants al parc de 

la Llacuna. La festa continuarà a la 
tarda amb la lectura d’un manifest 
redactat per les entitats de gent gran 
que llegirà Julián Muñoz en repre-
sentació de les associacions. Tot 
seguit, tindran lloc els parlaments a 
càrrec de les autoritats municipals 
(16.45h) i un berenar per als as-
sistents. La celebració clourà amb 
els balls en línia i el ball de festa 
amenitzat per l’orquestra Arsènic 
Band. L’esdeveniment compta amb 
el suport d’una vintena de volunta-
ris de Creu Roja. Coincidint amb 

la festa, l’Ajuntament presentarà un 
catàleg de serveis per a la gent gran, 
editat pel consistori. El catàleg, fet 
per Participació Ciutadana amb el 
suport de les entitats locals, es dis-
tribuirà entre els assistents i també 
es podrà aconseguir a l’Ajuntament 
i als dos casals. 
D’altra banda, el Centre de Dia del 
Casal de Gent Gran de Montcada 
fa una jornada de portes obertes el 
26 de novembre per donar a co-
nèixer les seves instal·lacions i els 
serveis que ofereix.

Sílvia Alquézar | Montcada

La Festa de la gent gran és una manera de donar a conèixer el que es fa als casals de la ciutat

La Festa de la Gent Gran comptarà 
amb l’actuació de 16 grups locals
Les activitats estan previstes el 16 i 17 de novembre al pavelló Miquel Poblet
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L’Ajuntament vol començar a en-
degar els horts urbans, una inicia-
tiva que ja s’ha impulsat a d’altres 
municipis amb molt d’èxit. El 
consistori cedirà per dos anys 
tres horts ecològics situats a ter-
renys del Centre Cívic l’Alzina, 
a Terra Nostra, a persones més 
grans de 55 anys. El projecte el 
coordina la Regidoria de Partici-
pació Ciutadana i s’emmarca dins 
del programa d’envelliment actiu, 
amb la intenció d’oferir un espai 
d’esbarjo per a persones grans i 
d’intercanvi generacional, però 
també amb altres objectius, com 
generar espais de biodiversitat, 
promoure les bones pràctiques de 
cultiu, potenciar el caràcter educa-
tiu i lúdic dels horts, l’alimentació 
sana i saludable i les relacions cul-
turals. Les bases es podran con-
sultar al web www.montcada.cat. 

Inscripció. El termini de sol·licitud 
d’un hort anirà del 18 al 29 de no-
vembre i les persones interessades 
s’han de dirigir al centre Cívic 

l’Alzina en horari de 17 a 20h, 
de dilluns a divendres,  aportant 
un full d’inscripció, el certificat 
d’empadronament i una fotocò-
pia del DNI. La llista d’admesos 
es podrà consultar del 3 a l’11 
de desembre a l’Alzina o bé al 
web de la Xarxa d’Equipaments 
www.equipamentsmir.cat. El sorteig 
públic, en el cas que hi hagi més 
demanda que oferta, tindrà lloc 
el 18 de desembre, a les 16.30h, 
a l’Alzina. Està previst organitzar 
un acte d’adjudicació dels horts el 
8 de gener, a les 12h.

Sílvia Alquézar | La redacció

L’Ajuntament promourà 
horts urbans a l’Alzina
El projecte ecològic s’adreça a persones majors de 55 anys
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Els horts urbans es faran al Centre l’Alzina

La cuinera Àngels Puntas protago-
nitza tots els dilluns, a les 20h, a 
Montcada Ràdio un dels espais 
més calents de l’emissora munici-
pal. Són 30 minuts de gastronomia 
en estat pur, amb un ritme dinàmic 
i divertit, on es parla del que men-
gem, de nutrició i d’esdeveniments 
relacionats amb el món culinari,  a 
més de donar consells sobre cuina 
i receptes fàcils. Puntas també fa 
entrevistes a productors i chefs de 
primer nivell, havent passat pels 
micròfons locals Joan Roca, cuiner 
del millor restaurant del món, amb 
3 estrelles Michelin; Quique Dacos-
ta, també amb 3 estrelles Michelin; 
Ada Parellada, Christian Escribà i 
molts més de reconegut prestigi. 

Passió. Aquesta veïna montcaden-
ca, que compagina la feina de cuin-
era amb la de formadora a diferents 
espais i centres d’arreu de Catalu-
nya, transmet a través de les ones la 
seva passió per la cuina. “La ràdio 
és una forma més d’alimentar la 
meva fascinació per aquest món, 

d’investigar, reflexionar i, a més, 
em proporciona l’oportunitat 
de conèixer a professionals que 
són un autèntic luxe”, comenta 
l’Àngels, qui va començar a fer 

‘A foc viu’ a Montcada Ràdio fa 
dues temporades. “El programa 
s’adreça a tothom que vulgui 
passar una bona estona entre 
fogons”, explica la cuinera.

Sílvia Alquézar | Montcada

La cuinera Àngels Puntas durant l’entrevista al chef Joan Roca, del millor restaurant del món

‘A foc viu’, un espai per estar al dia 
del que passa dins i fora dels fogons
El programa, a càrrec de la cuinera Àngels Puntas, s’emet els dilluns a les 20h 
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Agenda
laveu.cat/agenda

La immigració, repte 
i esperança 
Xerrada de l’antropòleg 
Manuel Delgado
25  de novembre, 18.30h
casa de la vila

25 de novembre, 19h
davant de la casa de la vila

15 l divendres
Teatre. ‘Bajo las faldas’, del grup 
Teatroia’t. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 4 euros. 

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

16 l dissabte
Festa. De la Gent Gran. Hora: 16.30h. 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet (veure pàgi-
na 16).

Hora del conte. Les petites bestioles ba-
llarugues”, a càrrec d’Ana Belén Jarillo 
per a nadons fins als 3 anys. Hora: 11h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

17 l diumenge
Taller familiar. Volta al Parc!. Hora: 11h. 
Lloc: Parc de les Aigües (Setmana de la 
Ciència). 

Teatre. ‘Personajes en relieve’, de la Pla-
taforma Creativa El Trapecio. Hora. 19h. 
Lloc: Kursaal. Preu: 4 euros.

19 l dimarts
Xerrada. ‘Memòries migratòries’, a cà-

rrec d’Imma Boj, directora del Museu 
d’Història de la Immigració de Catalunya. 
Hora: 19h. Lloc: Auditori.

Inauguració. De l’exposició ‘Diàlegs mi-
grants’. Hora: 20h. Lloc: Auditori.

20 l dimecres
Taller. ‘Detectius del passat!’, activitat di-
dàctica sobre l’arqueologia. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

21 l dijous
Hora del conte. ‘Els petits drets? No! Els 
drets dels petits!’, sessió de contes amb 
motiu del Dia Internacional dels Drets 
dels Infants. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda.

Xerrada. ‘Les màquines de vapor a 
Catalunya’, a càrrec dels especialistes 
Santiago Riera i Conxa Bayó. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori Municipal.

Xerrada. Sobre les allaus de neu. Hora: 
20h. Lloc: Sala Institucional de la Casa 
de la Vila. Organitza: El Cim.

22 l divendres
Teatre. ‘Memoria errante’, de Dèria Tea-
tre. Hora: 22h. Lloc: Auditori Municipal. 

23 l dissabte
Activitat. III Mercat d’Intercanvi. Hora: 
10h. Lloc: Plaça de l’Església. Organit-
za: Andròmines.   

24 l diumenge
Concert. Gospel solidari amb els drets 
humans, a càrrec de Gospel Gràcia.  
Hora: 18h. Lloc: Kursaal. Preu: 3 euros. 

25 l dilluns
Xerrada. ‘La immigració, repte i espe-
rança’, a càrrec de Manuel Delgado. 
Hora: 18.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Efemèride. Lectura del manifest amb 
motiu del Dia Mundial contra la violèn-
cia de Gènere. Hora: 19h. Lloc: Davant 
de la Casa de la Vila (veure pàgina 17).

27 l dimecres
Xerrada. Passi del curtmetratge ‘Amores 
que matan’ d’Icíar Bollaín i conferèn-
cia sobre el nou mòdel de còmput de 
violència masclista, a càrrec de Celeste 
Arella, de l’Associació Dones Juristes. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

Dia contra la violència 
de gènere 
Lectura del manifest a càrrec d’Ernesto 
Romero i Izaskun Ceberio

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

EXPOSICIÓ
PINtuRA
casal Gent Gran casa de la mina
Fins al 5 de desembre
sala sebastià Heredia

MonTcada a escena
BAjo LAs FALdAs, del grup teatroia’t
15 de novembre, 22h
sala joan dalmau

EXPOSICIÓ 
DE PINTURA

Leonor Hernández
21 de novembre, 19.30h

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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A.Pujol Recasens Recasens

c.Pardo Guix GuixRivas duran j.Vilaj.Relat

RivasRecasens V.Nieto j.RelatA.Pujol

27 2928
duran duran

30 1

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

MonTcada a escena
MEMÒRIA ERRANTE
Dèria Teatre
22 de novembre, 22h

eXPosIcIÓ
DIÀLEGS
MIGRANTS
19 de novembre, 20h

26
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 30 de novembre

>Editorial
Carrer Major

integració a les aules
El programa ‘Els Matins’ de TV3 del 
6 de novembre va plantejar als espec-
tadors la pregunta de si els nens amb 
discapacitat han d’estar integrats a les 
escoles normals. Com a mare d’una 
nena amb discapacitat i en represen-
tació d’Adimir, una entitat que treballa 
per la inclusió d’aquest col·lectiu, la 
meva resposta és rotundament sí, però 
amb els recursos necessaris. En una 
entrevista al mateix programa, la mare 
de Maria, una nena amb paràlisi ce-
rebral, demanava una plaça per a la 
seva filla en una escola especial, da-
vant de la falta de recursos a l’escola 
ordinària. Entenc la situació d’aquesta 
família, que també es troba en una si-
tuació econòmica difícil, però no com-
parteixo la seva opinió. La segregació 
d’aquests nens en el sistema educatiu 
especial suposa coartar el seu desen-
volupament personal. S’ha comprovat 
que, en alguns casos, quan es posen 
al seu abast els recursos necessaris, 
poden superar el seu diagnòstic. No 
podem caure en el discurs del món es-
pecial per pal·liar la falta de recursos 
a l’escola tradicional. Aquesta actitud 
pot perjudicar les famílies que lluitem 
per la integració i pot suposar més 
retallades. Veient l’entrevista m’he 
sentit indignada i, sobretot, he vist en 
perill tot l’esforç que famílies com la 
meva estan fent per a la inclusió dels 
seus fills al món ordinari. Senyors de 
TV3, no sé qui ha decidit el contingut 
de l’entrevista, però si volen ajudar 

aquest col·lectiu, per favor parlin amb 
aquells que sí creiem en la inclusió. 
Sabem i hem acceptat les diferències 
dels nostres fills, però també sabem 
que tenen dret a estar al món normal 
com qualsevol altre nen.

Ana Ballesta
Adimir

escons en blanc
Montcada té una població de poc 
més de 30.000 habitants i els sous 
dels polítics mes elevats de l’entorn. 
El per què la gent no intenta canviar 
això potser és perquè desconeix que 
es necessiten 560 vots de mitjana per 
aconseguir 1 dels 21 regidors del Ple. 
Potser tampoc no sap que a les auto-
nòmiques del 2008 a Montcada van 
votar 59 persones per deixar cadires 
buides sent crítiques amb els partits 
de l’arc parlamentari i, a les generals 
del 2011, el nombre va pujar a 230 
visualitzant no només una desafecció 
sinó la voluntat de no pocs ciutadans 
de fer-ho evident. Per un altre costat, 
els Indignats van entregar 3000 fir-
mes per una baixada de sous del con-
sistori.
A nivell d’Espanya hi va haver 97.760 
vots per a Escons en blanc a les gene-
rals i hi ha posibilitats de treure una 
cadira buida a les Eleccions Europe-
as si es repeteixen els resultats. Això 
evidencia que aquesta és una opció 
viable. On també pressumiblement 
obtindrem no-regidors serà a desenes 
de municipis petits arreu del Estat. No 

ens hem d’empassar que mai res can-
viarà, perquè no es així. Si nosaltres 
volem, podem fer-ho possible. 
Animo els ciutadans a no conformar-se 
si no els agraden les coses que passen. 
A Montcada hi ha gent que voldria 
canviar les coses i fer un canvi rege-
neratiu, un cop d’ull a d’altres partits 
ho evidencia. Votar un partit que deixa 
la cadira buida i els hi treu els càrrecs 
potser no es la solució però és comple-
mentari a d’altres esdeveniments i/o 
plataformes que sorgeixen. Animo els 
ciutadans a invertir en el seu futur i a 
informar-se de les opcions municipals 
participant en elles per canviar el nos-
tre entorn amb ètica i rigor.

X.C.S.
Montcada

Fira de santa llúcia
Sra alcaldessa, davant la pròpia expe-
riència que tant les nostres instàncies 
com les dels veïns del nostre àmbit 
queden sense resposta i, per evitar 
que aquesta pugui caure en l’oblit, ens 
permetem utilitzar aquest mitjà per in-
formar-la que, amb data 24 d’octubre, 
hem passat per registre la que corres-
pon al nº 12709, referent al motiu que 
ens ocupa.
L’AV Montcada Centre actua com a 
canalitzadora d’un nombre de signatu-
res que li transmeten la seva voluntat 
i desig que la Fira de Santa Llúcia –les 
parades que només en aquestes dates 
ens nodreixen de motius nadalencs, 
tals com arbres, elements per decorar-

los, figuretes per als tradicionals pesse-
bres, etc – torni al lloc on tradicional-
ment ha estat situada històricament, 
és a dir, a la plaça de l’Església.
Tingui en compte que tal com deixem 
constància en ella, aquestes signatu-
res estan recollides fent un porta per 
porta pels establiments del mateix 
carrer Major, també es recullen de les 
Entitats culturals, recreatives i veïnals 
que en una data vàrem tenir l’oca-
sió  de trobar-nos i també les d’aquells 
veïns que en aquell moment de treball 
passaven pel lloc i que pel bon reco-
neixement de la reivindicació van col-
laborar amb la seva signatura; per a 
tots, aprofitem aquesta circumstància 
per donar les gràcies per l’interès mos-
trat i, alhora, demanem disculpes per 
no haver estat més pacients i intentar 
ampliar l’àmbit de recollida d’aquestes 
signatures. Sra. Alcaldessa, li agra-
irem prengui mesures a l’efecte de 
respectar els costums de la nostra 
ciutat, ja que és només una petita 
mostra de les que s’acumulen en la 
nostra preciosa Catalunya i que, per 
suma, donen el resultat de la nos-
tra cultura; aquesta Fira no té gens 
a veure amb les múltiples i diverses 
fires comercials que es duen a terme 
amb diferents denominacions i que 
parteixen, i en aquest cas pretén di-
luir, la Regidoria de Comerç. Estem 
a la seva disposició per discutir qual-
sevol tema sobre el particular.

Ferran Solsona
AV Montcada Centre

En la dècada dels 90 l’Ajunta-
ment va decidir canviar la fe-
somia del carrer Major i transfor-
mar-lo en un espai on al matí 
el trànsit de vehicles continu-
és tenint prioritat mentre a la 
tarda l’espai es guanyava com 
a passeig per a la ciutadania, 
seguint el model d’altres mu-
nicipis veïns. L’experiència du-
rant aquest temps ha estat, en 
general, satisfactòria. Al matí 
els comerços poden gaudir de 
les zones de càrrega i descàrre-
ga necessàries per dur a terme 
la seva activitat i els veïns que 
s’han de desplaçar al centre en 
vehicle poden aparcar en ple 
carrer Major. A la tarda, l’espai 
esdevé un passeig on tant els 
adults com, especialment, els 
infants transiten despreocupats 
sense el perill de ser atropellats, 
sobretot tenint en compte la 
manca de parcs públics que hi 
ha al centre del nucli urbà.
Amb l’obertura del carrer Major 
al trànsit també a la tarda les 
circumstàncies canviaran. Els 
vianants hauran d’anar amb 
compte i els conductors també. 
En tractar-se d’una prova pilot, 
caldrà esperar al final de l’eta-
pa per constatar si realment la 
mesura ha estat beneficiosa per 
al comerç. Els comerciants i la 
Cambra hi creuen fermament, 
ara s’ha de veure la resposta 
dels vianants.
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

m. carmen Porro, portaveu del PSC Joan maresma, portaveu de CiU

eva García, portaveu del PPC

Josep m. González, portaveu d’ICV-EUiA

carmen romero, portaveu de C’s marta aguilar, portaveu d’ERC

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

Fem obres pensant en les persones
Les ordenances fi scals aprovades per l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac per aplicar-les l’any 2014 tenen com a novetat 
uns ajuts econòmics de caràcter extraordinari destinats a la 
cobertura del pagament de l’Impost de Béns Immobles. Es 
podran acollir a aquests ajuts les persones que es trobin en 
situació d’atur o de pèrdua recent de la feina o que han vist 
modifi cada la seva situació econòmica a causa de la crisi.
Per als que hem pres aquesta iniciativa, per a mi personal-
ment, i també per a CiU, la mesura té una doble importància. 
Per un costat, és la culminació d’una feina ben feta des de 
l’àmbit econòmic del nostre Ajuntament, amb els comptes sa-
nejats, un nivell d’endeutament molt baix, i molt a prop dels 
30 dies de pagament a proveïdors. Contràriament a moltes 
altres administracions, avui nosaltres podem decidir en què 
podem invertir a la ciutat o, dit d’una altra manera, destinar 
recursos públics a la gent amb més necessitats. 
L’altra valoració positiva és que amb aquest acord vull iniciar 
una fi scalitat local moderna, en la línia de la solidaritat fi scal, 
que els països més avançats d’Europa estan introduint pro-
gressivament. 
Aquesta doble vessant, la culminació d’un procés d’austeritat 
en els comptes públics que ens permet decidir per nosaltres 
mateixos i l’inici d’una nova i moderna solidaritat fi scal que 
doni resposta a la gent en aquests convulsos temps que vivim, 
fan actual aquella màxima de CiU que sempre ens acompa-
nya: la feina ben feta no té fronteres.

Solidaritat fi scal
Ja fa més d’un any, a rel del cas Mercuri, que es va formar 
a Sabadell la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Com 
tots sabem, una part del cas Mercuri també afecta a Montca-
da, la nostra alcaldessa Maria Elena Pérez està imputada per 
presumptes irregularitats en la contractació de l’exdirectora 
de l’Àrea Territorial Carmina Llumà, i el fi scal demana per a 
l’alcaldessa l’encausació per tràfi c d’infl uències i prevaricació. 
Per aquests motius, tant la Coalició ICV-EUiA de Montcada, 
com jo a nivell particular, vam adherir-nos a aquesta Plata-
forma i compartim el seu ideari “Per una democràcia real, 
transparent i participativa!” En aquest moments l’alcaldessa vol 
impedir que la ciutadania, a través de la Plataforma, pugui ser 
present como acusació popular. Tot i que aquesta petició no 
sorprèn, no deixa de posar de relleu el tarannà poc democràtic 
d’un càrrec públic que actua per impedir la col·laboració de la 
ciutadania amb la justícia, demostrant una actitud contrària a la 
depuració de responsabilitats en els afers públics, a la transpa-
rència i a la regeneració democràtica.Com tampoc no sorprèn 
que la majoria de les intervencions del poc públic assistent a 
l’últim Ple va coincidir a demanar a l’equip de govern (PSC-CiU) 
un canvi d’actitud vers la ciutadania i els càrrecs polítics a l’opo-
sició, una informació clara i transparent, amb temps sufi cient 
per poder estudiar els projectes i fer propostes, obrint-se a la 
Participació Política i  Ciutadana. Les majories polítiques, nor-
malment s’allunyen de la ciutadania, passa a Espanya amb el 
PP, passa a Catalunya amb CiU i ERC, i passa a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac amb PSC i CiU, les seves polítiques i formes 
de fer tenen com a perjudicat la ciutadania. Ens cal treballar 
“per una democràcia real, transparent i participativa!”.

Per una democràcia real

El Partit Popular som coneixedors de la gravíssima situació econò-
mica que estan patint les 10 farmàcies de Montcada pel retard en 
el pagament de mesos endarrerits per part de la Generalitat i de 
les incidències que han tingut des de fa 2 anys aproximadament. 
El govern de l’Estat a través, inicialment, del fons per a proveïdors 
de l’ICO, pagava les farmàcies però fa uns mesos la Generalitat 
va demanar que poguessin cobrar a través del Fons de Liquiditat 
Autonòmica (FLA). El Ministeri d’Hisenda, conscient del malestar 
entre els farmacèutics perquè no cobraven els diners de la Gene-
ralitat, va decidir que l’ICO donés part dels seus fons a les farmà-
cies aquest novembre. El FLA contemplava 101 milions d’euros 
de pagament al sector sanitari però la Generalitat va demanar al 
Govern espanyol el passat 28 d’octubre i per correu electrònic, que 
aquest import es destinés fi nalment a pagar universitats, davant la 
possibilitat d’una vaga general a les universitats catalanes que podia 
tenir més impacte mediàtic i social que una vaga de farmacèutics, 
sota el criteri del Govern de la Generalitat. És, doncs, rotundament 
FALS que el Govern d’Espanya no vulgui pagar al sector farmacèu-
tic. Les farmàcies ja haurien pogut cobrar i no ho han fet per de-
cisió, única i exclusivament de la Generalitat que els ha enganyat 
conscientment i a tots els catalans. Aquesta mateixa setmana el 
Govern de l’Estat tornarà a pagar a les farmàcies gràcies als 416 
milions d’euros procedents del fons de pagament a proveïdors de 
l’ICO i que s’haurien d’haver pagat el 31 d’octubre. Durant el 2013 
i a través del FLA ja s’han pagat a Catalunya un total de 917 mili-
ons, dels quals 504 han estat pel sector farmacèutic. El govern cata-
là destina els diners al projecte separatista i el govern d’Espanya els 
hi treu les castanyes del foc. Aquesta és la veritat i tothom l’ha de 
saber. Que no ens vinguin amb excuses de mal pagador.

La Generalitat menteix als farmacèutics
El 26 de octubre se presentó en el Teatro Goya de Madrid Movi-
miento Ciudadano, una plataforma que pretende impulsar una 
serie de reformas profundas en España. La acogida desbordó 
las previsiones de los organizadores, más de 1.500 personas 
acudieron a este acto, desbordando de largo el aforo del teatro 
madrileño. Yo tuve la suerte de estar presente, y puedo asegu-
rarles que fue el pistoletazo de un proyecto que va a perpetrar 
los profundos cambios que necesita nuestro país.
Movimiento Ciudadano nace para llevar a cabo en España una se-
paración real de poderes, para luchar de forma implacable contra 
la corrupción, democratizar los partidos políticos para que estén 
al servicio de los ciudadanos, listas abiertas donde los ciudadanos 
puedan elegir directamente a sus representantes, una ley electoral 
justa y proporcional, defendemos un Pacto Nacional por la Edu-
cación que mire por una generación y no por una legislatura. Es-
tos son algunos de los pilares básicos que defi ende Movimiento 
Ciudadano. Ha llegado el momento de pasar de la indignación 
a la acción, desde el 26 de octubre cerca de 40.000 españo-
les han fi rmado ya el compromiso ciudadano que proponemos, 
muy por encima de la respuesta que esperábamos, pero no 
nos conformamos, queremos más. Movimiento Ciudadano se 
presentará el 23 de noviembre en la Fira de Barcelona, y estoy 
convencida que encontraré a muchos ciudadanos de Montca-
da i Reixac, interesados por este movimiento. Las propuestas 
que antes os he detallado las haremos llegar a los dos grandes 
partidos, si ellos hacen oídos sordos a estas propuestas, Mo-
vimiento Ciudadano se presentará a las próximas elecciones 
nacionales, si las llevan a cabo nos disolveremos. España será 
lo que quieran los españoles, por las buenas o por las urnas.

Por las buenas o por las urnas
En l’apartat de la veu.cat destinat a vídeos aquest més hi ha 
l’opinió dels grups municipals sobre el soterrament i el pou de 
ventilació de la LAV. En aquest espai la regidora del PP es vana-
glòria de la inversió de 6 milions d’euros que l’Estat farà al nostre 
municipi per construir aquest pou. La regidora apunta “que troba 
lamentable i ridícul que es digui que l’Estat no inverteix diners a 
Catalunya i que s’alegren d’aquesta inversió a la ciutat”. Aquesta 
inversió que fa tant contenta a la senyora García servirà per tenir 
un forat al c. Jaume I, a l’alçada del segon pas a nivell, de 9 m. 
de diàmetre interior i 40m. de profunditat i que comportarà que 
durant el temps que durin les obres que el comerç d’aquesta 
zona i la mobilitat del centre es vegi sèriament afectats (per als 
comerciants perjudicats Esquerra ha demanat al Ple que es por-
tin a terme bonifi cacions fi scals, tal i com també es va demanar 
per l’afectació de les obres del c. Major i les que es van fer a Can 
Sant Joan). Aquest és el benefi ci de la fabulosa inversió de l’Estat 
a la nostra ciutat. I en canvi, de la contrapartida que s’hauria 
d’haver traduït en una partida al pressupost ja en el 2012 de 120 
milions d’euros per la construcció del primer tram del soterra-
ment, el més calent és a l’aigüera. En defi nitiva, per a Montcada 
res de res, només perjudicis. I  per a Catalunya per a l’any 2014 
les inversions es retallen un 25%. Novament l’Estat incompleix la 
Disposició Addicional tercera de l’Estatut del 2011  que suposa  
759 ME, i tampoc no transfereix la part de l’augment de recapta-
ció de l’IVA. L’Estat enguany ha recaptat 8.500M addicionals de 
l’IVA a causa dels augments de tipus que va decretar el setembre 
del 2012. A Catalunya això va representar 2.000M  Euros, dels 
quals la meitat, 1.000 ME ens correspondrien però no veurem. 
Tant a Montcada com a  Catalunya l’Estat ens arrossega al pou.

Un Estat que ens arrossega al pou

En aquests moments de crisi malauradament les inversions 
no poden ésser moltes, i les que es poden dur a terme han 
d’ésser molt ben pensades i allà on més és necessitin. En 
aquest sentit i sota aquests criteris, estem a punt d’adjudicar 
abans de fi nal d’any tres obres que són de ben segur ben ne-
cessàries, a un barri amb moltes carències i que estem ferma-
ment decidits a que millori, sense pressa però sense aturades, 
perquè les actuacions en urbanització de carrers també són 
accions que fem en benefi ci de les persones.
Amb l’actuació que es durà a terme al carrer Bifurcació de 
Can Sant Joan aconseguirem diversos objectius; millorarem el 
clavegueram, la mobilitat, l’aparcament, el paviment i amb el 
nou ordenament de la cruïlla del camp de futbol aconsegui-
rem que aquesta sigui més segura, tant per als vianants com 
per als vehicles.
I també continuem avançant en la llei de Barris. Ens varem 
comprometre a fer l’aparcament del carrer Triangle i ja el tenim 
urbanitzat. Ara, amb l’actuació d’urbanització dels carrers Trian-
gle i Novell (entre Cim i Diagonal) i la primera fase del carrer Di-
agonal, aconseguirem millorar la mobilitat del vianant a la mun-
tanyeta de Can Sant Joan. Properament us parlarem d’obres 
que també s’endegaran a d’altres barris del nostre municipi, 
totes elles necessàries, per millorar la mobilitat i la seguretat 
dels vianants i fetes pensant a facilitar els desplaçaments entre 
els nostres barris. No inventem res de nou; el que fem des del 
Partit dels Socialistes de Montcada és complir amb els objectius 
que la nostra ciutadania ens ha marcat, sense fer massa soroll, 
sense que res ens distregui, amb molta convicció i posant-hi el 
màxim de sentit comú a la nostra feina.
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pàg. 23

‘EL GRAN PLATÓ’
L’Afotmir retrata més d’un centenar 
de montcadencs i en fa una exposició

pàg. 22

EMOCIONS FORTES
El passatge del terror de Can Cuiàs 
torna a sorprendre els visitants

El taller ‘Un món d’aigua’ és una 
de les tres activitats millor valo-
rades, concretament la tercera, 
de les que es fan als parcs metro-
politans, segons l’enquesta que 
ha fet l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) entre els partici-
pants al programa de la primavera 
i l’estiu d’aquest any. Amb l’aigua 
com a fil conductor i el Parc de les 
Aigües com escenari, el taller per-
met conèixer amb profunditat tres 
espais claus per entendre la impor-
tància que va tenir aquest recurs 
natural per al progrès del poble: el 
Rec Comtal, la Mina de Montcada 
i la Casa de les Aigües. El recor-
regut per aquest últim recinte el fa 
un grups d’actors, que explica de 
forma teatralitzada l’origen i el fun-
cionament d’aquesta antiga estació 
de bombeig d’aigua i els secrets de 
les màquines de vapor i de l’art 
modernista.

De moda. Segons dades de la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni, 
mig miler de persones de Mont-
cada i de fora han participat en les 
diferents visites programades al 
Parc de les Aigües entre la prima-

vera i l’estiu de 2013. Segons el 
responsable del departament, Da-
niel Moly (CiU), les valoracions  
positives del públic posen de re-
lleu “que estem fent les coses bé” 
i que s’ha fet un pas endavant en 
la promoció d’aquest espai i els 
seus elements patrimonials. “Les 
visites culturals teatralitzades 
s’estan posant de moda i són 
molts els municipis que s’han 
adreçat a nosaltres per veure 
com les fem”, ha afegit Moly, 
qui ha avançat algunes propostes 
que s’estan preparant de cara a 
la pròxima temporada. “Volem 
potenciar  les Nits d’Estiu, amb 
concerts al pati de la Casa de 
les Aigües i alguna visita noc-
turna al recinte”, ha avançat. La 
voluntat municipal és que el com-
plex tingui un servei de bar que 
obri els diumenges al matí i en les 
ocasions en què hi hagi activitats 
culturals. 
L’accés al recinte, alterat per les 
obres de l’Adif des de fa cinc anys, 
està recuperant el seu aspecte ori-
ginal, ja que l’empresa ferroviària 
ha eliminat les tanques i ha co-
mençat a reordenar l’espai. “Un 
cop finalitzi aquesta operació, 
l’AMB s’ocuparà dels últims 
arranjaments i de fer un pàr-
quing provisional”, ha dit Moly. 
L’última visita teatralitzada de la 
temporada tindrà lloc el 24 de no-
vembre (12h). Les inscripcions es 
poden fer al Museu Municipal.

Laura Grau | Redacció

L’activitat ‘Un món d’aigua’ és la tercera 
millor valorada pels visitants dels parcs
Mig miler de persones han participat a les diferents visites programades al Parc de les Aigues i al recinte modernista

Una de les actrius  que fa la visita teatralitzada a la Casa de les Aigües, un dels punts del recorregut del taller Un món d’aigua’
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Àrea MeTroPolITana de Barcelona

 

La Setmana de la Ciència proposa tallers familiars i conferències
Amb el lema ‘La ciència, a les 
teves mans’, la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni de l’Ajun-
tament, el Museu Municipal, 
l’Associació Amics del Museu 
i la Biblioteca Elisenda orga-
nitzen un seguit d’actes per 
celebrar la Setmana de la Cièn-
cia, que té lloc del 15 al 24 de 
novembre. La primera activitat, 
el 17 de novembre, consistirà 
en el joc ‘Volta el Parc!, adre-
çat a famílies amb fills entre 5 
i 12 anys. Es tracta d’un joc de 

pistes per gaudir del patrimoni 
cultural i natural del Parc de 
les Aigües que començarà a 
les 11h –el punt de trobada és 
la Casa de la Mina. Per a més 
informació sobre el joc i per 
reservar places, cal contactar 
amb el Museu Municipal (mu-
seumunicipal@montcada.org). 
El dia 20, la Biblioteca Elisenda 
(18h), amb el suport de Khala-
tos, didàctica històrica, acollirà 
el taller infantil ‘Detectius del 
passat!’, per tal que la cana-

lla conegui con treballen els 
arqueòlegs en una excavació. 
L’activitat s’adreça a infants en-
tre 7 i 12 anys i per participar-hi 
cal inscripció prèvia contactant 
amb la Biblioteca (b.montcada.
em@diba.cat). El dia 21, els 
autors Santiago Riera i Conxa 
Bayò presentaran a l’Auditori 
Municipal el llibre ‘Màquines 
de vapor a Catalunya’ (19h), 
l’invent clau en el desenvolu-
pament de la indústria metal-
lúrgica catalana | LR

‘Volem potenciar les 
Nits d’Estiu, amb 
concerts i visites 
nocturnes’, diu Moly
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         Maria Canga, directora  
i dramaturga teatralCrítica teatral

MonTcada a escena

Teatroia’t, Dèria Teatre 
i El Trapecio estrenen 
tres nous espectacles
‘Les dones sàvies’, de Teatrac, s’ajorna fi ns a nova data

Montcada a Escena (MAE) 
continua la seva programació 
aquest mes de novembre amb 
l’estrena d’una comèdia  i dos 
espectacles de poesia. L’espec-
tacle ‘Les dones sàvies’ que el 
Grup Escènic Teatrac havia de 
representar el 23 de novembre 
al Kursaal s’ha ajornat fi ns a 
nova data per motius personals 
d’un dels components de la 
companyia. El grup Teatroia’t 
representarà el 15 de novem-
bre al Kursaal ‘Bajo las faldas’ 
(22h), la història de tres dones 
molt diferents a la recerca de 
l’amor. Es tracta d’una adap-
tació de l’obra ‘Debajo de las 
polleras’, de l’autor uruguaià 
Franklyn Rodríguez, que va 
estar a la cartellera del seu país 
durant més de 10 anys.

Propostes poètiques. El dia 17, la 
Plataforma Creativa El Trape-

cio –abans, El Rinconcillo– es-
trenarà al Kursaal ‘Personajes 
en relieve’, que ret homenatge 
a Rafael Alberti (19h). L’obra, 
dirigida i interpretada per San-
tiago Jiménez, és una proposta 
íntima, que repassa els millors 
monòlegs i versos escènics de 
l’autor gadità, extrets del llibre 
El Matador.  El 22 de novembre 
el grup Dèria Teatre presenta 
a l’Auditori un muntatge titu-
lat ‘Memoria errante’, basat en 
el llibre del mateix títol de la 
poetes sa veneçolana Cristina 
Falcón Maldonado –establerta 
a Conca des de fa anys– i en 
fragments de L’Odissea, d’Ho-
mer. L’espectacle refl exiona 
sobre el desarrelament que su-
posa el fet migratori. A més de 
la lectura de poemes, incorpora 
música en directe i un muntatge 
audiovisual. La recaptació de es 
destinarà íntegrament a Càritas 
Montcada. 

Laura Grau | Redacció

Les actrius Laura Guerrero i Maria Sánchez, en una escena de ‘Bajo las faldas’, que el grup Teatroia’t representarà al Kursaal el 15 de novembre
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Santiago Jiménez, de la Plataforma El TrapecioMercè Hita i Montse Ochoa, fent una lectura de poemes durant la presentació de la MAE

El grup Tea345, de La Unió, va 
oferir el 9 de novembre a l’Es-
pai Cultural Kursaal l’última fun-
ció de ‘La jaula de las locas’, un 
muntatge que es va poder veure 
a les festes majors de Mas Ram-
pinyo, Montcada i Reixac i Terra 
Nostra, amb força èxit de públic 
i excel·lents valoracions. El més 
destacable són les interpretacions  
de cadascun dels actors i les ac-
trius, que han fet un gran treball 
de personatges i una brillant ca-
racterització. Els moviments i la 
gestualitat, acurats i nets, perme-
ten refl ectir de manera encerta-
da l’ambient cabaretesc en què 
transcorre la història, basada en 
l’obra teatral homònima de Jean 
Poret, de 1973, que narra la his-
tòria d’una parella d’homosexuals 
que regenten un local de trans-
vestisme i ho han de dissimular 
davant de l’imminent casament 
del fi ll d’un dels dos. La creació 
dels personatges és força reeixida, 
tant psicològicament com física, i 
cal felicitar la direcció artística per 
haver superat el perill de caure en 
els clixès. Al repassar els aspectes 
més tècnics del muntatge, ens tro-
bem amb una perfecta concepció 
escenogràfi ca, que facilita el de-
senvolupament de l’obra, encara 
que la complexitat i gran varietat 
de vestuari fan que alguns can-
vis es produeixin de forma massa 

lenta i que la representació tingui 
punts morts que poden desviar 
l’atenció dels espectadors. Mal-
grat això i algun problema acús-

tic, l’espectacle va acabar posant 
dempeus la sala sencera, amb un 
fi nal coral i apoteòsic que no va 
deixar indiferent ningú. 

‘Las locas’ s’acomiaden amb un ple total al Kursaal
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12È PassaTGe del Terror

‘Pandèmia 537’ atrau 
un miler de visitants al 
Centre Cívic Can Cuiàs
El Col·lectiu de Joves C4 torna a sorprendre el seu públic

Prop d’un miler de persones 
van visitar la dotzena edició del 
passatge del terror que van or-
ganitzar els dies 2 i 3 de novem-
bre el Col·lectiu de Joves C4, 
amb el suport de la Regidoria 
d’Infància i Joventut de l’Ajun-
tament. Amb el títol ‘Pandemia 
537’, el Centre Cívic Can Cuiàs 
es va convertir en un avió sinis-
trat enmig d’un poble fantas-
magòric i afectat per un virus 
maligne que ha transformat els 
passatgers en zombis. 

Novetats. Abans de fer el recor-
regut pel recinte els visitants ha-
vien de posar-se mascaretes per 
evitar contagis i, a la sortida, 
passar per la sala de desconta-
minació, on eren ruixats amb 
aire comprimit. Aquesta va ser 
una de les novetats més aplau-
dides del passatge, dividit en 
diferents espais temàtics com 
el cos i la cua de l’avió, repro-

duïda a l’exterior de l’edifici, 
l’església-hospital del poble, el 
búnquer amb els supervivents 
de l’epidèmia –esdevinguts 
caníbals–, una casa en runes i 
una cova plena de cadàvers i 
zombis engabiats. Tot plegat, 
una gran exhibició d’imagina-
ció amb múltiples referències 
al cinema gore i de terror i in-
terpretada per una quarantena 
d’actors i figurants, amb l’ajut 
d’una vintena d’alumnes de 
l’acadèmia  Thuya, que es van 
ocupar de la caracterització dels 
personatges. El popular grafiter 
Paco també va col·laborar en 
el passatge, decorant l’avió si-
nistrat amb les seves creacions. 
“Algunes persones ens ha co-
mentat que aquest any els hi 
ha fet més por que edicions 
anteriors, potser perquè hem 
treballat amb escenaris molt 
foscos i imatges més truculen-
tes”, ha dit la tècnica d’Infància 
i Joventut, Mònica Piñuelo. 

Laura Grau | Redacció
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Els actors i actrius del passatge del terror de Can Cuiàs, caracteritzats per alumnes de Thuya, posen durant un descans entre passi i passi

El maquillatge és una part essencial de la posada en escena del passatgeDues víctimes de la Pandèmia 537 a l’interior de l’avió
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En les properes setmanes sortirà a la venda ‘La Pegatina: El docu’, el documental que rodat el realitzador 
Xavi Martínez (amb el micròfon, a la foto) sobre els deu anys de trajectòria de la banda montcadenca, que 
va escollir el Kursaal de Can Sant Joan per fer la preestrena el 6 de novembre. A l’acte es van donar cita 
familiars, amics i col·laboradors de la banda, entre els quals hi havia el productor musical Marc Parrot i el 
músic Pau Riba, i membres de grups com Che Sudaka, De Callaos, Los Barranquillos, Microguagua, Zulú 
930 i els montcadencs Itaca Band i Yonki Love. El treball es va estrenar el 7 de novembre a 13 cinemes de 
l’estat espanyol –dues de Barcelona-, on només va estar un dia, i ara es pot veure al canal+ Yonvi. El treball 
se centra 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 entrevistes a músics i gent del seu entorn | LG

> La Pegatina tria el Kursaal per a la preestrena de ‘El docu’
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Juan Carlos Pascual va fer una xerrada sobre el fotoperiodista Steve McCurry a l’Auditori 

FoToMonTcada 2013

L’Afotmir fa més de cent retrats de gent 
de Montcada en un gran plató a l’aire lliure
Les obres formen part d’una exposició que ha aixecat força expectació a la Casa de la Vila, on romandrà fi ns al 16 de novembre

Més de cent retrats de gent de 
Montcada integren l’exposició 
que l’Afotmir va inaugurar el 
12 de novembre a la Casa de la 
Vila. Les instàntanies, que pro-
tagonitzen montcadencs de totes 
les edats, en solitari o en famí-
lia, es van fer el 9 de novembre 
al Gran Plató que l’Afotmir va 
muntar al centre de la plaça de 
l’Església, una de les novetats 
del programa Fotomontcada 
2013. La iniciativa ha tingut tan 
bona acollida que l’entitat vol 
repetir-la en la propera edició 
del Fotomontcada, al 2015. La 
mostra romandrà a la Casa de 
la Vila fi ns al 16 de novembre. 
Tant l’alcaldessa María Elena 
Pérez (PSC), com el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), van destacar l’ori-
ginalitat de la proposta, que no 
s’ha vist mai a Montcada. Joan 
Buxó, de l’Afotmir, va agrair la 
paciència dels retratats que van 
passar pel Gran Plató i l’esforç 
dels socis que han pres part en 
l’organització. 

Fotoperiodisme. Un altre acte que 
va tenir bona acollida va ser la 
conferència de Juan Carlos Pas-
cual sobre el fotoperiodista Steve 
McCurry, feta a l’Auditori el 8 de 
novembre. L’últim acte del pro-

grama serà el 15 de novembre a 
la seu de l’Afotmir, on s’inaugu-
rarà la mostra ‘Auschwitz’, un 
reportatge de Fernando Egea 
realitzat l’any 2005 al camp de 
concentració de Polònia.

Copa del món. Seguint la seva 
trajectòria exitosa en el món dels 
concursos, l’Afotmir acaba de 
saber que ha quedat divuitena 
a la Copa del món de clubs de 
fotografi a que convoca la Fede-
ració Internacional d’Arts Foto-
gràfi ques (FIAP). Aquesta és la 
primera vegada que participa al 
certamen, on ha competit amb 
un total de 160 clubs, sent la 
segona entitat espanyola millor 
considerada, després de la de Ri-
pollet, que ha quedat cinquena. 

Laura Grau | Redacció

Una família observa  el seu retrat a la sala d’exposicions de la Casa de la Vila, on es troben exposats els més de cent retrats que ha fet l’Afotmir

Fo
to

s:
 L

Au
R

A 
G

R
Au

Isidre Humet, de l’Afotmir, retratant una jove de Montcada al Gran Plató de la plaça de l’Església
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“Les nacions pobres tenen gana, 
les nacions riques són orgu-
lloses; l’orgull i la fam estaran 
sempre confrontats” (Jonathan 
Swift, 1726). Muriel Casals res-
cata aquesta frase del passat per 
explicar l’actitud política dels 
catalans després de la desfeta 
del 1714, “que ens va fer re-
nunciar erròniament a l’acti-
vitat política, ferint greument 
el nostre orgull”. Aquesta cir-
cumstància, unida a un territo-
ri poc fèrtil i amb escassetat de 
recursos naturals, “va fer que 
Catalunya fos una nació que 
va passar fam força temps de 
la seva història”, va afegir la 
presidenta d’Òmnium Cultural 
durant la presentació del llibre 
La fam i l’orgull. Un país que s’ha 
aixecat (Ara Llibres, 2013) el 8 de 
novembre a la Sala Institucional 
de la Casa de la Vila. L’acte el va 
organitzar el Cercle Cultural en 

el marc del Correllengua 2013 
i va comptar amb l’assistència 
d’una setantena de persones. 

Novetats. Casals replanteja en 
el seu llibre el tema de la gana 
i l’orgull, un cop Catalunya es 
va convertir en una nació de-
senvolupada. “Certament avui 
encara hi ha fam als països 
rics com el nostre, però el pro-
blema ja no rau en la manca 
de recursos econòmics, sinó 
en la seva mala distribució”, 
va explicar, en referència a la 
manca de d’orgull dels represen-
tants polítics catalans per exigir 
a l’estat espanyol el control dels 
impostos generats a Catalunya, 
“fet que limita l’administració 
catalana a l’hora de resoldre 
els problemes de la part més 
desafavorida de la població”. 
Casals va analitzar l’evolució 
econòmica de Catalunya, “que 
ha viscut tancada dintre de 

l’estat espanyol i ha estat mar-
cada històricament per la bai-
xa productivitat” i va destacar 
que avui dia el 35% de la pro-
ducció catalana s’exporta fora 
de l’estat espanyol, sent una de 
les economies més obertes del 
món, similar a la de països com 
Holanda.
La visita de la presidenta d’Òm-
nium Cultural coincideix amb 
la posada en marxa per part de 
l’entitat de la campanya ‘Un país 
normal’, que ha consistit en una 
bustiada massiva a 60 municipis 
catalans de fulls volants difonent 
arguments diversosa favor de la 
consulta per la independència. 

Laura Grau | Redacció
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Muriel Casals, al centre, acompanyada de Montse Madurell i Neus Vinyals, del Cercle Cultural Montcada, entitat que va organitzar l’acte

correllenGUa 2013

Muriel Casals: ‘La 
desfeta del 1714 va 
ferir el nostre orgull’
La presidenta d’Òmnium Cultural presenta a Montcada el 
seu llibre ‘La fam i l’orgull’’, convidada pel Cercle Cultural

El Cafè Colon de l’Abi va acollir el 8 de novembre l’últim acte del Correllengua 
2013, un sopar de taverna amenitzat per la música en directe de Pep Vilarrubla 
i Núria Llobet. En el decurs del sopar la CAL va atorgar reconeixements a Joa-
quim Castellví, de l’Agrupació Sardanista de Terra Nostra, per la seva incansa-
ble dedicació a la promoció de la sardana, i a l’Agrupament Escolta El Turó, per 
difondre els valors de l’escoltisme entre els nens i joves de Montcada | LG

> El sopar de taverna reuneix 75 persones
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el retro-visor Elisa Riera
Fundació Cultural 

La serradora de Miquel Capdevila va romandre en aquest indret del 1945 al 1968

L’entorn de la carretera de Ribes
Si en el darrer Retrovisor parlà-
vem de Carretera Vella, en aques-
ta ocasió centrem la nostra aten-
ció en una imatge de la carretera 
de Ribes –actualment la C-17–, al 
lloc on es va traslladar la serrado-
ra de Miquel Capdevila al 1945. 
Distingim al fons de l’anomenat 
Turó de les Forques, més cone-
gut com a Turó Fermí, la Torre de 
Vista Rica, l’entrada de la línia de 
tren Barcelona-Puigcerdà, la torre 
que s’alça al costat del cementiri i 
l’estació de Montcada-Manresa. 

Avui dia no queda ni rastre dels 
plataners que hi havia a la carre-
te ra, ni del Bar Petit, ni dels 
edifi cis de la serradora, que va 
desapa rèixer al 1968, amb motiu 
de la construcció de l’autopista. 
El negoci comprava fusta a les 
subhastes dels Pirineus, que arri-

bava en camions des de la Cerda-
nya, el Berguedà i el Ripollès, i als 
països nòrdics, que arribava en 
vaixell fins al Port de Barcelona. 
Els fusters i paletes del poble hi 
anaven a buscar material per la 
seva feina i la gent hi comprava 
llenya o serradures per a les estu-
fes. Indústries com la de Pintures 
Titan o Laboratoris Farmacèutics 
Foret hi compraven caixes, ja que 
encara no se’n feien de cartró. 
Anys més tard, la serradora va 
començar a fer palets, produc-
te que va donar una empenta al 
negoci familiar. En aquella època 
tots els camions que entraven a 

Barcelona havien de passar un 
control a Torre Baró, en deien els 
“burots”. Hi havia uns límits de 
tonatge molt estrictes, que no es 
podien sobrepassar. Sovint hi ha-
via una parella de guàrdies moto-
ristes, que aturava els conductors 
per comprovar el pes que duien i 
ho feien utilitzant l’única bàscula 
de gran tonatge que hi havia a les 
rodalies, situa da al pati de la ser-
radora. Jo hi treballava des dels 
catorze anys i encara recordo la 
cara d’angoixa dels conductors, 
que em demanaven que afinés 
amb la bàscula perquè temien la 
multa que suposava el sobrepes.

La serradora Capdevila, al centre, als anys cinquanta. De fons, la Torre de Vista Rica
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El 21 de novembre s’inaugura 
a la Casa de la Vila una exposi-
ció de pintura de Leonor Her-
nández, artista autodidacta de 
Barberà del Vallès, que tracta 
de transmetre en totes les seves 
obres un missatge de positivitat. 
“M’atrauen les escenes oníri-
ques, algunes de les quals for-
men part de la mostra, però 
en general pinto sobre qual-
sevol temàtica, depén allò 

que m’inspira en cada mo-
ment”, explica l’autora. Nascu-
da a Bailén (Jaén), va començar 
a pintar fa 15 anys, “per saber 
que se sentia en estar davant 
d’una tela en blanc i un ca-
vallet i, de seguida, m’hi vaig 
enganxar”, assenyala Hernán-
dez qui reconeix que la pintura 
és la seva gran passió. Utilitza 
pintures a l’oli i li agrada inno-
var constantment.

PInTUra

Leonor Hernández, pintant a casa seva una de les obres que mostrarà a l’exposició de Montcada
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Leonor Hernández retrata 
l’atmosfera dels somnis 
La mostra s’inaugura el 21 de novembre a la Casa de la Vila Tots els camions que 

entraven a Barcelona 
havien de passar un 
control a Torre Baró
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FUTBOL
Pere Ricart agafa el relleu de Marc 
‘Pitu’ Rodríguez a la banqueta de 
l’UD Santa María
pàg. 27

L’Umacón Zaragoza, de Primera 
Divisió, serà el proper rival del 
Broncesval als vuitens de fi nal de 
la Copa del Rei. L’eliminatòria 
es jugarà a partit únic al pavelló 
Miquel Poblet el 10 o 11 de des-
embre. Serà un moment històric 
per a l’FS Montcada que el 5 de 
novembre ja va donar la gran 
sorpresa després de superar un 
altre equip de Primera, el Mag-
na Xota Navarra (3-1). La baixa 
de tres jugadors importants del 
Xota encara va motivar més els 
montcadencs, que van oferir un 
gran espectacle a l’afi ció que es 
va acostar per veure el partit. 
Marty i Gerard Esteller, en dues 
ocasions, van ser els golejadors 
locals. “Va ser una nit mag-
nífi ca amb un ambient a les 
grades com el d’abans, quan el 
club jugava a Plata”, comenta 
el tècnic, Lolo Rodríguez.  
Amb la Copa del Rei aparcada 
fi ns a desembre, l’equip ha traslla-
dat el seu bon moment a la lliga. 
“Em feia por que el cansament 
o la eufòria ens perjudiqués 
a la competició regular, però, 
afortunadament, això no està 
passant”, explica Rodríguez, 
qui veu amb satisfacció com el 
seu equip ha encadenat dues vic-
tòries davant del Sant Cugat FS i 
l’Esparraguera que l’han permès 
pujar fi ns a la cinquena posició 
del grup 3 de Segona B. 

L’últim triomf, a la 9a jornada, es 
va haver de lluitar fi ns al fi nal. Els 
montcadencs van remuntar dues 
vegades a la primera meitat i es 
van anar al descans guanyant per 
2 a 3. A la segona, i amb empat 
a 4 al marcador, Gerard Esteller 
va aconseguir el gol de la victòria 
–el segon en el seu compte par-
ticular– gràcies a un llançament 
de doble penal a un minut i mig 
del fi nal. La resta de golejadors 
montcadencs van ser Roger Bo-
net, Carlitos Riquelme i Adrià 
Esteller. Lolo Rodríguez valora 
molt positivament la recuperació 
d’un “home gol” com Gerard 
Esteller, però es mostra preocu-
pat davant la manca d’encert 
de l’equip en atac: “Generem 
moltes ocasions de perill, però 
no entren i sempre acabem pa-
tint”. 

Tres punts més. La victòria a Es-
parraguera va fer bo el triomf 
d’una setmana abans al pavelló 
Miquel Poblet contra el cuer, el 
Sant Cugat (5-2). Amb gols de 
Roger Bonet, en dues ocasions, 
Marty, Riquelme i Gerard Este-
ller els montcadencs van lligar 
una còmoda victòria. L’equip 
ocupa ara la cinquena posició 
amb 16 punts i afronta dos par-
tits consecutius com a local, el 
segon d’ells contra l’acutal líder, 
la Unión Santa Coloma, que 
acumula 20 punts.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBol sala

El Broncesval Montcada millora a la lliga 
empès pel seu gran èxit a la Copa del Rei
Després d’eliminar el Xota, jugarà els vuitens de la competició del KO contra un altre equip de Primera Divisió, l’Umacón Zaragoza

> Presentació de 
tota la família
L’FS Montcada va presentar el 3 de 
novembre els seus 12 equips (un 
sènior i 11 del planter). Tots ells 
van desfi lar davant de l’afi ció i van 
rebre paraules d’ànim del presi-
dent, Pedro Litrán, i de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), qui va 
assistir a l’acte acompanyada del 
regidor d’Esports i president de 
l’IME, Marc Rodríguez (PSC), i va 
ser obsequiada amb una samarre-
ta ofi cial del club | PA
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El Broncesval sembla haver oblidat els dubtes de l’inici de temporada i està en un gran moment de forma, tant a la lliga com a la Copa del Rei

pàg. 28

HANDBOL
Albert Maresma (CH La Salle) ja 
és el segon màxim golejador 
del grup català de Nacional
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El CD Montcada està en una 
dinàmica negativa i ja acumula 
quatre derrotes consecutives 
que l’han fet baixar fins a la vui-
tena posició del grup 1 de Pri-
mera Catalana amb 13 punts. 
Els verds no guanyen des del 
13 d’octubre i a les dues últi-
mes jornades van perdre amb 
dos rivals gironins. El nou lí-
der, el Girona B, va tornar a la 
competició després de la mort 
del seu porter, Nil Marín, i es 
va emportar els tres punts de 
l’estadi de la Ferreria gràcies a 
un solitari gol al primer quart 
d’hora. Una setmana més tard, 
els montcadencs van perdre a 
Banyoles (3-1) en un partit que 
es va decidir a la segona mei-

tat. Amb l’empat a 0, l’àrbitre 
va anul·lar un gol als verds 
que va ser molt protestat per 
la banqueta. “No veig el fu-
tur ni negre ni clar. Estem 
en um moment d’incertessa, 

però queda molta lliga i no 
ens hem de tirar dels cabells. 
Jo confio sempre molt en la 
meva feina, tant quan guan-
yo com quan perdo”, explica 
el tècnic, Jordi Salvanyà. 

FUTBol. PrIMera caTalana

El CD Montcada pateix quatre derrotes 
seguides i cau a la vuitena posició
Els verds van perdre contra dos rivals gironins i no guayen des del 13 d’octubre

El CD Montcada no troba, de moment, la manera de sortir de la seva dinàmica negativa de resultats
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L’UE Sant Joan-Atlètic Montcada 
continua en posicions de descens 
–és quarta per la cua amb 9 punts– 
i ja acumula tres derrotes seguides 
–no puntua des de l’empat al camp 
de l’UE Sants (1-1) i no guanya 
des del 13 d’octubre. Després d’un 
mal partit al camp del Molletense 
(3-0), on va encaixar tots els gols a 
la primera meitat, els montcadencs 
van millorar el seu joc, sense gai-
re més sort, en el següent partit a 
casa contra un rival directe com el 
Premià de Dalt (1-2). L’equip del 

Maresme, tercer per la cua amb 
7 punts, va aprofitar les dues úni-
ques ocasions que va disposar. 
“No mereixíem la derrota, ni 
tan sols l’empat. El que ens passa 
és que ara no entra la pilota. Les 
dinàmiques negatives són difí-
cils de trencar i el més complicat 
serà aconseguir la primera vic-
tòria”, diu el tècnic, José Manuel 
Martín ‘Pinti’, qui espera anar re-
cuperant alguns dels tres lesionats 
que té. Qui ja no segueix el club és 
Gerard González, que marxa per 
motius personals. 

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení de l’EF Montca-
da va salvar un punt in extremis a 
la 8a jornada al camp del Soses 
Femení (1-1) gràcies a un gol de  
Nerea Rodríguez a l’últim minut 
després d’un partit molt compli-
cat marcat pel fort vent i el la-
mentable estat del terreny de joc. 
“Ja estàvem avisats que hau-
ríem de jugar gairebé en un 
hort. El partit va ser com una 
batalla i no em puc queixar 
perquè continuem invictes”, 
comenta el tècnic, Adriano Bu-
jalance. Aquest empat va arri-
bar una setmana després d’una 
victòria a casa contra  l’ECF Les 
Garrigues (5-4) que li va donar 
la segona posició provisional a 
les montcadenques, que ara són 
quartes amb 18 punts.

FUTBol. PrIMera caTalana

El femení de l’EFM es manté invicte 
després de salvar un punt in extremis
Les noies de Bujalance van poder rescatar un punt de ‘la batalla’ de Soses Acumula tres derrotes seguides i segueix quart per la cua 

L’UE Sant Joan no trenca 
amb la dinàmica negativa

FUTBol. seGona caTalana

L’equip de Can Sant Joan no aconsegueix cap victòria des de mitjans d’octubre

AR
xI

u
/L

Au
R

A 
G

R
Au

El partit de debut del substitut de ‘Pitu’ es va suspendre

Pere Ricart, nou tècnic 
de l’UD Santa María

FUTBol. QUarTa caTalana

Pere Ricart s’ha fet càrrec de l’UD 
Santa María després de la mar-
xa de Marc ‘Pitu’ Rodríguez. El 
nou tècnic és conegut entre els 
cercles futbolístics de la localitat 
ja que va estar vinculat a l’EF 
Montcada i a l’UE Sant Joan- 
Atlètic. Ricart assumeix la direc-
ció del Santa María en un moment 
d’hores baixes per a l’equip que 
ocupa la 12a posició amb 6 punts. 
“De moment, no em plantejo 
grans expectatives, cal que ens 
coneguem mútuament i, a par-
tir d’aquí, veuré quin estil de 
joc podem aplicar”, ha explicat 
l’entrenador. Ja sense ‘Pitu’ i enca-
ra sense Ricard, l’equip va trencar 
la seva mala ratxa amb una vic-
tòria al camp de La Salle Bonano-
va (1-4). El nou tècnic va debutar a 
la 8a jornada contra el Bellaterra a 
casa. Amb empat a 1 al marcador, 
i a deu minuts del final, el partit 
es va suspendre per l’actitud dels 
jugadors visitants.  

Resposta a ‘Pitu’. La directiva del 
club de Terra Nostra s’ha mos-
trat sorpresa amb la reacció de 
l’extècnic, qui va manifestar des-
avinences amb el president, Fran-
cisco Romero. Segons fonts de 
la junta, ha estat ‘Pitu’ qui no ha 
volgut parlar amb Romero. Així 
mateix, la directiva ha aclarit que 
ja ha resolt els problemes financers 
que arrossegava. 

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció

> Yonki Love crea l’himne de l’Escola
L’EF Montcada ha estrenat un himne, compost i interpretat per Yonki Love, 
qui va acceptar la proposta que li va fer el seu amic Antonio Moya, tècnic 
i membre de la directiva. La cançó s’ha grabat a l’estudi que el productor 
Abel Jazz té a Santa Perpètua i va comptar amb la participació del gui-
tarrista Juan Castillo i d’alguns jugadors de l’EFM que van fer els cors. 
El nou himne es pot escoltar en aquest enllaç: https://m.youtube.com/
watch?v=fEw0oqhYA4E | RJ
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> El sènior B ja 
mira a la part alta
El CD Montcada B s’apropa a la 
part privilegiada del grup 15 de 
Quarta Catalana gràcies a quatre 
victòries seguides. Les dues últi-
mes van arribar contra l’EF Base 
Ripollet B (3-0) i el Bellaterra (1-4). 
L’equip ja és cinquè amb 13 punts, 
a cinc del líder, l’UDAF Inter, que té 
un partit menys. “Hem millorat en 
actitud i en la capacitat per ma-
terialitzar les ocasions”, diu el seu 
entrenador,Juan Meca | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

Pere Ricart, nou entrenador del Santa María
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Per primera vegada a la tempo-
rada, i després de 8 jornades, el 
sènior masculí del CH La Salle 
ha encadenat dues victòries con-
secutives. L’última es va produir 
al pavelló Miquel Poblet contra 
el Joventut Handbol Mataró 
(33-31), rival a qui els lassal·lians 
han superat a la classifi cació –els 
homes de Jaume Puig són ara 
vuitens–. Els montcadencs, que 
van arribar als últims cinc mi-
nuts perdent d’un gol, van re-
accionar a la recta fi nal per em-
portar-se un triomf vital. Albert 
Maresma va sumar 11 gols i ja és, 
amb 51 i una mitjana de 6,38 per 
partit, el segon màxim golejador 
del grup català de Nacional i el 
12è d’Espanya. El capità Xavi 
Benítez va tornar a jugar, però 
l’equip, encara sense Chus Jimé-
nez, ha perdut per al que resta 
de temporada Fran Peregrina, 
que a fi nals de gener serà operat 
del genoll. “Tot i perdre defi ni-

tivament Fran, hem recuperat 
jugadors i això ens permet ser 
competitius i tornar a tenir con-
fi ança en el nostre joc”, explica 
Jaume Puig. Una setmana abans, 
els montcadencs també havien 
guanyat a la complicada pista del 
Sant Esteve Sesrovires (27-30) i, 
de moment, s’han allunyat dels 
llocs de descens.

Sènior B. L’equip de Dídac de la 
Torre està a la part mitja de la 
taula amb un balanç de dues vic-
tòries i dues derrotes en quatre 
jornades. Després de guanyar el 
seu primer partit a casa contra 
l’Handbol Bordils (29-28), els 
montcadencs van caure de forma 
ajustada a la pista de l’H. Procer 
Cerdanyola (28-27).  

Rafa Jiménez | Redacció

HandBol

Després de tres triomfs en tres jor-
nades, el sènior femení del CH La 
Salle va deixar escapar el primer 
punt de la temporada amb un em-
pat a casa contra l’OAR Gràcia Sa-
badell B (23-23). El partit entre els 
dos equips més forts del grup D de 
Primera Catalana va ser molt igua-
lat. A 30 segons del fi nal, les saba-
dellenques van fallar un penal i a 

l’última jugada les lassal·lianes van 
desaprofi tar un llançament a por-
ta. “No és un resultat dolent. 
Serà el nostre rival més fort i 
encara mantenim les opcions de 
ser líders”, diu l’entrenador, Joan 
Gosàlvez. 
Una setmaba abans, les montca-
denques havien aconseguit una 
altra victòria contundent a la pista 
de l’Handbol Sant Quirze (10-21).

Va empatar després d’un partit molt igualat contra l’OAR

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior femení deixa 
escapar el primer punt

El CH La Salle encadena per primera 
vegada dues victòries seguides
Gran moment de forma d’Albert Maresma, qui ja és el segon màxim golejador del grup

La ratxa golejadora d’Albert Maresma –a la foto– està sent decisiva per a la millora dels lassal·lians

El conjunt de Joan Gosàlvez va estar tan a prop de guanyar com de perdre contra l’OAR Gràcia 

El sènior masculí de futbol sala de 
l’EF Montcada continua amb el 
seu excel·lent rendiment al grup 4 
de Segona Catalana. Els homes de 
José Luis Carrasco només han ce-
dit un empat i a la 5a jornada van 
aconseguir el seu quart triomf da-
vant de la Penya Barcelonista Pa-
lau-Solità i Plegamans (6-1). Una 
setmana més tard, els montca-
dencs van sumar tres punts sense 
haver de jugar contra el Palamós 
que s’ha retirat de la competició. 
Després de sis jornades, els ver-
mells són líders amb 16 punts i 
afronten ara dues jornades de-
cisives amb el derbi contra l’AE 
Can Cuiàs (17 de novembre) i la 
visita a la pista del Port Barcelo-
na, l’altre líder del grup.

Juvenil. Amb només tres punts, 
està a la part baixa del grup 2 
de Segona després d’encaixar 
dues derrotes consecutives con-
tra l’AE Babar (1-5) i l’Acció Sant 
Martí-Catalònia (7-4).

Només ha cedit dos punts i comparteix lideratge amb el Port 

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí de l’EFM 
es consolida a la part alta

FUTBol sala. seGona caTalana 

L’AE Can Cuiàs manté la seva 
bona línia i a la 6a jornada va su-
mar la seva quarta victòria contra 
el Barri Can Calet B (4-0). L’equip 
d’Óscar Ruiz continua a la quarta 
posició del grup 4 de Segona Ca-
talana amb 12 punts, tot i que té 
pendent un partit contra el CFS 

Premià de Dalt B que es jugarà el 
19 de novembre. 

Sènior C. Va encaixar la seva ter-
cera derrota seguida contra el San 
Cipriano B (3-6). El seu partit a la 
pista de l’Horta-Carmel es va ajor-
nar fi ns al 21 de novembre | RJ

Té un partit pendent que es jugarà dos dies després del derbi

L’AE Can Cuiàs segueix en 
ratxa i es manté quarta

Després d’un inici amb dubtes, l’AE Can Cuiàs arriba al derbi en un bon moment de forma
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Amb un balanç d’una victòria 
i una derrota a les dues últimes 
jornades, l’AFS Bosc d’en Vilaró 
es manté a la sisena posició del 
grup B de Primera –competició 
que organitza la Federació Ca-
talana de Futbol Sala. Els verds 
van perdre a la 6ª jornada a la 
pista del tercer, el Montsant Sala 
5 (4-1), i es van refer una setma-
na més tard contra el Betania 
amb un clar 3 a 0 | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró continua a 
la sisena posició

Gran adaptació del sènior a Segona Catalana
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F. sala 1a TerrITorIal 
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Còmoda sisena posició per a l’AFS Bosc Vilaró
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BÀsQUeT

Després de tres victòries segui-
des, l’equip sots-25 A de la Unió 
Bàsquet MIR va patir el 2 de 
novembre la seva primera de-
rrota contra el líder invicte, el 
CB Tona (52-70). A l’última jor-
nada, l’equip de Rogelio Pérez es 
va retrobar amb la victòria a la 
pista del CE Vilatorta amb un 
ajustat 50 a 51. Els montcadencs 
són quarts del seu grup amb un 
balanç de cinc triomfs i només 
una derrota.

Bon nivell del sots-25 A de l’UB MIR 
amb una única derrota en contra

Rafa Jiménez | Redacció

El sots-25 A de l’UB MIR està fent un bon inici de temporada i només ha perdut un partit

Després de sis jornades, els montcadencs només han perdut contra el líder, el CB Tona

El Multiópticas Isis A, de Lliga Na-
cional, no va iniciar la competició 
el 3 de novembre amb bon peu i 
va perdre en el debut contra el CK 
Vilanova i la Geltrú (11-26). Els 
nois i noies de David Rúa van mi-
llorar a la segona jornada i a la pis-
ta del cuer, el CK Vacarrisses, van 
sumar els primers dos punts grà-
cies al 13 a 15 final. D’altra banda, 
el segon equip del club, de Segona 
Divisió, ja no està invicte. Després 
de guanyar els dos primers partits, 

el Multiópticas Isis B va encaixar 
la seva primera derrota a la pista 
de l’AEE Lladonosa A (26-11). 
Una setmana més tard, l’equip de 
Juanma Fernández, que ha jugat  
els seus quatre partits a domicili, 
es va refer amb un triomf a casa 
del CK Vacarisses B (8-17).

Júnior. L’equip de l’AEE Montse-
rrat Miró, vinculat al CK Mont-
cada, va debutar el 3 de novembre 
amb una derrota a la pista del CK 
Badalona (13-9).  

Després de caure en el debut, va guanyar a Vacarisses

Rafa Jiménez | Redacció

El Multiópicas Isis A suma 
els primers dos punts

KorFBal

La secció de Wushu del CT 
Reixac va aconseguir quatre me-
dalles d’or i quatre de bronze al 
Campionat d’Espanya de Shuai 
Jiao que es va fer el 9 de nov-
embre a Oropesa del Mar (Cas-
telló). Són campions d’Espanya 
Verónica Monje (-70 kg), Daniel 
Barrera (-80), Víctor López i el 
júnior Gerard Garrido (tots dos 
-90). Van guanyar el bronze Ós-
car Cendón (-70), Eduard Mén-
dez i Edgar Gómez (tots dos -75) 
i Daniel Castillo (-80) | RJ 

arTs MarcIals. cT reIXac

L’equip de Wushu guanya vuit 
medalles al Campionat d’Espanya
En el debut competitiu a Oropesa va aconseguir quatre ors i quatre bronzes

Els vuit medallistes al Campionat d’Espanya de la secció de Wushu del Club Tennis Reixac 
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> Xerrada d’El Cim sobre els allaus de neu 

La Federació Catalana de Ciclisme ha presentat la candidatura del mont-
cadenc Miquel Poblet, exciclista que va morir al mes d’abril als 85 anys, al 
premi a l’esportista llegendari, un dels guardons que s’entregaran durant 
la 17a edició de la Festa de l’Esport Català que es farà el 16 de desembre 
a la seu de l’INEFC a Barcelona, sota l’organització de la Unió de Federa-
cions Esportives de Catalunya i el diari Sport | RJ

> Poblet, candidat a la Festa de l’Esport Català

El Cim organitza el 21 de novembre una xerrada, a les 20h a la sala insti-
tucional de la Casa de la Vila, sobre les allaus a la neu que serà impartida 
per Santi Rebollo, membre del club i monitor de l’Escola Catalana d’Alta 
Muntanya. El dia 23 es farà una sortida a la platja del Bogatell de Barcelo-
na per fer un simulacre de recerca de víctimes d’allaus | RJ

> El TT La Unió prepara una competició nocturna 
La secció de tennis de taula de La Unió, que farà un torneig de 12 hores 
per a La Marató, va perdre a la lliga amb el CK Badalona (2-4) | RJ
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BÀsQUeT

La Unió Bàsquet MIR organitza un 
concurs per trobar la seva mascota
El veredicte amb el dibuix guanyador, l’1 de desembre amb la presentació dels equips

La introducció del tennis de 
taula és la gran novetat en el 
ventall d’activitats extraesco-
lars que ofereix l’AMPA del 
col·legi Mitja Costa, al barri de 
Terra Nostra, que, igual que el  
Reixac, l’Elvira Cuyàs, el Font 
Freda i El Viver, també ha con-
tractat els serveis de l’empresa 
Aprèn Jugant per fer tota la co-
ordinació. Aquest nou esport 
es va començar a fer a l’aire  
lliure, però amb l’arribada de la 
tardor s’ha passat al gimnàs on 
es reuneixen un total de 14 nens 
i nenes. 
“El tennis de taula sempre té 
èxit als col·legis i és una ac-
tivitat que nosaltres oferim 
habitualment. Des de l’inici, 
ha rebut una molt bona  
acceptació per part dels nens”, 

diu Álex Montilla, treballador 
d’Aprèn Jugant i coordinador 
de les activitats extraescolars qui 
agraeix la predisposició de la di-
recció del Mitja Costa en la cessió 
de determinats espais. 

Les altres extraescolars que 
s’ofereixen són futbol (12 
alumnes), karate (25), iniciació 
esportiva (11) i batuka (44). 
També hi ha un servei de ludote-
ca d’anglès amb sis nens i nenes.   

esPorT escolar

El tennis de taula s’introdueix a  
les extraescolars del Mitja Costa

Rafa Jiménez | Terra Nostra

El karate, una de les activitats més tradicionals al col·legi de Terra Nostra, es manté
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La Unió Bàsquet MIR vol te-
nir una mascota durant la seva 
primera temporada i per això 
demana la implicació dels nens 
i nenes del municipi, siguin o 
no de l’entitat. Aquells que 
vulguin participar en aquest 
concurs hauran de dibuixar 
la seva proposta en un paper 
DIN-A4 amb les seves dades 
i un telèfon de contacte. Els 
dibuixos s’hauran d’entregar 
abans del 25 de novembre a 
les oficines del club (carrer Bo-
navista, s/n) o als entrenadors 
i coordinadors dels diferents 
equips de l’entitat blava. Totes 
les propostes seran avaluades 
per un jurat format per mem-
bres de la junta directiva de 
l’UB MIR que donarà el vere-
dicte amb el nom del guanya-
dor, que rebrà un premi encara 
per determinar, el diumenge 1 
de desembre.
Aquest ha estat el dia escollit 
per l’UB MIR per fer la pre-
sentació de tots els seus equips 
de la temporada 2013-2014. 
L’acte comencarà a les 16.30h 
al pavelló Miquel Poblet.

La Marató. L’entrada per veure 
la presentació serà gratuïta, tot 
i que es demanarà un donatiu 
per recaptar diners per a La 
Marató de TV3 que s’emetrà 
el 15 de desembre a favor de 
les malalties de caràcter neu-

rodegeneratiu. A l’acte del dia 
1 es farà una demostració de 
bàsquet a càrrec dels equips 
més petits del planter i haurà, a 
l’espera d’una confirmació ofi-
cial, una batukada per part dels 
Diables de Can Sant Joan. 

Rafa Jiménez | Redacció

> El cadet femení encara no ha pogut guanyar

El cadet femení de l’UB MIR, entrenat per Mireira Álvarez i Albert Castillo, 
encara no coneix la victòria després de dues jornades de competició. El 
seus dos enfrontaments com a local contra el CB Castellar (40-67) i el CB 
Roser C (38-67) van finalitzar amb derrota. En el seu partit de debut, que 
estava previst per al 19 d’octubre a la pista del Sagrada Família-Claror C, 
es va suspendre i es jugarà el 24 de novembre | RJ

Des de la victòria a la 4a jorna-
da davant del CN Caldes (7-0), 
l’aleví A de l’FS Montcada ha 
encaixat tres derrotes seguides. 
Les dues últimes es van produir 
contra dos dels primers classifi-

cats: 3 a 6 a casa contra el líder, 
el CN Sabadell, i 6 a 3 a la pista 
del tercer, Marfil Santa Coloma. 
Els montcadencs són vuitens 
amb 9 punts i un balanç de tres 
victòries i quatre derrotes | RJ

Va perdre contra el líder i el segon amb el mateix resultat: 6-3

FUTBol sala. dIVIsIÓ d’Honor

L’equip aleví A no va tenir sort davant de dos dels millors equips de Divisió d’Honor

L’aleví A no pot puntuar 
contra dos dels primers

El cadet masculí del CH La Sa-
lle només ha perdut un partit 
aquesta temporada al grup D 
de Segona Catalana. Des de la 
derrota a la segona jornada a la 
pista de l’H. Procer Cerdanyola 
(32-28), l’equip de Pau Mares-
ma ha encadenat dues victòries 
aconseguint gairebé 50 gols. Va 
passar per sobre del BM Polin-
yà a casa (49-20) i va superar el 
Manyanet, que estava invicte, 
per 35 a 49. Els lassal·lians estan 
a la part alta de la taula amb 6 
punts | RJ

Els seus rivals van ser el BM Polinyà i el Manyanet

HandBol. seGona caTalana

El cadet masculí, molt fort en atac

El cadet masculí suma 98 
gols als últims dos partits

> Bon inici del cadet masculí als Comarcals
L’equip cadet masculí del Club Tennis Reixac va iniciar el cap de setmana 
del 9 i 10 de novembre la seva participació al Campionat de Catalunya 
Comarcal amb una contundent victòria a casa per 5 a 0 contra el CT Mon-
tornès. L’equip, entrenat per Edu Grosso, està format per Josep Ramos i 
Mario de la Torre que en aquesta jornada van comptar amb el reforç dels 
infantils Jordi Torruella i Guillermo Contijoch –a la foto tots, menys De la 
Torre–. L’absolut masculí també va debutar amb victòria mentre que el 
cadet femení va perdre | RJ
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El gimnàs del col·legi Mitja Costa és l’escenari de les sessions de tennis taula
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El juvenil B de l’EF Montcada 
va posar fi a la seva mala ratxa 
de tres derrotes consecutives i es 
va retrobar amb el triomf a la 6a 
jornada del grup 24 de Segona 
Divisió amb un bon partit con-
tra el Llinars (4-3). El matx, ple 
d’alternatives al marcador, es va 
resoldre gràcies a un gol de Ser-
gi Colete al minut 88. Aquest 
triomf va permetre oblidar la 
derrota que els montcadencs 
havien patit una setmana abans 
al camp del tercer, el Sant Celo-
ni (1-0). Els vermells ocupen la  
desena posició amb 6 punts.

FUTBol. seGona dIVIsIÓ

El juvenil B de l’EF Montcada suma la 
seva segona victòria de la temporada

Rafa Jiménez | Redacció

Gràcies a un gol al minut 88 contra el Llinars, va trencar amb una ratxa de tres derrotes
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El juvenil B, que va iniciar la lliga amb un triomf, ha hagut d’esperar tres partits per tornar a guanyar

Partit ple d’alternatives que va acabar amb un empat (3-3)

El derbi benjamí finalitza 
amb repartiment de punts

FUTBol. Tercera dIVIsIÓ

La Romànica, quart per la cua 
al grup 48 de Segona Divisió, 
va pagar els plats trencats i va 
caure de forma contundent el 
9 de novembre contra l’infantil 
del CD Montcada. Els verds, 
que havien encadenat dues de-
rrotes consecutives –l’última 
a casa de l’EF Base Ripollet 
(4-0)–, van agafar aire gràcies 
a una contundent victòria 
per 8 a 1. L’infantil, entrenat 
per Aitor Montero, ocupa la  
desena posició amb un balanç 
de dues victòries, un empat i 
tres derrotes en sis jornades. 

FUTBol. seGona dIVIsIÓ

L’infantil del CD Montcada trenca 
una mala ratxa de dues derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

Davant de La Romànica, a la que va guanyar 8 a 1, va aconseguir el seu segon triomf
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L’infantil del CD Montcada porta, de moment, una línia irregular a la seva primera temporada

L’EF Montcada té quatre equips benjamins. El D juga al grup 23 de Tercera Divisió

El benjamí del CD Montcada s’ha creat aquesta temporada i ja ha viscut el seu primer derbi

El derbi benjamí de futbol entre 
l’equip A del CD Montcada i el 
D de l’EF Montcada que es va 
disputar el 9 de novembre al 
camp annex de l’estadi de la Fer-
reria va finalitzar amb un empat 
(3-3). Els vermells, que arribaven 
a aquest partit a la setena posició 
amb 9 punts després d’haver 
guanyat una setmaba abans el 
Sant Quitze del Vallès (8-1), van 
començar millor i es van posar 
per davant en el marcador amb 
un 0 a 2. Els verds, però, quarts 
per la cua amb 3 punts i que ve-
nien de perdre al camp de l’UE 

Castellar (9-2), van reaccionar i 
li van donar la volta al resultat. 
Un gol de l’equip vermell, a poc 
del final, va permetre el reparti-
ment de punts. 

Juvenils. El juvenil A de l’EF 
Montcada és vuitè amb 10 punts i 
als seus dos últims partits, tots dos 
com a visitant, va perdre al camp 
del líder, el CE Sabadell (5-1), i 
va guanyar l’Unificació Santa 
Perpètua (1-2). El juvenil del CD 
Montcada, novè amb 9 punts, 
va golejar el Juventus B (8-1) una  
setmana després de caure al camp 
del Martorelles (3-1).

Rafa Jiménez | Redacció
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>> Clica i mira la fotogaleria dels 
equips de l’FS Montcada a 



Irene Gràcia
Viure a la colònia d’Asland. Nascuda a la Pobla de l’Illet al 1913, Irene Gràcia viu actualment 
a Sant Pere de Vilamajor amb una de les seves nebodes, però sempre ha viscut a Montcada i Rei-
xac. Va passar la seva infància i bona part de la vida adulta a la colònia que Asland va fer construir 
als vessants del Turó per als directius i encarregats de la fàbrica, al 1918. El passat 20 d’octubre va 
celebrar el seu centenari envoltada de familiars i amics i amb un estat de salut envejable. Tot i que 
un glaucoma li difi culta la visió, la memòria i la raó li funcionen perfectament. La tercera de quatre 
germans i l’única noia, mai no es va casar i va cuidar durant molts anys de la seva mare malalta. El 
seu és un testimoni d’una Montcada ja desapareguda i d’un període convuls on les vides de molta 
gent van quedar truncades per la guerra. 

“Un toc de corneta ens 
avisava de les barrinades” 

-Quan va començar a viure a la 
colònia de l’antiga Asland? 
Vaig arribar a la colònia amb 5 
anys, quan encara estava a mig fer, 
i vaig marxar amb 50. Crec que sóc 
la persona que més anys va viure-
hi. El meu pare era l’encarregat de 
la brigada ambulant de càrrega i 
descàrrega de material. Hi havia 
dues línies de cases en paral·lel 
separades per un terraple de violers 
que a la primavera era un goig de 
veure. Si no recordo malament 
hi havia 13 vivendes, en deiem 
xalets. Cada casa tenia el seu hort, 
una vinya i un galliner. El director 
de la fàbrica és el que tenia la torre 
més espectacular.
-Com era la vida a la colònia?
Recordo que sempre estava jugant 
al carrer amb la resta de nens. 
Podíem còrrer amunt i avall, sense 
cap perill. Bé, quan sonava la 
corneta, ens havíem de fi car a casa 
perquè era l’avís d’una barrinada a 
la pedrera i podien caure fragments 

de l’explosió. Hi estàvem tan 
acostumats que no ens feia cap 
por. Segons com bufava el vent, 
també ens arribava pols i fumera 
de la fàbrica. Treure la pols dels 
mobles no servia de res, perquè 
ràpidament s’hi tornava a posar. 
Però, malgrat això, m’agradava 
molt viure allà.
-Hi havia algun tipus de servei?
No. Per tot ens havíem de 
desplaçar al centre de Montcada, 
que estava a uns vint minuts 
caminant. Jo hi anava cada dia per 
assistir al col·legi del Sagrat Cor, 
on vaig estudiar fi ns als 14 anys. 
A la tarda anava a aprendre a cosir 
–sempre m’ha agradat fer-me jo 
mateixa la roba. Teníem recaders 
que passaven a la tarda a recollir la 
llista del que necessitàvem i ens ho 
portaven al matí.
-I la vida social també la feia fora 
de la colònia?
La majoria de les meves amigues 
eren de Montcada centre. De 

joveneta, anàvem plegades als balls 
de Colon i al cinema. A la colònia 
també hi havia altres nens, però 
formaven la colla més distingida. 
Nosaltres èrem més senzilles.

-Com va viure la guerra civil?
Jo tenia 22 anys quan va esclatar 
la guerra. Cada dia arribaven a 
la colònia notícies de la gent que 
havien matat i ens entristíem molt. 
Un diumenge al matí, un grup 
d’homes armats va arribar a la 
colònia i va entrar a totes les cases. 
Suposo que buscaven armes. Sort 
que no van obrir un antic bagul 
que jo havia forrat de roba, perquè 
a dintre hi havia una pistola. No sé 
què hi feia allà, però al dia següent 

la meva mare la va llençar per un 
terraple. Els homes es va endur 
dues escopetes de caça i cartutxos 
que el meu pare i el meu germà 
gran feien servir per caçar. El cap 
del grup era un noi que jo coneixia 
i, fi ns i tot, havia ballat amb ell. 
Li feia de xofer al metge Pepet 
Espinasa. 
-Què va passar després?
Vaig passar tanta por que vaig 
estar dormint 15 dies seguits amb 
la meva mare. Però les restriccions 
em van obligar a ser valenta. Anava 
tota sola a Mas Rampinyo a buscar 
tres quarts de litre de llet, que 
ens havíem de repartir entre vuit 
persones. Menjàvem farinetes dia 
sí, dia també, i tronxos de col. De 
tant en tant compartíem un ou entre 
quatre. L’escassetat d’aliments va 
ser una prova dura.
-A casa seva es parlava de política?
El meu pare era un home d’ordre 
i no combregava amb les idees 
republicanes. En canvi, el meu 

germà petit, Alejandro, va formar 
part de la ‘quinta del biberon’ i va 
participar a la batalla de l’Ebre. 
Va sobreviure i, en acabar la 
guerra, va marxar a França, on 
va estar empresonat en un camp 
de concentració. Va tornar a casa 
gràcies a les gestions del meu 
germà gran, Vicenç, que va arribar 
a ser administrador de la fàbrica. 
L’altre germà meu, Pere, va ser un 
sastre molt important de Montcada. 
Cap d’ells va complir els setanta 
anys, mentre que jo, sent més 
malaltissa, he arribat als cent.
-Per què no es va casar?
L’època en què m’hagués tocat 
festejar amb algun noi va coincidir 
amb la guerra, que ho va trasbalsar 
tot. Per quan va acabar i van 
tornar les festes i els balls, jo ja 
m’havia fet massa gran per casar-
me. Però haig de dir que abans de 
la guerra havia ballat molt i havia 
tingut molts pretendents (recorda 
amb un somriure).

“Segons com bufava 
el vent, també arribava 
fi ns a les cases la pols 
i fumera de la fàbrica”

Montcadenca centenària

A títol personal
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