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El govern presenta un pressupost 
que puja a 38,2 milions d’euros
Distribució | L’Àrea Social és la que 
gestionarà més diners l’any vinent

Prioritats | L’atenció a les persones i 
les polítiques d’ocupació PÀG. 3

>EXCERCICI DEL 2014

Comerciants, artesans i entitats omplen una vuitantena de parades PÀG. 5

La Fira de Nadal bat el rècord 
de paradistes i participants
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Objectes tradicionals nadalencs i dissenys més novedosos van coincidir a la cita organitzada per la Regidoria de Comerç i Turisme 

Jiwapop arriba al juliol
Mas Duran acollirà el primer 
concert sostenible PÀG. 20
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Comencen 
les obres 
del pou al 
pàrquing 
del CAP
L’empresa constructora ja ha tancat el recinte i té 
previst començar a perforar el sòl al gener PÀG. 4

>LAV
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SEGONA AUDIÈNCIA PÚBLICA
L’acte obert a les entitats per a la presentació del 
pressupost, com es va fer amb les ordenances, 
tampoc no va tenir la resposta esperada

PLE DE DESEMbRE

El pressupost augmenta un 5% respecte 
l’actual i destina 3,7 milions a inversions
Joan Maresma destaca que l’Àrea Social, amb més de 10 milions d’euros per gestionar, supera per primer cop la Territorial

“El pressupost del 2014 va 
lligat a dues línies estratègi-
ques, l’atenció a les persones i 
la promoció d’ocupació”. Així 
ha resumit l’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), la proposta 
del projecte econòmic que el go-
vern local (PSC-CiU) sotmetia a 
l’aprovació del Ple en el moment 
de tancar aquesta edició, el 19 
de desembre. Acompanyada del 
president de l’Àrea Econòmica, 
Joan Maresma (CiU), l’edil va 
presentar el dia 10 en Audiència 
pública un pressupost que puja a 
38.210.733 euros –un 5% supe-
rior a l’actual– i va posar l’èmfasi 
en l’apartat d’inversions, de 3,7 
milions, gràcies, va dir, “al baix 
nivell d’endeutament que té el 
consistori”. 
Maresma va ser l’encarregat 
d’explicar amb detall com es re-
partiran els ingressos previstos en-
tre les diferents àrees i regidories. 
“Per primera vegada l’Àrea So-
cial, amb 10,3 milions d’euros, 
supera la Territorial que gestio-
narà 9,6 milions”, va destacar 
l’edil volent deixar constància de 
quina és la prioritat del govern. 

“El pressupost que presentem 
no és improvisat, el nostre ob-
jectiu és que sigui sostenible 
i tingui liquiditat fi nancera 
per poder dedicar el màxim 
de recursos a les persones”. 
ICV-EUiA, el principal grup de 
l’oposició, ha criticat, però, el fet 
que l’augment de l’Àrea Social 

respongui reubicació de les des-
peses de subministres (808.000 
euros) i neteja (800.000) –en-
guany incloses a l’Àrea Territo-
rial– i no pas a l’increment de 
serveis.

Distribució. Pel que fa a la resta 
d’àrees, l’Econòmica comptarà 
amb 5,1 milions; la Interna, amb 
4,7, i la de Presidència amb 2,2 
milions. Quant a les regidories, 
Maresma va destacar que Pro-
moció Econòmica gairebé do-
blarà el seu pressupost gràcies a 
la incorporació d’una partida de 
400.000 euros fi nançada al 100% 
amb aportació municipal i desti-
nada a fer polítiques d’ocupació 
impulsades des de l’àmbit públic 
que benefi ciïn els sectors més 
afectats per la crisi, com ara els 
aturats de més de 45 anys. 
També es faran plans específi cs 
per promoure la contractació de 
joves i menors de 45 anys per 
part d’empreses privades i per 
ajudar els emprenedors.

Actuacions. Pel que fa a les in-
versions previstes, Maresma va 
avançar que bona part es desti-
narà a fer obres de manteniment 
a la ciutat i a desenvolupar pro-
jectes com l’arranjament del ca-
rrer Bifurcació o el Pla de barris 
de la muntanyeta, entre d’altres. 
En l’apartat de despeses, el go-
vern ha previst una partida de 
600.000 euros per fer front als 
processos d’expropiacions en 

curs a l’espera dels pronuncia-
ments judicials sobre els dife-
rents casos oberts. 
Quant al deute al llarg termini, 
al voltant de 12 milions, al 2014 
es preveu amortitzar-ne 2. El 
govern insisteix que Montcada 
és, segons dades de la Diputació 
de Barcelona, un dels municipis 
que té el nivell d’endeutament 
més baix de la mitjana metropo-
litana i un dels que més inverteix 
per habitant –l’any vinent 1.125 
euros per persona.
“Les xifres del pressupost es 
publicaran al web montcada.
cat per fer-les accessibles a la 
ciutadania perquè volem que 
hi hagi la màxima transparèn-
cia sobre la gestió municipal”, 
va anunciar l’alcaldessa. De fet, 
la recuperació de l’Audència pú-
blica, que ja es va fer amb motiu 
de l’aprovació de les ordenances 
fi scals té aquest objectiu, tot i que 
la resposta de les entitats, en amb-
dós casos, ha estat molt baixa.

D’acord amb les xifres 
presentades pel govern, 
la despesa per habitant 
serà de 1.125 euros

 L’oposició, crítica amb la gestió econòmica

“La proposta de pressupostos, a 
priori, pot semblar acceptable, 
perquè augmenta la despesa a 
l’Àrea Social però, en realitat, el 
que s’ha fet és traspassar-hi par-
tides que abans estaven a l’Àrea 
Territorial i no augmentar els re-
cursos destinats a cobrir les ne-
cessitats de les persones”. Això 
és el que opina Josep M. González 
(ICV-EUiA), portaveu del principal 
grup de l’oposició. La coalició eco-
socialista critica que el pressupost 
del 2014 sigui una continuïtat de 
l’actual “més maquillat que efec-
tiu i amb estranyes prioritats d’in-
versions” en referència a la inclusió 
una partida per fer front als proces-
sos d’expropiacions oberts. 
El PPC considera els pressupostos 
“tímids, insufi cients i tardans”. 
“Quan s’atisben els primers 
símptomes de recuperació econò-
mica és quan el govern municipal 
comença a actuar, la qual cosa 
demostra, un cop més, que va a 

remolc dels esdeveniments”, re-
treu la portaveu popular, Eva Gar-
cía, qui acusa PSC i CiU d’estar 
mancats d’iniciativa per governar i 
prendre decisions.
Carmen Romero (C’s) reclama 
uns pressupostos “més socials” i 
insta el governa unifi car esforços 
amb altres municipis per crear un 
consorci sanitari seguint l’exemple 
d’altres localitats. “Dediquen molt 
al manteniment d’estructures i 
obres, en ocasions supèrfl ues, 
per contentar l’electorat davant la 
proximitat de les eleccions”, opi-
na de la regidora. 
Marta Aguilar (ERC) avançava que 
no votaria el pressupost tot acusant 
el govern d’haver amagat informa-
ció de forma “descarada”. “El 
dicurs repetitiu que fa cada any 
el regidor d’Hisenda dient que el 
pressupost és realista, equilibrat i 
socialment just demostra que  la 
seva aprovació és només un for-
mulisme”, ha afegit l’edil PA

Pilar Abián | Montcada
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Promoció Econòmica 
i Ocupació dobla 
els seus recursos 
per incentivar la 
contractació d’aturats

ÀREA TERRITORIAL
9.670.084 €                  

ÀREA SOCIAL
10.313.970 €

ÀREA DE 
PRESIDÈNCIA
2.262.494 €

ÀREA INTERNA
4.758.087 €                     

ÀREA ECONÒMICA
5.159.797 €

DESPESA ORDINÀRIA PREVISTA PER AL 2014

PRESSUPOST TOTAL
38.210.733 €

1.125 € PER HABITANT

ORGANISMES AUTÒNOMS

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE       
1.330.000 €

MONTCADA COMUNICACIÓ                                              
328.425 €

CAPÍTOL D’INVERSIONS
3.700.000 €
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REIVINDICACIÓ POPULAR
Les aV de can Sant Joan i Terra 
Nostra recullen signatures per 
demanar la fi bra òptica 

Pàg. 6

MOCIÓ REBUTJADA
El Ple rebutja una proposta d’ERc 
per ampliar l’horari de pas dels 
vehicles pel c. Major fi ns a les 21h

Pàg. 9

04

POU DE vENTILACIÓ

Comencen les obres 
sense l’aprovació 
prèvia del consistori
La intervenció quedarà limitada a l’aparcament del CAP, 
encara que l’Ajuntament no ha rebut la informació per escrit

Malgrat que el govern muni-
cipal s’ha negat a signar l’acta 
d’ocupació referida a la cons-
trucció del pou de ventilació de 
la Línia d’Alta Velocitat (LAV) 
previst a Jaume I, l’actuació ja 
ha començat. El 9 de desem-
bre Sacyr Construcció i Cavo-
sa Obres i Projectes van tancar 
l’aparcament del CAP, l’espai 
on es duran a terme les obres, a 
priori sense tallar la via pública 
ni el trànsit. L’entrada a Urgèn-
cies continuarà oberta i les am-
bulàncies aparcaran també al seu 
espai habitual.

L’execució del pou amb tunela-
dora no començarà fi ns al gener. 
Abans, els operaris han de fer ca-
tes a l’aparcament per veure quin 
és el punt més apropiat per fer el 
forat sense que resulti afectat el 
Rec Comtal. Fonts de l’empresa 
encarregada de les obres han in-
dicat que els treballs es faran en 
horari diürn, de dilluns a diven-
dres, i només excepcionalment 

es treballarà en cap de setmana.
Malgrat la bona voluntat expres-
sada pels tècnics, l’Ajuntament 
continua exigint tenir tota la infor-
mació referida a la construcció del 
pou per escrit. “Ens sembla molt 
bé que la intenció de l’empresa 
sigui evitar el màxim de molès-
ties al municipi i als veïns però, 
malauradament, l’experiència 
ens diu que no ens en podem 
refi ar”, ha manifestat el president 
de l’Àrea de Política Territorial i 
Urbanisme, Juan Parra (PSC). 

Acord de Ple. Complint amb el 
compromís adquirit al Ple ex-
traordinari del 28 de novembre, 
el govern municipal es va negar 
el dia 3 a signar l’acta d’ocupació 
de les obres. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), va comuni-
car als representants de l’Adif 
la decisió del consistori i els va 
lliurat un escrit amb el contingut 
de la moció, que es va aprovar 
amb el suport de tots els grups 
excepte el PPC, que va votar 
en contra de dos dels punts de 
l’escrit, un dels quals és preci-
sament el que fa referència a la 
construcció de l’esmentat pou, 
a la qual els populars donen su-
port. L’edil va estar acompanya-
da del primer tinent d’alcalde, 
Joan Maresma (CiU), el regidor 
d’Urbanisme, altres membres 

del govern i els portaveus de tots 
els grups de l’oposició a excep-
ció del PPC –Josep M. González 
(ICV-EUiA), Carmen Romero 
(C’s) i Marta Aguilar (ERC)–, a 
més de representants de la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament 
Total i de Montcada Centre Co-
merç (MCC). Els polítics es van 
afegir a la concentració que va 
convocar la Plataforma i que va 
comptar amb l’assistència de més 
d’un centenar de persones, entre 
les quals hi havia les diputades 
d’ICV-EUiA, Marta Ribas, i de 
C’s, Carmen de Rivera. 
“La nostra decisió té a veure 
amb la manca de respos-
ta de l’Adif a les al·legacions 
que hem presentat al projecte 
d’expropiacions del pou de ven-
tilació i també a l’incompliment 
dels compromisos adquirits 
amb el nostre municipi, espe-
cialment el del soterrament de 
la línia de França”, va explicar 
l’alcaldessa als assistents.
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Segons l’empresa 
constructora, no hi ha 
previsió de tallar el 
carrer durant les obres

Pilar Abián | Redacció

L’alcaldessa es va adreçar amb un megàfon als assistents a la concentració de la Plataforma per explicar el posicionament del consistori

 La Plataforma vol un compromís ferm amb el soterrament

La Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total va demanar a les enti-
tats i partits polítics que van assistir 
a la reunió que va convocar el 10 
de desembre a la Casa de la Vila, 
un compromís ferm i actiu amb la 
reivindicació del soterrament de la 
línia de Portbou. El secretariat de la 
Plataforma va posar especial èmfa-
si en la necessitat de continuar ar-
ticulant la implicació en el projecte 
per intentar fer complir al Ministeri 
de Foment el seu compromís d’ini-
ciar les obres abans que acabin els 
treballs de la LAV amb la construc-
ció del pou de ventilació. 
“Llancem un SOS perquè hem 
d’aprofi tar aquest moment per 
prendre un compromís amb la 
reivindicació del soterrament”, va 
indicar el portaveu del col·lectiu, 
Ramón Bueno, qui va avançar 
que es farà arribar al teixit associ-
atiu i polític de la ciutat una carta 
de compromís “per recuperar el 
suport d’altres temps i desenvo-
lupar tècniques de mobilització 

amb el suport majoritari de la 
població”. 

Peticions. Des de la Plataforma 
es van llançar algunes propostes 
adreçades als partits polítics i a 
l’Ajuntament, com la incorporació 
del soterrament als seus progra-
mes electorals i la creació d’un 
departament municipal que s’ocu-
pi exclusivament de l’objectiu del 
soterrament. A la reunió van as-
sistir representats de tots els grups 
municipals, a excepció del Partit 
Popular Catalunya (PPC). Els dife-
rents portaveus de les formacions 
polítiques van reiterar el seu com-
promís amb el soterrament i amb 
la Plataforma, qui va demanar fer 
l’exercici de donar un pas enda-
vant per sentir l’escalfor del teixit 
social, polític i associatiu de Mont-
cada. En aquest sentit, algunes de 
les intervencions del públic durant 
la reunió també van sol·licitar a 
l’equip de govern que lideri la rei-
vindicació | SA
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La Regidoria de Comerç i Turisme considera que ha estat l’edició més completa feta fins ara

La Fira de Nadal bat el rècord 
de participants i de voluntariat

COMERÇ I TRADICIÓ

La Regidoria de Comerç i Tu-
risme ha fet una valoració molt 
positiva de la Fira de Nadal or-
ganitzada el cap de setmana del 
14 i 15 de desembre a Montca-
da Nova i que ha estat, segons 
el responsable del departament, 
Joan Maresma (CiU), la més 
gran i completa que s’ha fet mai. 
“Hi ha hagut molta partici-
pació d’artesans i botiguers i 
també molt de públic”, ha dit 
l’edil, satisfet de la resposta ciu-
tadana. Maresma també ha des-
tacat el paper dels voluntaris, al 
voltant d’un centenar, que han 
col·laborat amb l’organització es-
pecialment dinamitzant els espais 
solidaris destinats a la recollida 
de roba, joguines i aliments. 

Valoració. Les donacions, però, 
han estat més aviat escasses. 
“La gent volia sobretot passe-
jar per la Fira i potser no era 
pràctic venir carregats de casa 
amb bosses de roba i menjar”, 
opina el regidor. Al llarg dels 

propers dies la comissió orga-
nitzadora es reunirà per analit-
zar com s’ha desenvolupat tot 
plegat. El president de l’MCC, 
Manuel Moreno, s’ha mostrat 
satisfet del resultat de la Fira tot 
i que ha apuntat que cal millorar 
qüestions logístiques. “Encara 
que no hem estat convidats a 
participar en l’organització, 

creiem que la convocatòria ha 
estat un èxit”, ha assenyalat Mo-
reno, tot expressant el seu suport 
a les iniciatives comercials que es 
facin al municipi. La Fira es va 
articular en tres espais diferents, 
un adreçat als establiments co-
mercials i les entitats, un altres a 
les activitats per als més petits i 
un tercer dedicat a la solidaritat.

Pilar Abián | Montcada

La Fira va incloure força activitats adreçades als infants, com ara un taller de creació de tiós
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El dibuix d’Ainhara Peñafiel, de 5 
anys i veïna de Can Sant Joan, ha 
estat escollit com el guanyador del 
concurs sobre la tradició del tió, 
organitzat per Montcada Centre 
Comerç (MCC) entre les més 
de 500 il·lustracions participants. 
Aquesta serà la imatge del cartell 
que anunciarà l’activitat prevista 
el 23 de desembre, de 11 a 14h i 
de 17 a 20h, al carrer Generalitat, 
amb la col·laboració de l’esplai 
Sesa. 
D’altra banda, l’Associació de Co-
merciants de Can Sant Joan tam-
bé organitza per als més petits, 
de 3 a 12 anys, els dies 27 i 30 de 
desembre inflables a la plaça del 
Bosc i el 31 de desembre a la plaça 
Nicaragua. L’horari és d’11 a 14h 
i de 16 a 18h. Els comerços ad-
herits a l’entitat reparteixen vals 
gratuïts entre els seus clients.

Ainhara Peñafiel,  
guanyadora 
del concurs de 
dibuix de l’MCC
Laura Grau | Redacció

L’Ajuntament ha obert el període 
per atorgar la ubicació de més 
parades als mercats del municipi, 
17 al de Montcada i 7 al de Can 
Sant Joan. Els tipus de productes 
a vendre són variats, des de lli-
bres a peces de llenceria passant 
per llanes, aliments i drogueria, 
entre d’altres. Els requisits i les 
bases per poder optar a tenir-hi 
una parada es poden consultar 
al web montcada.cat, dins l’apartat 
taullell d’anuncis, clicant ‘expo-
sició pública’. El termini per pre-
sentar les sol·licituds finalitza el 7 
de gener. Actualment el mercat 
ambulant del centre compta amb 
118 parades i el de Can Sant Joan 
amb 25. 

Canvi de dates durant les festes. 
El consistori ha anunciat que els 
mercats del centre de les dues 
properes setmanes, atès que co-
incideixen amb la celebració de 
Nadal i Any Nou, es faran ex-
cepcionalment en dimarts, el 24 i 
31 de desembre, el mateix dia en 
què també es fa el mercat de Can 
Sant Joan.

Els mercats 
ambulants, 
oberts a acollir 
més parades
Pilar Abián | Redacció

El dibuix guanyador del concurs de l’MCC

M
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Entre d’altres peticions hi havia la d’ampliar l’horari de pas de vehicles fi ns a les 21h

Rebutjada la moció d’ERC sobre 
l’obertura al trànsit del carrer Major

PLE DE NOvEMbRE

El Ple, amb els vots en contra del 
govern (PSC-CiU) i ICV-EUiA, 
va rebutjar la moció d’ERC per 
ampliar fi ns a les 21h l’horari del 
carrer Major, transformar en zona 
blanca els aparcaments situats al 
vial i millorar la il·luminació. Els 
republicans només van obtenir el 
suport de C’s a les seves propos-
tes, ja que el PPC es va abstenir. 
L’oposició sí que va coincidir a 
l’hora de criticar l’executiu local 
per haver pres la decisisó sense 
comptar amb l’opinió de la res-
ta de grups municipals i en des-
tacar que un dels problemes del 
comerç local rau en l’absència de 
polítiques per enfortir el teixit co-
mercial de la ciutat. “No estem 
d’acord amb la decisió però, 
ja que s’aplica, que es faci bé, 
atès que les botigues tanquen 
a les 20.30h”, va dir la portaveu 
d’ERC, Marta Aguilar. 

La representant de C’s, Carmen 
Romero, va donar ple suport a 
la proposta entenent que “qual-
sevol acció destinada a ajudar 
el comerç local és benvingu-
da”. Per la seva banda, el PPC és 

va abstenir. “Tot i compartir el 
fons de la moció, no entenem el 
canvi d’opinió d’ERC inicial-
ment contrària a la mesura”, 
va dir la portaveu popular, Eva 
García. 

Arguments en contra. ICV-EUiA, 
que s’oposa a la reobertura del 
trànsit a la tarda, va ironitzar amb 
el fet que “quan a tot arreu els 
centres històrics es tornen d’ús 
exclusiu per als vianants, aquí els 
reobrim”, va dir Josep M. Gonzá-
lez en nom de la coalició.
El regidor de Comerç, Joan 
Maresma (CiU), va justifi car la 
decisió d’obrir el carrer Major 
al trànsit a través d’un informe 
“objectiu” de la Cambra de Co-
merç de Sabadell, que avala la 
petició dels comerciants i després 
de reunir-se amb ells per consen-
suar la mesura. Precisament per 
això el govern no va donar su-
port a la moció d’ERC. “No po-
dem trencar el consens amb el 
qual hem arribat amb els bo-
tiguers en el tema horari”, va 
dir Maresma, qui va avançar que 
ha demanat un estudi a l’Àrea 
Territorial per determinar si es 
pot millorar la il·luminació del 
carrer Major. Per la seva banda, 
M. Carmen Porro (PSC) va as-
senyalar durant el Ple que “una 
part de la culpa de la situació 
del comerç de Montcada tam-
bé és culpa dels comerciants”.

Moció del PPC. El Ple també va 
debatre una proposta del grup 
popular sobre la creació d’una 
comissió per fer el seguiment de 
les mocions que s’hi aprovin que 
no va reeixir perquè ICV-EUiA, 
C’s i ERC es van abstenir i el 
PSC i CiU van votar en contra. 
La majoria de les forces polítiques 
van coincidir a destacar que ja exis-
teixen canals com les comissions 
informatives i els plens per pre-
guntar per l’execució de les mo-
cions. “No volem fer la comissió 
només per fi scalitzar les accions 
de govern, sinó per una major 
transparència i consens”, va 
argumentar el regidor del PPC, 
Cristino García.

Denúncia de C’s. El Ple també 
va aprovar la petició de com-
patibilitat d’una treballadora de 
l’Ajuntament amb l’exercici privat 
de l’advocacia. L’únic grup que 
va votar en contra va ser C’s, en 
considerar que les funcions que 
aquesta desenvolupa a Urbanisme 
són incompatibles amb el treball al 
seu despatx professional, on tam-
bé tracta temes relacionats amb 
el dret administratiu i urbanístic. 
El govern va respondre que la llei 
permet concedir la compatibilitat, 
sempre i quan l’horari ho permeti 
i, en el desenvolupament de la se-
gona activitat, la treballadora no 
faci cap actuació vinculada amb 
afers del municipi. 

Sílvia Alquézar | Montcada

Els treballadors de l’Ajuntament 
i els regidors del govern van par-
ticipar el passat 12 de desembre 
en una concentració davant de 
l’Ajuntament per protestar con-
tra el Projecte de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL) que impulsa el 
govern central. 
La mobilització l’havien convo-
cada arreu de Catalunya la Fede-
ració de Municipis, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comar-
ques i els sindicats majoritaris 

CCOO-UGT, en rebuig de la 
reforma perquè pot comportar 
la supressió de serveis públics 
de proximitat i la destrucció 
de llocs de feina en el sector de 
l’administració local. 

Rebuig del PSC. La mateixa jor-
nada de la protesta l’agrupació 
local socialista va fer un comu-
nicat denunciant la possibilitat 
que es retirin als ajuntaments les 
competències en serveis socials, 
educació, promoció econòmica i 
sanitat, entre d’altres.

La reforma de la llei pot suprimir serveis dels ajuntaments

Regidors i treballadors, 
en contra de la LRSAL

Pilar Abián | La redacció

ADMINISTRACIONS LOCALS

Els regidors del govern i els treballadors de l’Ajuntament es van sumar a la protesta del dia 12

El govern vota en 
contra dient que la 
mesura s’ha pactat 
amb els comerciants
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Els partits reclamen les inversions pendents al municipi

Crítiques al pressupost 
previst per la Generalitat

ExERCICI 2014

Representants de la Favmir i 
veïns del municipi es van con-
centrar el 4 de desembre davant 
del CAP de Montcada per ex-
pressar el seu rebuig als pres-
supostos de la Generalitat i de 
l’Estat per al 2014, que qualifica 
d’antisocials, seguint la convo-
catòria feta per diferents entitats 
arreu de Catalunya. Vestits amb 
bates blanques i lluint cartells 
reivindicatius, els participants es 
van afegir a la tarda a la mobilit-
zació convocada davant del Par-
lament per la Plataforma Prou 
retallades. 

Esmenes. El PSC ha presentat 
diverses esmenes als pressu-
postos de la Generalitat que 
afecten el municipi reclamant, 
entre d’altres, la construcció de 
l’hospital Ernest Lluch, dels nous 
INS Montserrat Miró i la Ribera 
i del CUAP previst al centre, així 
com l’aportació pactada per a 
l’edificació de la Residència Les 
Vinyes de Gent Gran i Centre 

de Dia. La primera secretària del 
PSC i alcaldessa, María Elena 
Pérez, també reclama els 2’5 mi-
lions d’euros pendents de la Llei 
de barris.
La diputada del PPC i regidora 
local, Eva García, també ha anun-
ciat la presentació d’esmenes als 
pressupostos autonòmics per 
exigir que es doni compliment 
als projectes aprovats pel govern 
català en referència al municipi. 
Entre d’altres, reclama la cons-
trucció de l’Institut Montserrat 
Miró, l’Hospital Ernest Lluch i 
el CUAP de Montcada centre. 

Pilar Abián | Redacció

A mitjan gener començaran les 
obres d’urbanització del carrer de 
Bifurcació entre el carrer Bateria i 
el camp de futbol. Els treballs te-
nen un doble objectiu: potenciar 
l’ús dels vianants amb un nou 
passeig davant dels edificis i habi-
litar 37 noves places d’aparcament 
a la banda de les línies del tren. 
Les obres tenen un pressupost de 
710.000 euros i les executarà la 
constructora Artífex.

El projecte. La vorera que hi ha 
davant dels edificis del carrer de 
Bifurcació serà més ampla que 
l’actual, ja que passarà dels 2 me-
tres d’ara als 3,20. S’hi plantarà 
nou arbrat i es renovaran els fanals 
amb llum de LED. El vial per on 
circulen els vehicles es reduirà i 
les places d’aparcament en cordó 
s’ampliaran fins a arribar a les 87. 
Les cruïlles dels carrers Turó, Es-
tació i Drac tindran passos elevats 
per prioritzar el pas dels vianants. 
La plaça del Sud s’ampliarà amb 
un tram del carrer del Drac i a la 

nova cruïlla d’accés a la Biblioteca 
s’hi farà una zona d’estada amb 
bancs. La cruïlla amb el camp de 
futbol es remodelarà totalment, 
s’eliminaran les escales i s’hi ubi-
caran les zones d’aparcament per 
als autocars, que també donaran 
servei a l’escola El Viver. Les obres 
també serviran per renovar la 
xarxa de clavegueram amb unes 
canonades més amples i fer nous 
trams. Mentre durin les obres, des 
de l’Ajuntament s’aconsella utilit-
zar com a aparcament provisional 
el de la plaça de la Pedra.

D’altra banda, després de festes 
també s’iniciaran els treballs de re-
habilitació integral dels carrers Dia-
gonal, Triangle i Novell. L’objectiu 
és donar prioritat als vianants, 
millorar l’espai públic, potenciar 
l’ús dels dos últims vials i facili-
tar la connexió entre la zona més 
alta i més baixa de la Muntanyeta. 
Aquestes actuacions s’inclouen en 
el Projecte d’Intervenció Integral 
d’aquest sector de Can Sant Joan, 
finançat per l’Ajuntament i la Ge-
neralitat, amb un pressupost global 
de gairebé 900.000 euros.

Després de festes també es rehabilitaran els carrers Diagonal, Triangle i Novell 

Les obres d’urbanització del carrer 
Bifurcació comencen al mes de gener

Sílvia Alquézar | Redacció

CAN SANT JOAN

El carrer Diagonal és un dels vials que es rehabilitaran tot just comenci l’any
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La convocatòria del 2013 del 
Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals s’ha 
traduït a Montcada i Reixac en 
la contractació de 23 veïns del 
municipi al llarg de l’any. Amb un 
pressupost de gairebé 170.000 
euros, s’han fet contractes de 
mitja jornada, i amb una durada 
d’entre 6 i 9 mesos, a 2 oficials de 
pintor, 12 peons de jardineria, 4 
oficials de primera i 4 manobres, 
coordinats pels serveis de 
Projectes, Obres i Llei de Barris 
i de Manteniment. Una tècnica 
de Promoció Econòmica ha 
supervisat i coordinat el Pla.

El pressupost de prop
de 170.000 euros
ha permès fer contractes 
de mitja jornada per a 
períodes de 6 a 9 mesos

La contractació d’aquestes per-
sones ha suposat una millora de 
la seva situació social, econòmica 
i laboral, i la ciutat n’ha obtingut 
una millora global en diversos 
espais. Els pintors, integrats a la 
Brigada Municipal, han centrat 
la seva activitat en la millora de 
l’espai públic i en tasques de 

manteniment d’edificis muni-
cipals. A tall d’exemple, han re-
novat la senyalització horitzontal 
dels carrers d’Antoni Pujades i 
de Montsant, han treballat per 
protegir la fusta dels bancs del 
carrer Major i han pintat les esca-
les de l’edifici de l’Ajuntament.
Els jardiners s’han dividit en dos 
grups. El primer s’ha incorporat 
també dins la Brigada i ha intervingut 
en aquelles obres que requerien 
treballs de jardineria reposant 
l’arbrat del carrer Major, executant 
les obres de condicionament 
del tram montcadenc del Rec 
Comtal i fent diverses actuacions 
de manteniment de les zones 
verdes de la ciutat. El segon grup 
de jardiners ha centrat les seves 
responsabilitats en les feines de 
manteniment –adequar camins, 
senyalització, desbrossament, 
aplicació de sauló...– al parc de la 
Llacuna.
El grup d’oficials i manobres ha 
assumit l’execució de 5 projectes: 
la urbanització del lateral de la 
C-17 entre la plaça d’Espanya 
i el carrer d’Anselm Clavé; la 
urbanització i millora de l’accés 
viari al barri de Terra Nostra, en 
la confluència de l’avinguda de la 
Riera de Sant Cugat i l’avinguda 
de Terra Nostra; la urbanització de 

la placeta del carrer de Bogatell; 
la plantació de lladoners al parc 
de les Aigües, a la zona del barri 

de la Ribera, i la reparació del 
paviment exterior de formigó del 
pati de la Casa de les Aigües. 

La voluntat municipal és donar 
continuïtat a aquests plans els 
pròxims anys.

>monogràfic

LA CIUTAT MILLORA GRÀCIES A PROJECTES SOCIALS

Els plans d’ocupació de l’Àrea Metropolitana
donen feina enguany a 23 montcadencs

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

A TRES BANDES
La tria dels candidats la fan els Serveis 
Socials, en coordinació amb Promoció 
Econòmica i Serveis Municipals

ENTRE 30 A 50 ANyS
El perfil dels beneficiaris del 2013
és de persones d’entre 30 i 50 anys
i amb un atur de llarga durada

Mª ELENA PÉREZ
aLcaLdESSa

El Pla metropolità de suport a 
les polítiques socials munici-
pals de Montcada i Reixac del 
2013 ha permès la contractació 
de 23 veïns. En primer lloc, això 
ha suposat una millora per a la 
integració social d’aquestes per-
sones i les seves famílies. Però 
aquesta contractació ens ha be-
neficiat a tots. Al llarg del 2013, 
el manteniment dels edificis 
municipals, els espais públics, 
els carrers i places, i les zones 
verdes de la ciutat han millorat 
gràcies a la feina feta. D’aques-
ta manera, donem suport a les 
persones aturades majors de 45 
anys, una de les prioritats del 
govern local.

TENEN ENTRE 30 I 50 ANYS

Tots hi
guanyem

Des dels Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac 
s’assegura que la selecció dels 
candidats beneficiaris dels plans 
d’ocupació té l’objectiu de donar 
resposta a les persones amb més 
dificultats de la ciutat. Els tècnics 
de Serveis Socials fan una prime-
ra selecció en funció de variables 
com la situació familiar, social i 
econòmica del candidat. A partir 
d’aquí es deriven els possibles 
candidats a l’àmbit de Promoció 
Econòmica i Serveis Municipals, 
des d’on es valora la situació labo-
ral i competencial i també se’ls fa 
una entrevista. 
Les persones que s’han selec-
cionat per al pla ocupacional del 

2013 tenen una franja d’edat d’en-
tre els 30 i els 50 anys. Totes elles 
són persones en situació d’atur de 
llarga durada i que fa temps que 
necessiten dels ajuts dels Serveis 
Municipals per afrontar el seu dia 
a dia. Molts han esgotat la presta-
ció d’atur i només uns quants re-
ben alguna prestació econòmica. 
La seva participació en el Pla me-
tropolità de suport a les polítiques 
socials municipals els ha permès 
reinserir-se temporalment al mer-
cat laboral, però, al mateix temps, 
des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica se’ls ha format en 
l’adquisició de competències bà-
siques i també en tècniques de 
recerca de feina.

Els beneficiaris són les persones amb més dificultats

Operaris que han treballant en el condicionament de l’espai verd al carrer de Bogatell.

A dalt, el carrer d’Anselm Clavé abans i després de la intervenció. Al mig, la renovada placeta del carrer de Bogatell. A sota, la renovació 
de la senyalització horitzontal del carrer de Montsant.
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Can Sant Joan ja les ha presentat a l’Ajuntament i a Terra Nostra continua la recollida

Més de 700 signatures per reclamar 
la fibra òptica per a tot el municipi 

CObERTURA TELEfòNICA

“Volem que Telefónica faci 
arribar la fibra òptica a tots els 
barris de Montcada”. Aquesta 
és la demanda que encapçala un 
grup de veïns de Can Sant Joan 
que, a través de l’AV del barri, ha 
presentat més de 700 signatures 
a l’Ajuntament demanant la seva 
intermediació perquè pressioni 
els operadors de telefonia. La 
queixa se centra en el fet que la 
velocitat de connexió és d’1 o 2 
mega com a màxim, malgrat que 
el servei contractat és superior. 
Aquesta demanda s’ha traslladat 
a les xarxes socials on hi ha un 
grup de facebook amb el nom 
‘Queremos fibra óptica en Mont-
cada’ que compta amb prop d’un 
miler de seguidors.
Can Sant Joan no és l’únic barri 
afectat per aquesta situació. A Te-
rra Nostra l’AV també està reco-
llint signatures entre el veïnat.

Problemàtica. Les deficiències 
detectades responen al fet que 
el cablejat de coure existent als 

dos barris ha quedat obsolet i 
això perjudica tant els usuaris 
particulars com a les empreses, 
que tenen serioses dificultats per 
connectar-se a Internet. 
“A només uns metres, Vallbo-
na, tenen fibra òptica i no pa-
teixen els problemes que tenim 
nosaltres”, denuncia un dels pro-
motors de la recollida de signatu-
res, Enric Martínez. El col·lectiu 
ha demanat reunir-se amb repre-
sentants del govern local perquè 
la seva demanda sigui atesa.
En resposta a aquesta petició, la 
responsable de l’Àrea Interna, M. 

Carmen Porro (PSC), ha anun-
ciat la intenció de donar resposta 
per escrit a les demandes veïnals 
abans que acabi el mes i de reunir-
se amb els promotors de la reco-
llida de signatures un cop passat 
festes per estudiar fer una queixa 
conjunta a les companyies de te-
lefonia. “Des del consistori som 
coneixedors de la problemàtica 
i hem fet diverses peticions al 
respecte, però fins ara no les 
han tingut en consideració; es-
perem que sumant la pressió 
dels usuaris tinguem una res-
posta efectiva”, ha dit l’edil.

Pilar Abián | Redacció

Martínez, assegut, en el moment de presentar les signatures a l’OAC amb altres membres de l’AV

Pi
la

r
 a

bi
áN

La Plataforma Antiincineració 
ha difós en les darreres setma-
nes a través de les xarxes socials 
succesives imatges d’emissions 
de la fàbrica Lafarge, tant de 
dia com de nit i a diferents 
temperatures. A través de vi-
deos i fotografies l’entitat vol 
desmuntar l’argument del con-
trast tèrmic  entre l’interior del 
forn i l’exterior que esgrimeix 
l’empresa com a causa de la fu-
mera que diu tractar-se de vapor 
d’aigua. El departament de Medi 
Ambient de la planta assegura 
que els filtres de què disposa la 
cimentera impedeixen que els 
gasos de la combustió surtin a 
l’exterior i fan que les emissions 
de partícules se situïn entre el 0,5 
i l’1 mg/Nm3, molt per sota del 
màxim que marca la llei, que és 
de 30 mg/Nm3. 
La Plataforma Antiincineració, 
però, no dóna cap credibilitat a 
l’explicació de l’empresa i sos-

té que el fum conté substàncies 
tòxiques emeses a només 300 
metres dels habitatges. En aquest 
sentit, la Plataforma ha expressat 
la seva preocupació perquè els 
episodis s’hagin produït justa-
ment quan hi ha hagut una si-
tuació d’alerta per l’augment del 
nivell de pol·lució a Barcelona 
i rodalies i ha lamentat que La-
farge continuï la seva activitat 
malgrat que les cimenteres estan 
considerades com unes de les in-
dústries més contaminants. 

Els veïns no es creuen l’explicació que dóna l’empresa

Queixes pel fum que surt 
de la cimentera i que, 
segons Lafarge, és vapor

Laura Grau | Redacció

NOvA DENúNCIA

Imatges captades per veïns de Can Sant Joan
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“En els 35 anys de democràcia, 
mai s’ha fet tant per destruir 
el que tant va costar aconse-
guir als nostres pares, i això 
ho està fent el PP”. Així es va 
expressar el coordinador general 
d’EUiA i diputat al Congrés, el 
montcadenc Joan Josep Nuet, 
durant la xerrada que la coalició 
local d’ICV-EUiA va organitzar 
el 13 de desembre al Kursaal 
per parlar sobre la nova llei de 
les pensions que promou el go-
vern. El polític local va criticar 
les reformes dels populars en 
educació, sanitat i jubilacions, 
“el que intenten –va dir– és que 
el negoci privat es mengi el 
gran pastís de l’estat del benes-
tar”. En aquest sentit, Nuet va 
afi rmar que en els últims 3 anys, 
el percentatge de pensions priva-
des ha crescut del 16 al 22%, un 
augment “lent però constant”, 
en paraules del diputat en con-
siderar que l’objectiu del PP és 
que el sistema públic de pensions 
es vagi debilitant a poc a poc per 
haver de tenir una assegurança 
privada complementària. 
Per a Nuet, el gran engany del 
govern liderat per Mariano 
Rajoy amb la nova llei de jubi-
lacions és l’augment anual del 
0’25% de les pensions, “una fa-
làcia tenint en compte que la 
vida s’encareix cada any molt 
per sobre d’aquest valor”, va 

manifestar, remarcant que una 
pensió mitjana de 1.000 euros 
perdrà entre 4.000 i 5.000 euros 
en 10 anys. “Amb aquesta llei, 
el PP ha planifi cat que cada 
dia siguem més pobres perquè 
el que volen és arribar al mo-
del dels EUA”, va insistir Nuet.

Present i futur. El polític mont-
cadenc va lloar l’actual sistema 
de pensions, basat en un sistema 
contributiu que es fi nancia amb 
la vida laboral de cada treballa-
dor, mentre que l’estat aporta les 
jubilacions no contributives. Per 
a Nuet, el gran perill del sistema 
públic de pensions és l’atur, criti-
cant la “nul·la” política del PP en 
l’àmbit de la creació d’ocupació. 

Malgrat tot, va llançar un missat-
ge d’esperança per poder canviar 
aquesta situació i va instar els as-
sistents a la xerrada a mobilitzar-
se i propiciar un canvi.
En l’inici de l’acte va interve-
nir la regidora d’ICV-EUiA a 
l’Ajuntament, Laura Campos, 
qui va criticar el PP “per cons-
truir una realitat falsa sobre 
les pensions perquè no és ve-
ritat que no hi hagi diners 
per fi nançar-les”. Per a l’edil, 
els principals problemes són el 
frau fi scal, especialment el de les 
grans empreses, l’economia sub-
mergida, amb un 19% del PIB 
estatal, i l’atur, amb 3 milions 
menys de persones que cotitzen 
en els últims 4 anys.

El coordinador general d’EUiA critica la nova llei de les pensions del govern

Nuet: ‘Mai s’ha fet tant per destruir 
tot el que tant va costar aconseguir’

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

CONfERÈNCIA D’ICv-EUIA
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Tant Joan Josep Nuet com Laura Campos, van criticar durament les polítiques del PP

Compro. Material del Barça, programes 
de cine, àlbums de cromos, postals, te-
beos. Pago molt bé. Tel. 699 949 508.
Busco trabajo. Se ofrece diplomada de 
enfermería para el cuidado de personas 
de la tercera edad y/o niños. con expe-
riencia y buenas referencias. Tel. 669 599 
626.
En venda. casa amb tres pisos indivi-
duals i un local a planta baixa a la Pobla 
de l’Illet, per reformar (Berguedà). Preu: 
90.152 euros. 
Es lloga. Plaça de pàrquing al costat de 
la plaça de l’Església (galeries c. Barcelo-
na) amb capacitat per a un vehicle i una 
moto. Preu: 50 euros/mes. Tel. 625 569 
938. 
Oferta de trabajo. Se necesita tornero 
de control numérico con experiencia 
para trabajar en Polinyà. Tel. 935 642 
225.
En venta. Jaula para de 1 m. de alta por 
60 de ancho. de animales exóticos. Precio: 
150 euros, a negociar.Tel. 667 208 372.
Classes particulars. de totes les as-
signatures de primària, ESO i Batxille-
rat. Tel. 632 482 814.
Classes particulars. Matrimonio nativo 
inglés se ofrece para dar clases a niños y 
mayores. Tel. 698 364 990.
Busco trabajo. Para hacer tareas do-
mésticas, cuidar ancianos o niños. con 
referencias. Tel. 627 636 839.

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

 

> Pla municipal contra els abocaments il·legals
Él consistori està fent un pla per intentar evitar els abocaments il·legals. 
En les últimes setmanes la Brigada Municipal ha recollit un total de 1.350 
quilos de residus i ha netejat un nou abocament il·legal al camí de Can 
Rocamora.  “Tornem a reiterar la nostra indignació i preocupació davant 
la proliferació d’aquests abocaments i el poc respecte que mostren algu-
nes persones amb l’entorn”, ha manifestat la regidora de Medi Ambient, 
Judith Mojeda (PSC) | SA

> Eines per ‘plantar cara’ a la repressió 
El Casal Popular El Brot va acollir el 3 de desembre la presentació de la 
campanya ‘Som Força’ d’Alerta Solidària, una organització antirepressiva 
de l’Esquerra Independentista dels Països Catalans. Xavier Pallicer, d’Alerta 
Solidària va explicar que la campanya “neix amb l’objectiu d’estendre la 
lluita antirepressiva allà on no està present i proporcionar noves eines 
per fer front a la repressió davant les noves circumstàncies”. La cam-
panya té dues vessants: la que dóna assessorament jurídic als encausats i 
la que pretén unifi car sota una mateixa estètica les accions de suport a la 
militància. La xerrada va posar el punt fi nal a les Jornades Antirepressives 
organitzades pel col·lectiu juvenil Arran Montcada | LG

> Recollides 121.192 fi rmes a favor de l’RGC
El 20 de desembre l’Assemblea d’Aturats de Montcada i Reixac estarà pre-
sent a l’acte de lliurament al Parlament de les 121.191 fi rmes que s’han 
recollit a Catalunya perquè els parlamentaris debatin la Iniciativa Legis-
lativa Popular (ILP) a favor d’una Renda Garantida de Ciutadania (RGC). 
El col·lectiu montcadenc ha anunciat que la marxa de suport a la RGC i 
contra l’atur, prevista aquest mes, s’ha ajornat fi ns a la tercera setmana 
de gener. Els preparatius de la marxa van ser el tema central de la trobada 
d’assemblees del Barcelonès, el Vallès i el Baix Llobregat, que es va fer el 
3 de desembre a la Casa de la Vila. L’acte va comptar amb la presència 
d’un dels promotors de la RGC, Diosdado Toledano, i del president del grup 
municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, que va 
parlar sobre les accions que s’estan fent a la ciutat comtal per garantir els 
subministraments bàsics a les famílies més vulnerables | LG
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El director de l’Escola de Forma-
ció Xavier Soto del PSC, Xavier 
Marín, va fer una crida entre la 
militància del partit per mobilitzar-
se amb l’objectiu de fer un gir a la 
situació actual que viu la societat. 
El politòleg va defensar la neces-
sitat de ser fi dels als postulats de 
l’esquerra i va criticar la gestió 
de diferents governs socialistes 
per haver aplicat polítiques de 
dretes. Marín va fer aquestes 
manifestacions durant la pre-
sentació del seu llibre ‘Esquerra 
i dreta, diferències polítiques fo-
namentals’, el 4 de desembre a la 
Casa de la Vila. 

Present i futur. El ponent va fer 
una repassada als trets identita-
ris de l’esquerra, com la igualtat, 
la llibertat i la fraternitat, que va 
comparar amb l’ideari de la dre-
ta. “Si algú torna a baixar les 
pensions o els impostos, que la 
gent es rebel·li perquè això no 
és d’esquerres”, va explicar, tot 
remarcant que “quan els movi-

ments socials comencen a mo-
lestar, els governs és que s’estan 
desviant de l’esquerra”. Per al 
polític socialista, la igualtat i la 
llibertat és un binomi indissolu-
ble que permet la cohesió social, 
ara en perill extrem a causa de 
les diferències econòmiques. Ma-
rín va criticar el fet que l’actual 
crisi hagi incrementat el nombre 
de rics i, alhora, la quantitat de 
població en el llindar de la po-
bresa. El ponent va posar especial 

èmfasi a practicar la democràcia i 
fugir dels amiguismes, lamentant 
que hi hagi persones “que estan 
prostituint la política”. Marín 
va carregar contra la monarquia 
i la institució de l’església catòlica, 
denunciant el seu tracte de favor 
per part de l’Estat. A l’acte, també 
van intervenir Agustín Fuertes, 
de l’executiva local, i la primera 
secretària, María Elena Pérez, qui 
va avançar que l’agrupació farà 
més xerrades obertes.

El politòleg fa una crida a la mobilització per fer un gir a la situació que viu la societat

Xavier Marín insta els socialistes 
a ser fi dels a l’ideari de l’esquerra

ACTE DEL PSC

Laura Grau | Montcada

Sí
lv

ia
 a

lq
u

éz
ar

Marín, durant la seva intervenció, acompanyat de la primera secretària del PSC, María Elena Pérez
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MENJADOR L’ALZINA
El servei ha atés més de 80 
persones durant els seus primers 
sis mesos de funcionament 

Pàg. 16Pàg. 14 

PARC DE PATINATGE
L’ajuntament farà una pista 
d’skatewave al parc de la 
Llacuna, a Mas duran

El sentiment de solidaritat ha 
quedat palès al municipi molt 
especialment durant aquests dies 
previs a les festes de Nadal, amb 
l’organització de nombroses cam-
panyes de recollida d’aliments per 
part de diferents entitats locals. La 
més important quant al nombre 
de productes aconseguits ha estat 
el Gran Recapte, una iniciativa 
del Banc d’Aliments arreu de Cat-
alunya i, en el cas del municipi, 
coordinada per Càritas Montca-
da. El nombre d’aliments recollits 
durant el 29 i 30 de novembre va 
pujar a la xifra rècord de 15 tones. 
L’ong cristiana va mobilitzar al 
voltant de 180 voluntaris que van 
estar durant les dues jornades 12 
hores seguides a la porta de sis 
establiments comercials –Gros 
Mercat, els Condis de Montcada, 
Montcada Nova i Can Sant Joan i 
els Mercadona de Can Cuiàs i El 
Punt– recollint menjar. 

El supermercat Sorli Discau 
també va col·laborar a iniciativa 
pròpia amb l’aportació de dues 
caixes grans d’aliments donats 

pels clients.  Els productes rec-
aptats es distribuiran entre les 
famílies del municipi amb menys 
recursos econòmics, tot i que una 
part també va al Banc d’Aliments. 
L’entitat local distribueix quinze-
nalment lots de menjar entre prop 
de 350 famílies, el que suposa 
al voltant de 800 persones que 
són derivades a l’ong des de la 
Regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 

Agraïments. Cáritas ha mostrat la 
seva satisfacció tant per la quan-
titat de donacions rebudes com 
per la implicació dels voluntaris, 
als quals va retre homenatge en 
un acte que va organitzar el dia 
14 a la plaça de l’Església. “Es-
tem molt contents, però neces-
sitem que es mantingui l’esperit 
solidari tot l’any per mitigar la 
situació de pobresa, que cada 
vegada va en augment”, va dir 
uns dels voluntaris de Cáritas, 
Jaume Ribera. Per la seva banda, 
el mossèn de la parròquia de 
Santa Engràcia, Jaume Cases, va 
destacar que és molt important 
atendre les persones “amb ali-
ments i qualitat humana”. 
Cáritas també ha fet una campa-
nya de recollida d’aliments, del 
9 al 20 de desembre, en què han 
col·laborat la parròquia de Santa 
Engràcia i les escoles La Salle i 
Sagrat Cor.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’associació va fer el dia 
14 un acte d’homenatge 
a les persones que han 
participat en el projecte

RECOLLIDES D’ALIMENTS

L’ong cristiana va comptar amb la col·laboració de 180 voluntaris, distribuïts entre els sis establiments comercials participants

Cáritas Montcada recull la xifra rècord de 15 
tones durant els dos dies del Gran Recapte

El magatzem de Cáritas Montcada es va omplir amb les caixes d’aliments recollides durant els dos dies del Gran Recapte
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Nombroses entitats impulsen iniciatives per ajudar els més vulnerables
Nombroses entitats de la ciutat 
han organitzat recollides d’ali-
ments per ajudar a omplir el 
magatzem de Cáritas Montcada. 
Algunes campanyes han estat 
d’un dia puntual, com les que 
van fer l’escola Reixac, l’11 de 
desembre, i el Partit Popular, el 
dia 14. Així mateix, la Unió de 
Mas Rampinyo recapta produc-
tes fi ns al 23 de desembre al seu 
local, a l’avinguda de Catalunya. 
D’altra banda, l’EF Montcada, la 
Penya Barcelonista i la UE Sant 
Joan Atlètic recullen aliments i 
joguines els dos caps de setma-

na previs al Nadal. Les donaci-
ons s’han de portar a l’estadi de 
la Ferreria, al camp de Can Sant 
Joan, i al bar Nou Cafè Colón, a 
l’Abi. 

Altres projectes. També l’Asso-
ciació de Comerciants de Can 
Sant Joan, les AV de Can Sant 
Joan i Montcada Centre i Creu 
Roja organitzen un recapte d’ali-
ments fi ns al 21 de desembre. 
Els punts de recollida són: els 
establiments Condis, Coaliment, 
Dia i Macris i l’escola de ball 
Jym’s, de Can Sant Joan, i Ali-

mentació Susana, de Font Pu-
denta. Es poden dur llaunes, ce-
reals, mongetes i cigrons secs, 
tomàquet fregit, llegums i ver-
dures en pot, tetrabriks de brou, 
oli, sucre, cacao en pols, crema 
de xocolata i fruita en almívar. La 
campanya clourà el dia 22 amb 
un acte a l’Auditori, que també 
inclourà un recital poètic. 
El mateix 22, el Club Shi-Kan 
organitza una exhibició benèfi ca 
de karate al pavelló Miquel Po-
blet amb la recollida d’aliments 
i joguines, que els lliurarà a l’As-
semblea Local de Creu Roja | SA
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La Unió de Mas Rampinyo va 
recollir el 15 de desembre 2.578 
euros per a la Marató de TV3 du-
rant el festival benèfic que va orga-
nitzar al seu local. L’esdeveniment 
va aplegar força assistència de 
públic i va comptar amb la parti-
cipació de les diferents seccions de 
l’entitat i d’altres escoles de ball de 
Montcada. Aquesta és la desena 
edició que La Unió dóna suport 
a la iniciativa de la televisió cata-
lana, que enguany està dedica a 
les malalties neurodegeneratives. 
El president, Jordi Escrigas, ha 
agraït la col·laboració de tothom, 
destacant l’esperit solidari de la 
ciutadania que, malgrat l’actual 
conjuntura econòmica, “ha per-
mès recollir uns 400 euros més 
que l’any passat”. La Unió també 
va organitzar el dia 10 una xerrada 
divulgativa sobre aquest tipus de 
malalties.
L’Espai de Tai Chi, amb la 
col·laboració d’usuaris i del Sagrat 
Cor, ha aconseguit fer en l’últim 
mes un total de 1.856 grues de pa-
per en el marc de la iniciativa de 

la Fundació de la Mútua General 
de Catalunya, que destina un euro 
per cada ocell fet. 

Altres donacions. L’Associació 
Gent Gran Activa, del Casal si-
tuat al parc Salvador Allende, va 
fer dissabte un dinar de germanor, 
la recaptació del qual –450 euros– 
s’ha destinat íntegrament a la Ma-
rató. Al mateix espai, el dia 20, 
l’Associació Gent Gran de Mont-
cada va fer una xerrada informati-
va i un bingo solidari. Així mateix, 
la Unió Bàsquet Mir s’ha solidarit-
zat amb la causa, amb la recollida 

de diners durant l’acte de presen-
tació de tots els seus equips al pa-
velló Miquel Poblet. El club es va 
voler adherir a la iniciativa lliurant 
tota la recaptació, 703 euros, obtin-
gutda de la venda de butlletes de 
diferents sortejos i les aportacions 
dels assistents a les guardioles que 
es van instal·lar a l’equipament. 
Per la seva banda, Montcada Aqua 
va participar en la jornada soli-
dària fent una sessió d’spinning i  
l’Associació per a la Conservació 
de l’Entorn i la Recerca (ACER) 
organitzant un taller per aprendre 
a construir caixes niu.

MARATÓ DE  Tv3

Montcada recapta més de 5.500 euros 
per investigar malalties degeneratives
Les aportacions més elevades les han fet La Unió de Mas Rampinyo i l’Espai Tai Chi

Sílvia Alquézar | Redacció

El Grup de dones de La Unió va vendre les seves manualitats a l’entrada del local
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La campanya municipal ‘Rega-
la somriures’ va rebre el 12 de 
desembre una donació molt es-
pecial, la d’una desena d’entitats 
i partits polítics del municipi, que 
han volgut col·laborar amb aquesta 
iniciativa, adreçada a nens i nenes 
de Montcada i Reixac de famílies 
amb pocs recursos perquè puguin 
tenir regals durant aquestes dates. 
L’acte de lliurament es va fer al 
Kursaal, en presència de diversos 
regidors i l’alcaldessa, María Ele-

na Pérez (PSC). Els col·lectius que 
hi han donat material escolar són 
l’Escola de Futbol Montcada, la 
Unió Esportiva Sant Joan, la Pen-
ya Barcelonista, Adimir, l’Església 
Evangèlica Piedras Vivas, l’AMPA 
de l’Escola Bressol Mitja Costa, 
el Grup de Teatre de La Salle, 
l’associació Jym’s i l’agrupació local 
del PSC.

Aportacions. “Amb aquesta cam-
panya enguany se’n beneficiarà 
un total de 180 famílies, el que 

representa 350 infants”, va dir 
l’alcaldessa, qui va agrair la partici-
pació de les entitats. 
‘Regala somriures’ ha recollit ma-
terial escolar gràcies a les aporta-
cions del teixit associatiu i de la 
ciutadania i també diners a través 
de la venda d’una espelma soli-
dària amb els quals l’Ajuntament 
adquirirà més obsequis per als 
infants. Enguany, la campanya 
també ha rebut el suport econò-
mic de ‘la Caixa’, que ha fet una 
donació de 3.000 euros.

SOLIDARITAT

Una desena d’entitats col·labora 
amb la campanya Regala somriures
L’acte del lliurament de les aportacions es va fer el 12 de desembre a l’Espai Kursaal

Sílvia Alquézar | Redacció

Els representants de les entitats que han col·laborat en la campanya amb les autoritats municipals el dia del lliurament de material al Kursaal

Fins al 2 de gener, l’oficina de Co-
rreus de Montcada participa en 
la recollida de joguines que pro-
mou Creu Roja Joventut sota el 
lema Cap infant fora de joc. En la 
iniciativa prenen part totes les ofi-
cines de Catalunya de l’empresa 
pública, que s’encarregarà de 
transportar i lliurar els regals re-
collits a les assemblees de l’ong. 
Creu Roja recomana portar 
joguines noves, educatives, no 
bèl·liques, no sexistes i que fo-
mentin el joc col·lectiu, remarcant 
que les que més escassegen són 
les d’infants de 3 a 6 anys i de 9 
a 12 anys. Enguany, la campanya 
vol arribar a més de 25.000 nens 
i nenes.

Correus recull 
joguines per a 
la Creu Roja 

Iniciativa per 
promoure les 
joguines en 
llengua catalana
Laura Grau | Redacció

Dues botigues locals, Villa Kun-
terbunt i Papereria Matllo, s’han 
adherit a la campanya ‘I tu, jugues 
en català?’ impulsada pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CPNL). Els dos comerços han 
posat al seu aparador la capsa 
vermella de la campanya envol-
tada de jocs en català. L’objectiu 
de la campanya, que a Montcada 
s’ocupa de difondre el Servei Local 
de Català, és donar a conèixer i fa-
cilitar l’oferta de jocs i joguines en 
català i fomentar-ne l’ús entre els 
ciutadans. De moment, hi ha 260 
comerços adherits a la iniciativa.

Projecte Home Catalunya, amb 
una comunitat a Vallençana, ha 
posat a la venda un any més el seu 
calendari solidari. L’almanac costa 
1 euro i serveix per recaptar fons 
per a la prevenció i al tractament de 
les addiccions. L’entitat va instal·lar 
punts de venda al municipi la set-
mana del 9 al 12 de desembre | PA

Almanac solidari 
de Projecte Home 

L’Associació de Discapacitats de 
Montcada (Adimir) organitza el 
dia 21 de desembre una recolli-
da de productes bàsics per a la 
higiene corporal i de productes 
per a nadons. El punt de recolli-
da és el centre comercial El Punt 
de Montcada, a Mas Rampinyo, 
de 9 a 21h | LR

Adimir recull 
material higiènic
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El menjador social de l’Alzina, 
al Centre Cívic de Terra Nostra, 
ha repartit des del 17 de juny en 
què es va posar en marxa fins a 
principi de desembre un total de 
2.613 menús, repartits de dilluns 
a dissabte a l’hora de dinar. El 
servei ha atés 81 persones –52 
homes i 29 dones–, el 60% de les 
quals són de nacionalitat espanyo-
la. El menjador és una iniciativa 
de l’Ajuntament amb el suport de 
l’Assemblea Local de Creu Roja, 
que aporta una vintena de volun-
taris que ha invertit un total de 
3.162 hores de treball. Aquest és 
el balanç dels primers sis mesos 
de funcionament del projecte que 
els seus responsables van donar a 
conèixer el 6 de desembre durant 
una jornada de portes obertes, 
que va comptar amb l’assistència 
d’una delegació municipal. 

Visita guiada. Els voluntaris van 
ser els guies durant la visita a la 
instal·lació, que compta amb una 
cuina i un menjador, a la planta 

baixa, i un magatzem per als ali-
ments i les neveres, als dos pisos 
superiors. Uns s’encarreguen de 
les tasques de la cuina –amb àpats 
fets diàriament sota la coordina-
ció d’una cuinera professional– i 
altres fan de cambrers, a més 
d’ocupar-se del control del magat-
zem i de la conservació dels ali-
ments frescos i congelats. “És una 
experiència molt enriquidora”, 
va explicar el voluntari Juan Joye-

ra. En els parlaments, el president 
de l’Assemblea Local de Creu 
Roja, Francesc Roset, va agrair el 
suport de l’Ajuntament i va lloar 
els tècnics i voluntaris: “El menja-
dor funciona gràcies al seu com-
promís diari”. L’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), també va 
felicitar els voluntaris i Creu Roja 
per la seva feina en el projecte. “És 
una tasca que s’ha de donar a 
conèixer”, va assenyalar l’edil.

MENJADOR SOCIAL DE L’ALzINA

El servei ha atés 81 persones i ha 
repartit 2.600 menús en sis mesos
Una vintena de voluntaris de Creu Roja ha invertit un total de 3.162 hores de treball

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

Alguns dels voluntaris de Creu Roja amb les autoritats el dia de la jornada de portes obertes
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> Homenatge als nonagenaris del Casal de la Mina

El Casal de la Gent Gran Casa de la Mina va donar la benvinguda al Nadal 
el dia 11 amb la tradicional encesa del pessebre guarnit pels usuaris de 
l’equipament i amb l’homenatge als socis més grans de 90 anys. L’acte va 
incloure una cantada de nadales i de la rondalla i una actuació de cant i 
ball, a càrrec dels grups de l’entitat. A la foto, els representants municipals 
i del Casal amb alguns dels nonagenaris homenatjats  | LR
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Una emotiva visita a la Maternitat 
d’Elna va tancar el 30 de novembre 
el programa d’actes per celebrar el 
Dia Internacional contra la Violèn-
cia de Gènere. Una vuitantena de 
persones va participar a la sortida, 
que va incloure una visita a la tom-
ba del poeta Antonio Machado, a 
Colliure, i una visita a la casa on 
van néixer més de 600 nens, entre  
el 1939 i el 1944, la majoria de ma-
res republicanes exiliades | SA Sí
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> Emotiva visita a la Maternitat d’Elna
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El concert de ‘Tot per tu’ 
aplega unes 300 persones
L’entitat es va presentar en societat el dia 6 a l’escola Reixac

Al voltant de 300 persones van 
assistir al concert-presentació de 
l’entitat Tot per tu, creada per un 
grup de famílies amb fills amb ne-
cessitats especials, que va tenir lloc 
el 6 de desembre a l’escola Reixac. 
L’associació va recollir uns 1.000 
euros de la venda d’entrades, que 
es destinaran a tirar endavant di-
versos projectes de l’entitat. La 
festa va comptar amb l’actuació de 
diversos grups i artistes com Yon-
ki Love, Santi Criado, David Toi-
ber, el monologuista Er Maiker, el 
grup de batucada Rythm’n’Moyo i 

la secció de balls Endansa, de La 
Unió. També hi va haver activitats 
per als més petits com uns tallers 
de punts de llibre i d’imans. Una 
de les impulsores de Tot per tu, 
Carmen Sarante, ha fet una valo-
ració molt positiva: “Hem sentit 
en tot moment el suport del nos-
tre municipi”. L’esdeveniment va 
comptar amb l’assistència d’alguns 
regidors, que van voler donar el 
seu suport a l’entitat. La regidora 
de Serveis Socials, M. Carmen 
González (CiU), va animar les fa-
mílies a seguir treballant per “una 
societat inclusiva”.

Sílvia Alquézar | Montcada

NECESSITATS ESPECIALS

El grup local Yonky Love durant la seva actuació a l’escola Reixac al concert de Tot per tu  
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L’Agrupament Escolta El Turó ha rebut el premi Jaume Ciurana ‘A favor de les 
persones’, del Departament de Benestar i Família de la Generalitat, per la seva 
participació el 2012 en La Murga, un projecte de l’Associació d’Escoltes Cata-
lans pel dret a un habitatge digne. Vuit joves de 15 a 18 anys van fer tasques 
de rehabilitació a pisos de Ciutat Vella | LG

> Els pilars de la C-17 s’omplen d’humanitat
Des del 29 de novembre, les 
columnes de l’autopista C-33 
situades al pàrquing de Mont-
cada Nova acullen una expo-
sició amb més de 200 retrats 
de veïns de La Ribera, realit-
zats per l’artista Joan Tomàs. 
La mostra posa el punt i fi nal 
al projecte Diàlegs Migrants, 
impulsat des de la Regidoria 
d’Integració amb el suport de 
la Fundació Mescladís, per fo-
mentar la cohesió social. A la 
foto, un moment de la inaugu-
ració de l’exposició | LG
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La Regidora d’Educació ha obert el termini d’inscripció al taller ‘Anima’t, 
juga amb ells’ per a pares i mares amb fi lls d’entre 18 i 36 mesos, que 
es tancarà el 13 de gener. Les sessions tindran lloc tots els dimecres 
des del 15 de gener fi ns al 2 d’abril, de 17.45 a 19.15h, al gimnàs de 
l’escola Reixac. El preu és de 50 euros amb descomptes per a famílies 
amb més d’un fi ll inscrit. Es pot reservar plaça trucant al telèfon 935 726 
474, enviant un correu a l’adreça educacio@montcada.org o bé anant 
personalment a la Regidoria d’Educació, situada a l’Ajuntament  | SA  

> Arriba l’Anima’t per a infants de 18 a 36 mesos

Els amants de l’skate disposa-
ran d’un espai per a la pràctica 
d’aquesta disciplina al parc de 
la Llacuna, on pròximament 
s’instal·laran sis elements prefa-
bricats de formigó, creant un es-
pai tipus Skatewave. L’Ajuntament 
ha triat aquesta ubicació, allunya-
da de nuclis habitats, per evitar 
molèsties a causa del soroll fruit 
de la pràctica de l’activitat, i per 
aprofi tar el formigó existent en 
una pista esportiva del parc. 

El projecte. “Hem triat el model 
skatewave perquè a 700 metres 
del lloc triat, a Ripollet, hi ha 
una zona tipus bowl, per tant, 
els amants de l’skate disposa-
ran de dos espais diferents”, ha 
explicat la presidenta de l’Àrea 
So cial i regidora d’Infància i Jo-
ventut, Ana Rivas (PSC). L’edil 
–acompanyada de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC), i del 
president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC)– va presentar a 
principi de desembre la proposta, 

elaborada pels serveis tècnics mu-
nicipals, a una àmplia represen-
tació de joves afi cionats a l’skate 
durant un acte a la Casa de la 
Vila. “La quantitat de joves que 
va assistir a la reunió demostra 
les ganes del jovent de disposar 
d’un espai d’aquest tipus al 
municipi. Amb el projecte es-
perem donar-los resposta”, va 
indicar l’alcaldessa. 

Amb la instal·lació dels elements 
culmina un procés iniciat a la pri-
mavera entre l’Ajuntament i els 
infants i joves afi cionats a l’skate i 
a d’altres modalitats del patinatge 
per valorar les difi cultats i oportu-
nitats de crear a la ciutat un espai 
per practicar aquestes disciplines. 
Ara s’ha d’elaborar també un re-
glament d’ús d’aquest espai, per al 
qual s’obrirà un procés participatiu.

INfÀNCIA I JOvENTUT

Els amants dels patins disposaran 
d’un espai al parc de la Llacuna
L’Ajuntament ha triat aquesta ubicació, allunyada d’habitatges, per evitar molèsties
Sílvia Alquézar | Redacció

La reunió informativa sobre la nova pista de patinatge va aplegar nombrosos joves a la Casa de la Vila

El departament d’Integració ha organitzat una nova edició d’un curs 
de castellà adreçat a persones que vulguin millorar la seva autonomia i 
promocionar la seva inserció sociolaboral. Els curs va començar el 9 de 
desembre i acabarà el 10 de març del 2014, tots els dilluns i dijous de 
9.45 a 11.45h, a les instal·lacions de l’Espai Cultural Kursaal. L’activitat 
forma part del projecte municipal Construir l’entorn i es desenvolupa 
amb el suport de l’entitat Eica | SA  

> Integració fa un curs per millorar el castellà
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El Casal Popular El Brot, a Carretera Vella, convida els infants a donar 
menjar al Tió cada tarda, de 19 a 21h, fi ns al dia 24, en què a partir 
de les 18.30h es farà cagar aquest personatge tradicional del Nadal a 
Catalunya. D’altra banda, l’entitat organitza el 23 de desembre (17h) 
un taller infantil de manualitats per decorar la casa amb motius nada-
lencs, mentre que el dia 29 proposa fer una excursió (8h) per pujar al 
Turó de l’Home i Les Agudes. Les persones interessades s’han d’ins-
criure al Brot | SA  

> Activitats de Nadal al Casal Popular El Brot

> L’AE El Turó obté el premi Jaume Ciurana
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Concert de Nadal
Amb la Coral del Turó 
i la Coral Amarant

Cavalcada de Reis
de la Ribera fins a Mas Rampinyo 

22 de desembre, 18.30h 
església de santa engràcia

5 de gener, 17.30h
av. ribera / c.llevant

20 l divendres
Hora del conte. ‘Story time’, a càrrec de 
Kids&Us. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
Elisenda de Montcada. 

21 l dissabte
Nadal a Can Cuiàs. Mercat d’intercanvi 
de joguines, tallers i Cagatió. Hora: 12h. 
Lloc: Parc del Turó Blau.

Concert. De Nadal dels alumnes de 
l’escola Giravolt. Hora: 18h. Lloc: Kur-
saal.

22 l diumenge
Reunió. D’antics i nous castellers. Hora: 
12h. Lloc: Abi.

Concert. De les corals del Turó i Ama-
rant. Hora: 18.30h. Lloc: Església de 
Santa Engràcia.

Teatre musical. ‘Paradís’, de la Cia. Di-
vinas. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. Preu: 8 
euros anticipada/10 a taquilla.

23 l dimarts
Nadal. Cagatió de Montcada Centre Co-

merç (MCC). Horari: Matí i tarda. Lloc: 

c. Generalitat.

24 l dimecres
Nadal. Cagatió. Hora: 18.30h. Lloc: Ca-

sal Popular El Brot.

25 l dijous
Concert. De jazz, amb Luna Cohen 

Grup. Hora: 22h. Lloc: Abi (Colon, 5).

29 l diumenge
Espectacle. Contes de Nadal de les Ger-

manes Baldufa. Hora: 12h. Lloc: Sala 

d’actes de La Unió.

Festival. De monòlegs solidari. Hora: 

19h. Lloc: Kursaal. Preu: 5 euros. Orga-

nitza: Panceta’s Crew.

4 l dissabte
Tallers i jocs. Fira Reis, amb la compan-
yia Tanaka. Hora: De 10.30h a 12h i 16 a 
19h. Lloc: Sala d’actes de La Unió.

Reis. Visita del Carter Reial. Hora: De 16 
a 20h. Lloc: Plaça de l’Església. 

Reis. Rebuda del patge reial i xocola-
tada. Hora: 19.45h. Lloc: Estació de 
Montcada-Ripollet. Organitza: La Unió 
i l’Associació de comerciants de Mas 
Rampinyo.

5 l diumenge
Cavalcada. De Ses Majestats des de 
la Ribera fins a Mas Rampinyo. Hora: 
17.30h (veure pàgina 18). 

14 l dimarts
Xerrada. ‘La lluita contra l’Alzhèimer, un 
repte per la ciència’, a càrrec de Jordi 
Camí, director del Parc de Recerca Mè-
dica de Barcelona i de la Fundació Pas-
qual Maragall. Hora: 19h. Lloc: Auditori 
Municipal.

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h. 

Exposició 
Maria roSa 
vilaDriCH
Fins a l’11 de gener

sala 
principal

20 21 22

27 28 2924 25 2623

331 1 230

Duran J.vila J.vila

v.Nieto J.relat J.relatr.Miró a.Pujol recasensguix

r.MiróJ.vila C.Pardo M.guixJ.Duran

desembre/gener

a.Pujol a.Pujol

4 5

107 8 96
v.Nieto J.relat rivas Duran J.vila C.Pardo

11
C.Pardo

12

r.Miró

13
recasens

15
J.relat

17
a.Pujol

14
v.Nieto

16

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 936 917 600

Telèfons d’interès

veure les activitats de 
Nadal a la pàgina 25

II FESTIVAL 
DE MONÒLEGS 
SOLIDARI
29 de desembre, 19h
Preu: 5 euros
Sala Joan Dalmau

TEATRE MUSICAL
ParaDíS, de la Cia. Divinas 
22 de desembre
Sala Joan Dalmau

ExPOSICIÓ
PER AMOR A L’ART
Col·lecció de pintura, dibuix, escultura i gravat 
de Josep Maria Cadena. Fins al 26 de gener.

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
J.Recasens, av.Catalunya, 65
Guix, c. Major, 25
Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
Pardo, c. Masia, 2
vila Nieto, Països Catalans, 51
J.vila, pg. Jaume i, 26
A.Pujol, pg Sant Jordi, 5
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>Editorial
Adéu al 2013

vergüenza
El Ayuntamiento se adhirió a principios  
de 2013 a un grupo de municipios ha-
cia la sostenibilidad para un aire más 
limpio. ¿Por qué nos dejamos engañar 
de una manera tan descarada? Es el 
mismo consistorio que permite que en 
su municipio exista una de las empre-
sas más contaminantes del país: una 
cementera que es una incineradora, 
no lo olviden. Es el mismo consistorio 
al que como única medida para pro-
mover el comercio se le ocurre auto-
rizar la circulación de vehículos en el 
centro, cuando precisamente lo que 
hace la gran mayoría de pueblos es lo 
contrario. El mismo Ayuntamiento que 
traslada un complejo deportivo como 
las pistas de atletismo a un polígono 
industrial. Y el mismo que permite que 
aún siga sin tener una solución digna 
el paso de trenes con barreras en ple-
no centro del pueblo.
El compromiso real con el medio am-
biente y con la salud se demuestra 
poniéndose al frente de los movimi-
entos ciudadanos que, desde su hu-
milde posición, luchan de verdad por 
nuestra salud. No olviden ustedes que 
hace más de 20 años, cuando de ver-
dad el Ayuntamiento se puso al frente 
del pue blo, consiguió que la incinera-
dora de la Ferreria no continuara su 
actividad en Montcada. Ahí tienen el 
ejemplo de lo que se consigue con el 
compromiso real, no de fachada.
Por favor, sean ustedes serios y co-
herentes y no engañen más a sus 
ciudadanos. Ya estamos cansados de 
aparecer en todos los medios de co-

municación como el municipio con 
peores índices de contaminación del 
aire de toda Catalunya. Estamos can-
sados de que siempre vayan por delan-
te los intereses al bienestar real de los 
montcadenses.

F. M.
Montcada 

andròmines al carrer
El dia 25 de novembre vaig anar a llen-
çar les escombraries als contenidors 
del carrer Larramendi i no podies pas-
sar dels mobles vells i trastos que hi 
havia i això no és la primera vegada que 
passa, ja que en aquests contenidors 
sempre hi ha deixalles. Faig una crida 
d’atenció a tots els veïns de Montcada 
i Reixac ja que tenim una Deixalleria i 
un numero de telèfon de l’Ajuntament 
que si truques passen a recollir les an-
dròmines a la porta de casa.
Tinguem una mica més de cura i no 
llencem res fora dels contenidors a 
veure si per fi podem veure els conte-
nidors nets de deixalles i el parc sense 
pixats i excrements de gossos.

Marcel Bertran
Montcada

artesans emprenedors
Des d’aquestes línies volem celebrar 
que l’Associació d’Artesans Emprene-
dors de Montcada i Reixac (AAEMiR) 
compleix un any de vida aquest mes 
de desembre. Aquesta entitat dóna 
cabuda tant als artesans que ho són 
des de fa anys, com als nous que han 
sorgit a causa de la precària situació 
laboral que vivim i que han trobat en 

aquest àmbit una sortida laboral. El 
primer diumenge de cada mes instal-
lem les nostres paradetes a la rambla 
Països Catalans i el segon diumenge, 
ens podreu trobar al carrer Reixagó 
de Can Sant Joan, de les 9 a les14h. 
També aprofitem l’ocasió per agrair el 
suport que ens dóna el departament 
de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l’Ajuntament, especialment al regidor 
Joan Carles Paredes i als tècnics Mi-
quel Marco i Luisa Casado. 
Som artesans de la costura, el gan-
xet, la llana, el patchwork, el feltre, la 
bijuteria, el cuir, la ceràmica, l’argila 
polimèrica, l’scrapbook, l’estampació, 
els sabons i les essències, les nines 
fofutxes i una llarga llista de tècni-
ques i materials. Entre tots els com-
ponents del grup hem fet una cistella 
de productes artesanals valorada en 
més de 200 euros, que se sortejarà el 
5 de gener. Per cada 5 euros de com-
pra els clients omplen unes paperetes 
amb les seves dades que introdueixen 
en una urna fins al dia del sorteig. Es-
tem molts il·lusionades amb l’Associ-
ació i esperem seguir endavant amb 
el suport de Promoció Econòmica i 
el poble de Montcada i Reixac. Ens 
podeu trobar també a facebook. Bon 
Nadal!

Laura Leal
AAEMiR

solidaritat i injustícia
El passat 30 de novembre vaig formar 
part de la munió de voluntaris que 
es va posar l’armilla de la Creu Roja 
i vaig estar quatre hores a Terrassa al 

costat d’unes grans caixes on es re-
collien aliments per tal que el Banc 
d’aliments els reparteixin a aquells 
que ho necessiten. I vaig participar no 
estant d’acord amb aquestes manifes-
tacions de solidaritat. Primer, perquè 
és un sistema de pressió discutible… 
Els que donen són els bons i els que 
no donen són els dolents? 
Em vaig emocionar veient gent senzi-
lla d’un barri humil portant un paquet 
de galetes i una ampolla d’oli i dient: 
“Sento no poder aportar més…” La 
meva indignació creixia amb cada 
donació. Els que paguem impostos, 
no “cedim” part dels nostres ingres-
sos per tal que les administracions 
cobreixin tota una sèrie de necessi-
tats col·lectives? Quina administració 
ho farà sabedora que una part de la 
societat fa aquestes demostracions 
espontànies  de solidaritat?
Mireu, estem davant d’una gran ma-
nifestació d’injustícia. L’aportació de 
la societat als pressupostos col·lectius 
està regulada per un sistema fiscal 
que està fora de control. Paguen més 
els que més tenen? Són correctes 
els impostos indirectes? Jo crec que 
la gran solidaritat està en “cotitzar”, 
en pagar els impostos de forma justa. 
Que passa amb els grans defrauda-
dors fiscals? Conclusió: Agraïment a 
organitzadors de campanyes solidàri-
es, respecte i agraïment als donants, 
però crítica vehement a les adminis-
tracions per permetre i alentar aquest 
tipus de falsa solidaritat.

Josep Guinot
Terrassa

L’any 2013 entrarà a formar 
part de la història del munici-
pi com el de l’arribada del Tren 
d’Alta Velocitat (TAV). Al gener ja 
van començar a circular els pri-
mers combois fins a la frontera i 
el passat 15 de desembre es va 
estrenar la connexió amb París. 
El TAV ja passa, mentre el tren 
del soterrament de la línia de 
Portbou es perd en la llunyania. 
L’Ajuntament i la Plataforma 
no es resignen, però, a donar la 
batalla per perduda i així li van 
fer saber als tècnics de Foment 
quan van venir el 3 de desembre 
a signar l’acta prèvia a les obres 
del pou de ventilació de la LAV a 
Jaume I, document que el govern 
es va negar a subscriure. Una 
acció més per manifestar el ma-
lestar del municipi per l’incom-
pliment dels acords del 2007 i 
sobre els quals el Ministeri conti-
nua fent-se l’orni. Diuen que no 
hi ha diners, però el que no hi 
ha és respecte cap a un poble al 
qual se l’ha trinxat històricament 
en nom de l’interès general. 
El 2013 serà també l’any en què 
Montcada va acomiadar un dels 
seus mites, l’exciclista Miquel 
Poblet. El seu nom i les seves 
gestes esportives quedaran per 
sempre més associades a la his-
tòria local gràcies a la donació 
que Poblet va fer al consistori 
dels seus trofeus i guardons. Re-
cordant un dels millors esportis-
tes de tots els temps us desitgem 
unes bones festes i un feliç any.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 17 de gener
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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. 

Ombres i llums del 2013
El pressupost del 2014 aprovat pel Ple de l’Ajuntament és pos-
sibilista en un temps de profunda crisi econòmica i combina 
l’austeritat en les despeses administratives amb un fort impuls 
inversor, equilibrat, realista i d’especial atenció a les persones i 
famílies.
És un pressupost auster, amb un increment del 5% respecte al 
d’aquest any, un important aprimament de despeses que afec-
ten a la pròpia organització i un augment de les despeses en la 
prestació de serveis a la persona. Tenim clar que hem de fer més, 
millor i amb menys recursos econòmics.
És un pressupost realista, que toca de peus a terra; farem el que 
realment podrem fer, cal no enganyar-nos nosaltres mateixos. Tot 
i la difi cultat en el cobrament dels impostos i de les aportacions 
d’altres administracions, es mantenen al mateix nivell els serveis 
al territori, la neteja viària, la recollida d’escombraries, el mante-
niment de carrers, parcs públics...
És un pressupost socialment just, adreçat fonamentalment a les 
persones que atén aquells col·lectius que estan patint amb més 
intensitat la crisi econòmica. Així, el pressupost de Serveis Soci-
als creix molt, amb un aportació addicional de 300.000 euros 
que es destinaran a programes adreçats a la gent amenaçada 
d’exclusió social. La primera preocupació de CiU és l’alt nivell 
d’atur a la nostra ciutat. En conseqüència, per primera vegada, 
l’Ajuntament farà plans d’ocupació locals amb aportació 100% 
de recursos municipals. Al pressupost hi destinem una partida 
de 350.000 euros per crear ocupació.     
Des del convenciment profund que el proper any començarem a 
guanyar la crisi econòmica, aprofi to aquest darrer escrit de l’any, 
per desitjar-vos un bon Nadal i un millor 2014.

2014: Primer, les persones
Estem a pocs dies d’acabar l’any, de començar les festes de Na-
dal i cap d’any, i amb aquest motiu volem felicitar les festes a tots 
el veïns i veïnes de Montcada. Aquest any ha estat difícil, s’han 
incrementat el número d’aturats i les necessitats socials, al mateix 
temps que els governs de l’Estat i la Generalitat augmenten les 
polítiques d’austeritat i retallades. Col·lectius socials i veïnals del 
nostre municipi, com la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, 
Plataforma d’Aturats, Càrites, FAVMIR, FAMPA, Iaiofl autes, etc., 
lluiten i treballen en favor de les persones que més el necessiten, 
per una cistella solidaria, per mantenir l’habitatge, per augmentar 
l’ajuda social, per una sanitat i educació pública i de qualitat, per 
una Renda Mínima de Inserció Social, etc. Ha estat l’any en què 
l’AVE ha començat a circular per sota de Montcada sense que hagi 
començat el soterrament de la línia de Porbou, com estava acor-
dat. L’any en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
sentenciat nul·la l’autorització a Lafarge per cremar residus, i ha 
considerat nul·la la requalifi cació de terrenys de la fàbrica Valen-
tine. L’any en què lluny de tancar-se la imputació de l’alcaldessa 
en el cas Mercuri, el fi scal l’acusa de tràfi c d’infl uències i preva-
ricació.
Desitgem que el proper any sigui millor per a tots els veïns i veïnes 
de Montcada, amb menys retallades, amb una política fi scal més 
solidària i amb propostes reals per les necessitats de Montcada i 
la seva ciutadania. El nostre grup manté el seu compromís amb 
Montcada i estem segurs que entre tots podem millorar la situació 
actual: cal gestionar els recursos públics donant prioritats a les per-
sones i les seves necessitats, obrint l’Ajuntament a les idees i a la 
participació de la ciutadania. Perquè si no ens despertem amb la 
utopia, ens tornarem anant a dormir amb la realitat.

Bones festes i millor any

Estos días se ha votado en el Parlament el presupuesto para 2014. 
Decirles que el menosprecio de CiU y ERC a nuestra ciudad es es-
pectacular: ningún gobierno autonómico había invertido tan poco 
en Montcada. Por eso, el Partido Popular ha presentado unas enmi-
endas para solucionar esos problemas que tenemos y que, sien do 
unos equipamientos aprobados desde hace tiempo, la Generalitat 
se niega a cumplir. Me refi ero al nuevo Instituto Montserrat Miró, al 
hospital Ernest Lluch, así como el nuevo centro ambulatorio para 
Montcada. Sorprende que CiU y ERC son también esos partidos 
que critican con vehemencia que el gobierno español del PP invi-
erta en nuestra ciudad para construir el pozo de ventilación y salida 
de emergencia para incrementar la seguridad del AVE a su paso 
por Montcada. Precisamente los partidos nacionalistas que bajo el 
cansino discurso de “España nos roba” se sulfuran y no soportan 
ver como el gobierno español invierte en Montcada, mien tras ellos 
sólo saben gastarse el dinero de todos en memoriales y simposios 
que fomentan el odio entre los catalanes pero que no suponen nin-
guna mejora en el bienestar. Tendrían que entender que “España 
no nos roba, España nos rescata y nos paga”. Y quiero también 
hacer una llamada al sentido común desde la profunda compren-
sión a los vecinos y comercios afectados por las obras que desde 
ADIF se comienzan a realizar: ¿Se imaginan ustedes la afectación 
que tendrían las obras de soterramiento del tren? Lo digo porque 
si un pozo de 9 metros de diámetro ya provoca ese rechazo entre 
algunos, no quiero ni imaginar qué les parecería el soterramiento 
de casi 4 km de vías del tren. A menos que no sea todo una estra-
tegia de crítica continua, acoso y derribo al gobierno español del 
PP, cosa que sería muy pobre intelectualmente y quiero pensar 
que no es así. Quiero pensarlo, pero me cuesta...

Los nacionalistas desprecian a Montcada

El passat 4 de novembre l’Ajuntament va rebre una notifi ca-
ció per part d’ADIF en la qual se li comunicava que en breu 
expropiarien el carrer Jaume I per fer l’últim pou de ventilació 
o sortida d’emergència com s’ha sabut últimament, de la Lí-
nia d’Alta Velocitat (LAV). Arribat el dia, la Plataforma Tracte 
Just  Soterrament Total va organitzar una petita manifestació, a 
la qual va assistir la nostra diputada al Parlament, Carmen De 
Rivera, a donar suport, davant del consistori, per rebre els tèc-
nics de Madrid per tal de manifestar la seva oposició a aquesta 
obra. Des que al 2006 va sorgir aquesta iniciativa popular, la 
Plataforma ha estat liderant un moviment social per aconseguir 
el ben merescut soterrament de la línea R2 (direcció PortBou) 
per a Montcada i Reixac. Ha lluitat sense descans i donant la 
cara en cada situació difícil que s’ha presentat. No ha importat 
qui ha estat al davant perquè sempre ha mostrat una energía 
inesgotable de la qual em sento orgullosa.
Ara l’ADIF vol construir el pou de ventilació sense tenir em 
compte el mal que pot provocar al municipi. Una obra que, si 
tenim sort, durarà un any, però també pot passar que les tan-
ques estiguin durant sis anys com ha ocorregut al parc de les 
Aigües a Can Sant Joan.
Aquest pou de ventilació representa molt per a Montcada perquè 
al 2007 va haver uns acords entre el Ministeri de Fomet, l’ADIF 
i l’Ajuntament segons els quals, en el moment en què fi nalitzés 
l’obra de l’AVE, es farien de manera coordinada les obres del 
soterrament. Arribats a aquest punt, no hi ha constància que el 
compromís es compleixi, amb la qual cosa hem de lluitar tots els 
veïns per fer-ho possible. Si més no, hem d’estar tots junts per-
què des de C’s pensem que units podem aconseguir-ho!

Soterrament Total ja!
A principis de gener es va inaugurar ofi cialment la connexió del 
LAV Barcelona amb Girona. Ara, al desembre del 2013, l’Admi-
nistració central inicia pel dret les obres del pou de ventilació 
que quedava pendent saltant-se a la torera acords i compromi-
sos presos. I, si bé podem trobar insultant el menysteniment del 
govern de l’Estat cap a la nostra població, tampoc no podem tirar 
coets per la gestió que fa el govern de la ciutat de la realitat quo-
tidiana. Sabem que l’Ajuntament té competències limitades i no 
podem solucionar els problemes amb Majúscula que afecten, en 
conjunt, a tot l’Estat. Però sí podem fer política en Majúscula que 
és justament aquella d’acollir el ciutadà, el nostre veï, quan les 
situacions li són adverses i crec que aquí la societat civil li torna a 
passar la mà per la cara a l’Administració i porta a terme iniciati-
ves que superen les pròpies de l’Ajuntament. 
No em sento identifi cada amb un consistori que anuncia a bom-
bo i plateret que es destinaran 200.000 euros a nous programes 
d’ajut a les persones afectades per la crisi quan, alhora, en destina 
325.000 euros per fer obres a Montcada Aqua, fruit de la desídia 
del constructor, de l’empresa gestora de l’equipament i de la pròpia 
administració. Durant el 2013 el govern ha vist incrementats els 
ingressos provinents dels impostos directes que paguem directa-
ment els montcadencs a l’Ajuntament (IBI, impost sobre valors de 
terrenys...) en més 1.000.000 d’euros, fet  que constata l’augment 
d’una pressió fi scal que ofega el ciutadà sense que aquests diners 
de més s’hagin vist reinvertits en serveis. Ans el contrari, serveixen 
per tapar nyaps de males gestions reiterades. Sort n’hi ha que da-
vant d’un govern coix hi ha una societat civil solidària que pal·lia les 
defi ciències de l’administració. Bones festes i que el 2014  sigui 
per a tots nosaltres un any ple d’oportunitats aprofi tades.

Desitgem un futur millor

Enguany vàrem iniciar l’any impulsant accions per assolir la 
igualtat real d’oportunitats entre homes i dones des de l’Ofi -
cina d’Atenció a la Dona, per lluitar contra les retallades dels 
drets de les dones plantejades pel Govern de l’Estat. 
Davant les reduccions de les aportacions de l’Estat per la Llei 
de Dependència, nosaltres hem continuat assumint compe-
tències que no són municipals per oferir serveis de proximitat 
i donar resposta a les necessitats de la nostra ciutadania. En-
front de la brutal i continua davallada de les transferències de 
la Generalitat des del 2010 per a les places d’escoles bressol, 
hem sumat les places de l’escola bressol de Can Sant Joan a 
l’oferta de places municipals, hem fet aportació extraordinària 
per a les beques menjador i hem endegat iniciatives com el 
Cistell solidari i el menjador social per intentar pal·liar la situ-
ació de les famílies més desfavorides, amb la col·laboració de 
comerciants, Càritas i Aldees Infantils. Tot i què la inversió es 
veu minvada en situacions de crisi, hem desenvolupat alguns 
projectes d’arranjament de carrers dels barris amb més man-
cances, pensant en la millora de la mobilitat i la seguretat dels 
vianants, i en facilitar els desplaçaments dins el nostre muni-
cipi, salvant barreres creades per les grans infraestructures.
Continuem rebent cops de l’Estat i la Generalitat pel que fa als 
projectes compromesos; el soterrament, el Montserrat Miró, 
l’Hospital Ernest Lluch, la residència Les Vinyes, entre d’altres. 
Per molt forts que aquests cops siguin, no defallirem. El PSC 
de Montcada intentarà aconseguir per a la nostra ciutadania 
allò que es mereix; una Montcada millor per afrontar el futur. 
Compartim bons ànims per encetar un 2014 que desitgem 
porti més llums que ombres.
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Pàg. 22

‘PER AMOR A L’ART’
Josep Maria cadena mostra una 
trentena d’obres de la seva col·lecció

Pàg. 24

30 ANyS DE PESSEBRES
L’agrupació de Pessebristes exposa 
la seva mostra anual a l’Església

Mas Duran, a Mas Rampinyo, 
acollirà del 27 al 29 de juny del 
2014 el nou festival Jiwapop, 
que neix amb l’objectiu de “des-
pertar consciències” a través 
de concerts, conferències, tallers 
i activitats relacionades amb la 
filosofia, el creixement personal, 
el respecte pel medi ambient, les 
teràpies naturals i l’ecologia. La 
presentació de l’esdeveniment es 
va fer a la Sala Luz de Gas de 
Barcelona el 10 de desembre i va 
comptar amb l’actuació del grup 
Suniverst, el seu principal promo-
tor. El periodista Pep Blay, que 
s’encarrega de la part musical del 
festival, va explicar que l’objectiu 
és aglutinar en un mateix lloc a 
persones “interessades a conèi-
xer propostes alternatives”. 

Filosofia. El nom del festival té el 
seu origen en els conceptes indo-
nesis ‘jiwa’, que significa ànima, i 
‘pop’, que significa música. Es pre-
veu que durant els tres dies passin 
pel festival al voltant de 30.000 
persones, que podran assistir 
gratuïtament a activitats, tallers 
i conferències durant el dia, i a 

una dotzena de concerts de grups 
nacionals i internacionals, per un 
preu de 30 euros una nit i 50 eu-
ros, les dues. Mentre que el car-
tell musical encara no s’ha reve-
lat, sí que s’han donat a conèixer 
alguns noms dels conferenciants 
previstos, entre els quals hi ha els 
escriptors Alejandro Jodorowsky, 
Elsa Punset, Albert Espinosa i 
Àlex Rovira i el mestre i escrip-
tor de ioga, Ramiro Carrer. “No 
volem imposar un pensament, 
sinó que la gent vingui i escolti 
altres formes d’entendre el món 
basades en el sentit comú”, ha 
valorat Blay. L’entitat Jema-Fitec, 
de Montcada, està centralitzant la 
inscripció dels paradistes de terà-
pies alternatives. 
Amb un pressupost d’un milió 
d’euros, majoritàriament proce-
dents de patrocinadors, Jiwapop 
es presenta com “el primer fes-
tival 100% sostenible” de l’es-
tat espanyol. També tindrà un 
caràcter solidari ja que una part 
dels beneficis es destinarà a l’ong 
Pallapupas i a la fundació conser-
vacionista World Wildlife Fund 
(WWF). Hi haurà una zona 
de restauració amb una àmplia 
oferta de productes ecològics. La 
iniciativa l’han impulsada els dos 
integrants del grup de pop-rock 
Suniverst, Toni Tes i Sandra For-
tado,  “dos somiadors conven-
çuts que es poden canviar les 
coses i creients  en la naturale-

sa”, segons van definir ells matei-
xos durant la presentació. L’Ajun-
tament ha cedit als organitzadors 
els terrenys de Mas Duran on es 
fa el Rocío, part dels quals són de 
l’Incasòl, amb qui s’ha arribat a 
un acord. El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
s’ha mostrat entusiasmat amb el 
projecte: “Tant per la repercus-
sió mediàtica que tindrà, com 
per l’originalitat de la propos-
ta, que fusiona la música amb 
les energies renovables i noves 
formes de teràpia corporals i 
conscients”.

Laura Grau | Redacció

Mas Duran acollirà el I Festival Jiwapop, 
una combinació de música i espiritualitat
A més de concerts, també hi haurà tallers i xerrades sobre filosofia, creixement personal, teràpies naturals i ecologia

Els impulsors del festival Jiwapop, Sandra Fortado i Toni Tes, del grup Suniverst, durant l’actuació que van fer a Luz de Gas per la presentació
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DEL 27 AL 29 DE JUNY

Una part dels beneficis 
es destinarà a l’ong 
Pallapupas i l’entitat 
conservacionista WWF

El responsable de continguts de Jiwapop, Pep Blay, a la presentació. De fons, Elsa Punset.
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TEATRE MUSICAL

Divinas homenatja les companyies 
ambulants de varietès a ‘Paradís’
L’espectacle, estrenat fa dos mesos, es podrà veure al Kursaal el 22 de desembre 

La companyia Divinas represen-
tarà el 22 de desembre al Kursa-
al el seu nou espectacle ‘Paradís’ 
(19h), un homenatge a les com-
panyies de varietès ambulants 
de primera meitat del segle XX 
que anaven de poble en poble, 
intentant guanyar-se la vida i 
fer més suportable la vida de la 
gent. Divinas continua apostant 
pel teatre musical, però fa un gir 
cap a la música popular de l’Es-
panya de la postguerra. “Ens 
venia de gust rememorar la 
música que escoltaven les nos-
tres àvies, des de coples i cu-
plets, fins a tangos, pas doble 
i sarsuela”, ha explicat l’actriu 
montcadenca, Irene Ruiz. 

Connexió. El fet que els temes 
siguin en castellà i en català fa-
cilita que els espectadors con-
nectin més amb la història, ja 
que en anteriors espectacles les 
lletres de les cançons eren en 
anglès, francès i alemany. Ruiz 
i les dues altres components del 

grup, Carla i Marta Móra, inter-
preten les tres coristes que somi-
en actuar algun dia al ‘Paral·lel’. 
L’obra també retrata la realitat 
de les dones que no seguien el 
patró establert i, que en molts 
casos, havien de prostituir-se 
per sobreviure. Pel que fa a la 
posada en escena, Divinas juga 
amb dos espais, l’escenari on 
les coristes fan els seus núme-
ros musicals i, separat amb un 

gran tul transparent, unes falses 
bambalines, establint un joc en-
tre realitat i ficció. No hi falten 
els tocs d’humor i les situacions 
còmiques que caracteritzen els 
espectacles de Divinas. L’obra 
arriba a Montcada dos mesos 
després d’estrenar-se a Girona. 
Les entrades anticipades ja estan 
a la venda a l’Auditori Munici-
pal al preu de 8 euros. A taquilla 
costen 10.

Laura Grau | Redacció
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L’Abi celebra el Dia de Nadal 
amb un concert de jazz amb 
Luna Cohen, que actuarà a la 
Sala gran el 25 de desembre 
(22h). Luna Co hen és una 
cantant brasilera que va co-
mençar a cantar pels carrers de 
Barcelona i que, anys més tard, 
va fer les seves primeres passes 
com a vocalista amb el Taller 
de Músics, passant des dels es-
tàndards a la bossa nova, fins 
a liderar el seu propi projecte, 

Luna Cohen Grup. Al concert 
de l’Abi presenta Estrada do sol 
(Temps Record, 2012), el pri-
mer àlbum de la seva carrera, 
que va ser escollit com la millor 
proposta de jazz per la revista 
Enderrock. A més del concert, 
l’Abi també proposa una festa 
per Cap d’Any, el 31 de desem-
bre (0.30h). El 4 de gener aco-
llirà una lectura de cinc contes 
de Nadal de Pere Calders amb 
un nexe comú: els usos i cos-
tums del Nadal (22h). 

JAzz

L’actriu montcadenca Irene Ruiz, en una de les escenes de l’espectacle musical ‘Paradís’
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Laura Grau | Redacció

Luna Cohen Grup actuarà 
a l’Abi el dia de Nadal
El seu primer treball ha estat premiat per la revista Enderrock

Luna Cohen Grup està format per la cantant brasilera i sis músics de reconegut prestigi
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fUNDACIÓ JOAN CAPELLA

El crític Josep M. Cadena porta 
a l’Auditori ‘el seu amor per l’art’
Fins al 26 de gener la sala acollirà una trentena d’obres de la seva col·lecció particular

Dues motivacions han empès el 
periodista i crític d’art Josep Ma-
ria Cadena a exposar part de la 
seva col·lecció d’art a Montcada, 
d’una banda l’amistat que l’uneix 
amb persones de la Fundació 
Joan Capella –de la qual forma 
part–, i de l’altra, la voluntat de 
transmetre al públic el seu amor 
per l’art. Precisament ‘Per amor 
a l’art’ és el títol de la mostra que 
acollirà l’Auditori Municipal fi ns 
al 26 de gener i que posa a l’abast 
dels montcadencs obres d’autors 
de primera fi la. Destaquen dues 
litografi es de Joan Miró i Josep 

Maria Subirachs; dibuixos de Jo-
sep Costa Picarol, Xavier Nogu-
és i Antoni Batllori; pintures de 
Joaquim Budesca, Joan Capella, 
Lola Anglada, Ricard Opisso, 
Antonio Hervàs i Manolo Alcalá; 
i cinc escultures de Lola Pons, 
Ferran Soriano, Josep Granyer, 
Ángel Camino i Rosa Serra. 

Compres i regals. Cadena ha anat 
adquirint les obres al llarg de la 
seva carrera com a crític i, en 
la majoria dels casos, quan els 
autors començaven les seves 
carreres i els preus eren assequi-
bles. Però part de la col·lecció, 

sobretot la que està formada per 
retrats de Cadena –com els de 
Simó Busom i Ignasi Mundó–, 
són obsequis dels artistes o el re-
sultat d’una relació d’intercanvi. 
“Jo els hi feia un llibre i ells em 
feien un retrat amb la condició 
que no es preocupessin de tro-
bar-me la semblança ni millo-
rar-me”, va dir en to bromista. 
Tant l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), com el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU), van destacar que 
poques vegades s’ha pogut veure 
a Montcada una mostra d’aquest 
nivell.

Laura Grau | Montcada

Cadena, al centre, fl anquejat per l’alcaldessa, María Elena Pérez, i el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, durant la inauguració, el dia 17
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L’escriptor Lluís-Anton Bau-
lenes va participar en una 
trobada amb els components 
del Club de Lectura de la Bi-
blioteca Elisenda el 10 de 
desembre. Els lectors li van 
fer preguntes sobre el procés 
de creació de la novel·la ‘El 
fi l de plata’, ambientada a la 
guerra civil. L’autor va remar-
car l’exhaustiva feina de do-
cumentació històrica que re-
alitza abans de començar qualsevol projecte literari. La visita de Baulenes 
s’inclou en les trobades amb autors que programa l’equipament de Pla 
d’en Coll i compta amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes. 
El Club de Lectura del Servei Local de Català també va fer una trobada a 
la biblioteca amb l’escriptora Nàdia Ghulam el 4 de desembre | LR

> Baulenes visita la Biblioteca Elisenda
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El Kursaal acollirà el 29 
de desembre a les 19h 
el segon certamen de 
monòlegs solidaris, la re-
captació del qual es des-
tinarà a la fundació Pro-
jecte Home, que té una 
comunitat terapèutica a 
la Vallençana. El festival 
el promou l’Associació 
juvenil Panceta’s Crew i comptarà amb les actua cions dels actors Ser-
gio Marín, Toni Cano, Jordi Merca, Er Maiker, Carlos del Pozo, David 
Barragán, Jaime Caravaca i El Vinagre, coneguts pel seu pas pel Canal 
Paramount Comedy. Les portes s’obriran a les 18h perquè el públic 
pugui fer donacions d’aliments de llarga durada que es destinaran al 
menjador social ‘El Caliu’, de l’Abi. Les entrades costen 5 euros i es 
poden comprar a taquilla el mateix dia o anticipadament a l’Auditori, el 
bar Danubio de Carretera Vella, el Petit Marc de la rambla dels Països 
Catalans i el Montcata Vins del carrer Masia de Can Sant Joan | LR

> El segon festival de monòlegs, al Kursaal
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La Fundació Cultural va pre-
sentar el 18 de desembre 
l’última edició de l’any de la 
revista de divulgació histò-
rica Quaderns. En aquesta 
ocasió la publicació dedica 
l’article més extens a parlar 
sobre la simbiosi imper-
fecta entre la indústria i el 
paisatge local. A banda, hi 
ha altres escrits referits, per 
exemple, al mestre republi-
cà Pere Capellà i Roca, a la festa de l’arbre i a com la burgesia barce-
lonina que estiuejava a Montcada a principi del segle XX parlava català 
a casa i castellà al carrer com a signe de distinció. La revista Quaderns 
es pot adquirir a la seu de la Fundació (Major, 47) | LR

> ‘Quaderns’ parla de la indústria i el paisatge
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‘Café-Dancing Doré’, un viatge en el temps des d’una sala de ball

‘Café-Dancing Doré’ és una nova i exi-
tosa proposta de l’Aula de Teatre sota la 
batuta d’un destre, acurat i experimen-
tat director, Climent Sensada, que ha 
fet una adaptació excel·lent de l’espec-
tacle ‘Le Bal’ del grup francès Théâtre 
du Campagnol, que Ettore Scola va dur 
al cinema l’any 1983. Tanqueu els ulls i 
imagineu-vos una sala de ball intempo-
ral per on discorren diferents èpoques, 
personatges, fets i modes. No cal par-
lar, tant sols escoltar la música, deixar-
se endur pels sentits i ballar. La cam-
brera es el personatge que uneix totes 
les èpoques. La resta, persones anò-
nimes a la recerca d’un somni esvaït.  
Una obra que ens parla de l’amor per 
la vida i del desig entre dones i homes. 
Transcorren set dècades, des dels anys 

30 fi ns als 90 del segle XX, a través de 
les quals s’aniran succeint un munt 
d’esdeveniments. Escenes alegres, cò-
miques, tragicòmiques i dramàtiques, 
des de la proclamació de la Repúbli-
ca, els bombardejos de la guerra civil i 
l’època fosca de la dictadura fi ns a l’ini-
ci del consumisme i la democràcia, el 
“destape” i fi ns i tot la il·lusió dels Jocs 
Olímpics. Els intèrprets fan un ús es-
caient, desimbolt i generós del cos, del 
moviment i de la mímica com elements 
d’expressió no verbal, per transme-
tre’ns sentiments i emocions. Decorat, 
il·luminació, vestuari, maquillatge i per-
ruqueria, tots ells fonamentals per una 
bona escenografi a, s’assoleixen amb 
escreix. La coreografi a obté una com-
posició àgil, estètica i colorista. Cal des-
tacar la recerca de documents visuals 
i sonors relacionats amb cada època, 
que reforça abastament la dramatúrgia. 
Un agradós obsequi a les vigílies de les 
festes nadalenques.

La crítica

         Francesc López, 
crític teatral

MONTCADA A ESCENA

La setena mostra teatral rep prop 
de 1.600 espectadors aquesta tardor 
El cicle ha ofert nou espectacles –xifra rècord–, la majoria musicals i comèdies
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A dalt, escena de ‘Superbestia’, de Sayuc, i abaix, el grup del Casal de Gent Gran Casa de la Mina

L’espectacle musical Café-Dan-
cing Doré, de l’Aula de Teatre 
de Montcada i Reixac, represen-
tat els dies 14 i 15 de desembre 
al Kursaal, va posar punt i fi nal 
a la 7a edició de la mostra de 
teatre Montcada a Escena, que 
va arrencar el 19 d’octubre. A 
l’edició del 2013 hi han partici-
pat el Taller de Teatre dels cur-
sos municipals, el Grup de Tea-
tre La Salle Montcada, el Grup 
Tea345, el Grup Teatroia’t, 
Dèria Teatre, el Grup de Teatre 
Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina, la Plataforma Creativa 
El Trapecio, el Grup de Tea-
tre Sayuc i l’Aula de Teatre. El 
Grup Escènic Teatrac, anunciat 
inicialment al programa amb 
l’obra ‘Les dones sàvies’, va ha-
ver d’ajornar la seva funció per 

motius d’agenda d’un dels seus 
components, i es representarà 
amb tota probabilitat a principi 
de l’any vinent. L’Espai Cultu-
ral Kursaal ha acollit enguany 
la majoria de funcions, tot i que 
també s’han fet representacions 
al teatre de La Salle i a l’Audito-
ri Municipal. 

Valoracions. El regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), destaca que la mostra 
ha comptat per primera vega-
da amb nou espectacles, “una 
xifra rècord de participació 
mai assolida fi ns ara, que és 
l’exemple de la gran vitalitat 
que viu el teatre montcadenc”. 
L’assistència de públic s’ha situ-
at prop dels 1.600 espectadors, 
“un fet que demostra la gran 
acceptació i la consolidació 

d’aquest cicle tea tral entre 
el públic”, segons Moly, qui 
agraeix la feina feta per totes 
les companyies “que han om-
plert de bon tea tre les sales 
municipals, per fer-nos riure, 
refl exionar i viat jar amb la 
imaginació”.
L’edició d’enguany també ha 
servit per homenatjar l’actor 
montcadenc Joan Dalmau, de-
saparegut el febrer d’aquest 
any, i posar-li el seu nom als 
premis als mèrits artístics que 
s’atorguen cada any. Els reco-
neixements d’aquesta edició 
van ser per a Teresa Rosell, del 
grup de teatre Arturo Calvo, i 
Alfred Disla, del Grup de Tea-
tre La Salle Montcada, per la 
seva contribució a la promoció 
del teatre popular en diferents 
èpoques.

Laura Grau | Redacció
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Fins a l’11 de gener es pot visitar a 
la Casa de la Vila l’exposició de pin-
tura de M. Rosa Viladrich, inaugura-
da el 12 de desembre. L’artista bar-
celonina ha participat en diverses 
exposicions col·lectives i individu-
als, la darre ra al 2010 a Vallirana. A 
la mostra predominen els paisatges 
inspirats en instantànies de viatges, 
l’altra gran passió de Viladrich, que 
va agrair la cessió de la sala per acollir les seves obres, “que confi o puguin 
agradar la gent que passa per aquest espai diàriament”, va dir | LG

> Els paisatges de Viladrich, a la Casa de la Vila 

la
u

r
a 

g
r

au

L’Abi acollirà el 22 de desembre a les 12h una trobada d’antics i nous 
castellers per valorar les possibilitats de reprendre l’activitat castellera 
a Montcada, que va tenir una colla entre el 1991 i el 1998. El grup pro-
motor, vinculat a l’AV de Montcada Centre i amb un perfi l a facebook, 
convida tots els interessats a assistir a la reunió, que també servirà per 
actualitzar els estatuts ja que els antics estan desfasats | LG

> Reunió d’antics i nous castellers a l’Abi

Fins al 6 de gener es pot visitar 
a la parròquia de Santa Engràcia 
l’exposició de diorames i pese-
bres de l’Agrupació de Pessebris-
tes de Montcada i Reixac, que 
va inaugurar el 13 de desembre, 
coincidint amb el seu trentè ani-
versari. La mostra està formada 
per una desena de composicions, 
entre les quals destaca un insòlit 
pessebre satíric que recrea un in-
fern on expien les seves culpes 
personalitats de la política naci-
onal, obra d’Amable Gutiérrez i 
Joan López. No hi falten, però, 
els pessebres clàssics, alguns 
dels quals reprodueixen espais 
montcadencs com el d’Emilia-
no García, que debuta amb un 
diorama on podem reconèixer 
l’edifi ci de La Salle.

Milers de visitants. Jordi Grau, 
de l’entitat, va destacar que per 
l’exposició passen cada any una 
mitjana de 4.000 persones, “xi-
fra que esperem continuar 
mantenint” i va agrair al mos-

sèn Jaume Casas l’interès per 
acollir-la. El regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
va destacar “la creativitat, tra-
ça i imaginació dels autors dels 
pessebres que, any rera any, se 
superen”. La mostra torna a 
acollir el diorama monumental 
de l’any passat que recrea la pla-
ça de la Catedral de Barcelona 

amb les parades de la Fira de 
Santa Llúcia. També hi haurà el 
concurs ‘Fixa’t-hi al detall’, per 
posar a prova la capacitat d’ob-
servació dels infants i que con-
sisteix a localitzar 10 elements 
distribuïts entre els diferents pes-
sebres. La mostra es pot veure 
totes les tardes i els diumenges i 
festius, matí i tarda.

Laura Grau | Montcada 

ESGLÉSIA DE SANTA ENGRÀCIA

L’Agrupació de Pessebristes porta 
trenta anys preservant la tradició
La mostra, formada per una desena de creacions, es pot visitar fi ns al 6 de gener

Un dels diorames reprodueix el claustre de la Catedral de Barcelona i la font amb l’ou com balla
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> El calendari municipal, a disposició del públic

El jaciment ibèric Les Ma-
leses va ser objecte d’anà-
lisi i debat a Tribuna d’Ar-
queologia, un prestigiós 
cicle de xerrades del Ser-
vei d’Arqueologia i Pale-
ontologia de la Generalitat 
per donar a conèixer les 
darreres investigacions 
arqueològiques i paleon-
tològiques fetes a Catalu-
nya. La conferència va anar a càrrec de les directores de les cam-
panyes arqueo lògiques, Gemma Hidalgo i Mercedes Duran –també 
directora del Museu Municipal– i del regidor de Cultura i Patrimoni, 
Daniel Moly (CiU). El contingut de la ponència es pot visionar al bloc 
de Tribuna d’Arqueologia | LR

> Les Maleses, al cicle Tribuna d’Arqueologia

El calendari 2014 editat per l’Ajuntament ja es pot anar a recollir a l’edifi ci 
del consistori, la Casa de la Vila, l’Auditori Municipal i el Kursaal. L’alma-
nac es va presentar el 18 de desembre, en un acte a l’Auditori durant el 
qual es van projectar les dotze imatges que il·lustren els mesos de l’any, 
que mostren racons de Montcada i Reixac de nit. Les fotografi es són obra 
de membres de l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir): 
Pedro Caballero, Ángel Henares, Rafael Boix, Manuel Gallart, Antonio 
Bermejo i Manuel Almagro | SA
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> El 22, concert de Nadal de la Coral del Turó
La Coral Mare de Déu del Turó actuarà el 22 de desembre a l’Església 
de Santa Engràcia (18.30h) en el que serà el concert de Nadal número 
34 des de la seva fundació. Enguany s’ha convidat la Coral Amarant de 
Bigues i Riells, que ja ha vingut a Montcada en anteriors ocasions. L’en-
trada és gratuïta | LR
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L’Ajuntament ha convocat un concurs de fotografi a sobre La Muntanyeta 
per donar una visió positiva d’alguns aspectes i indrets d’aquest sector 
de Can Sant Joan. Les imatges han de ser en format digital i fetes amb 
càmara fotogràfi ca o mòbil. El 31 de gener és la data límit per presentar 
treballs, que es poden dur personalment en format digital al Kursaal o bé 
enviar-los al correu electrònic lamuntanyeta@montcada.org | LR

> Concurs de fotografi a sobre la muntanyeta
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el retro-visor Antoni Orihuela
Fundació Cultural 

La torre va ser utilitzada a mitjan del segle XIX amb motiu de la guerra dels Matiners

L’estació telegràfica del Turó
El Turó va tenir una gran importàn-
cia estratègica a mitjan del segle 
XIX. En plena guerra dels Matiners 
(1846-1849), l’exèrcit liberal preci-
sava d’un mitjà de comunicació rà-
pid per informar dels moviments de 
les tropes carlines. Va ser el general 
Espoz i Mina el qui va organitzar 
la xarxa militar de telegrafia òptica 
al Principat. El sistema consistia 
en una sèrie d’instal·lacions fixes, 
separades entre set i deu quilòme-
tres, que podien emetre senyals 
mitjançant un sistema mecànic. La 
torre receptora remetia un missatge 
codificat a la torre següent,  com al-
ternativa a enviar un genet a cavall. 
És clar que també tenia l’inconveni-
ent dels dies de boira o pluja. De nit 
els elements visuals es substituïen 
per fanals.
Les ubicacions escollides eren 
punts elevats del terreny amb bona 
visibilitat. Un d’ells va ser el cim del 
Turó. La torre telegràfica es va bas-
tir sobre les restes de l’antiga casa 
de l’ermità i part de la pròpia ermi-
ta. L’enclavament formava part de 
la xarxa militar que unia Barcelona 
amb Vic i també es comunicava 

amb una altra  estació situada a 
Sabadell. Durant molts anys el que 
va quedar de la torre una vegada 
abandonat aquell sistema de co-
municacions, es va confondre amb 
les restes del castell dels Montcada, 
teoria errònia ja que la construcció 
havia desaparegut segles enrere. 
La instal·lació militar comportava 
una sèrie d’obligacions per als mu-

nicipis de l’entorn que l’havien de 
proveir d’aigua, llenya i palla per 
les màrfegues del dormitori dels 
estadants. L’alcalde de Montcada 
va ser el responsable de coordinar 
els municipis designats per al com-
pliment de les esmentades obliga-
cions, entre els quals hi havia Ri-
pollet, Santa Perpètua, Cerdanyola 
i Sant Fost de Campcentelles.

Restes de la torre del telègraf, bastida sobre les parets de l’ermita a final del segle XIX      
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Jacint Merino va presentar el lli-
bre ‘Los militares se sublevan en 
Barcelona’ (Editorial Base) el 16 
de desembre a la Biblioteca Eli-
senda. El volum recull la tesi amb 
la què va obtenir el Doctorat en 
Història per la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) amb 
un excel·lent cum laude i aborda el 
fracàs de l’aixecament mili tar del 
juliol del 1936 a Catalunya, que 
va encapçalar el general Manuel 

Goded Llopis, un militar de car-
rera culte i refinat a qui Franco 
no tenia en gaire estima. Merino 
va recòrrer els principals arxius 
jurídico-militars d’Espanya per 
bastir la seva tesi que aporta no-
ves informacions sobre aquest 
capítol de la història i material 
inèdit sobre Goded. L’autor, de 
55 anys, és professor del col·legi 
La Salle i membre del Gabinet 
de Recerca Històrica Social i 
Obrera de l’UAB.

bIbLIOTECA ELISENDA

L’historiador Jacint Merino va firmar exemplars del seu llibre durant la presentació a la biblioteca

la
u

r
a 

g
r

au
Jacint Merino ha publicat 
la seva tesi doctoral
‘Los militares se sublevan en Barcelona’ és el títol de l’obra

Laura Grau | Pla d’en Coll 
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BALL ESPORTIU
La parella formada per Eva Nieto i 
carles cirera aconsegueix la cinquena 
posició al Mundial
Pàg. 29

bÀSQUET

L’UB MIR demostra la seva empenta amb 
una marea blava de més de 200 jugadors
L’entitat de referència del bàsquet es va presentar l’1 desembre al pavelló Miquel Poblet amb gran èxit de convocatòria

Pàg. 27

HANDBOL
commoció al cH La Salle per la mort de 
Xavi Martin Mora, jugador del màster 
masculí durant un partit al pavelló 

La Unió Bàsquet MIR va pre-
sentar l’1 de desembre en un pa-
velló Miquel Poblet ple a vessar 
els equips de la nova temporada, 
un total de 25 de les diferents ca-
tegories. Més de 200 nens, joves i 
adults formen part del nou club, 
nascut a fi nal de maig de la fusió 
del CEB Can Sant Joan i l’AE 
Elvira La Salle, amb presència 
de jugadors del CB Montcada. 
El president, Jordi Álvarez, va 
manifestar la seva satisfacció 
per l’evolució de la nova entitat, 
“que s’ha convertit en un refe-
rent per a la gent de Montcada 
que estima el bàsquet”.  L’acte 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i el regidor d’Esports, Marc Ro-
dríguez –ambdós del PSC–, que 
van lluir les samarretes que el 
club els hi va regalar i van feli-
citar els directius de l’entitat per 
la feina feta fi ns ara en aquesta 
nova etapa. “Estic ben segura 
que aquesta primera tempo-
rada funcionarà de meravella 
perquè així ho avala la vostra 
dilatada experiència”, va dir 
Pérez.
Durant l’acte, també es va fer 
l’ofrena de la bandera del club 
a l’alcadessa ja que es tracta 
d’una nova entitat esportiva re-
presentativa del municipi, mo-
ment molt emotiu que va anar 
acompanyat d’una onada feta 

per tots els jugadors del club. 
Posteriorment, les categories 
mini i premini van fer una exhi-
bició de tecnifi cació per mostrar 
les habilitats que estan aprenent. 
Finalment, la colla de diables de 
Can Sant Joan va aportar el seu 
gra de sorra donant un toc de 
ritme i festa a la fi nalització de 
la presentació de la temporada 
2013-2014. 
L’acte festiu també es va vincular 
amb La Marató de TV3 ja que es 
van fer diferents sorteigs de ma-
terial  aportats per algunes enti-
tats com la Federació Catalana 
de Bàsquet (equipacions ofi cials 
de la selecció catalana) i la Liga 
Adecco (pilotes de bàsquet de la 
FIBA i samarretes de la selecció 
espanyola). 

Concurs de la mascota. A la pre-
sentació també es va donar a 
conèixer el veredicte del con-
curs per crear la mascota del 
club. La guanyadora va ser 
Mireia Mir i el club ja treballa 
per crear una mascota a partir 
de la idea que va expressar en 
el seu dibuix. En total, va par-
ticipar una trentena de nens i 
nenes amb les seves propostes 
gràfi ques. 
D’altra banda, el club ha ofi cia-
litzat que la seva seu estarà situa-
da a l’hotel d’entitats, al barri de 
Can Sant Joan, després de sig-
nar l’acord amb l’Ajuntament.

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció

> Sense sort per al 
sots-21 femení
L’equip sots-21 femení de l’UB 
MIR no està tenint sort després de 
la disputa de 10 jornades al grup 2 
del Nivell A de la primera fase del 
Campionat Territorial. De moment, 
les noies de Laura Linares han jugat
nou partits i no han pogut sumar 
cap victòria, fet que les situa a 
l’última posició. La darrera derrota 
es va produir el 30 de novembre a 
la pista del tercer classifi cat, el CB 
Vilassar de Mar (87-40) | RJ

El color blau es va fer present a la presentació de l’UB MIR. La junta directiva i les autoritats també es van posar la samarrera del nou club
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El CD Montcada està acabant 
l’any en un bon moment i acumu-
la dues victòries consecutives que 
l’han permès tornat a pujar llocs a 
la taula. Els verds ocupen la sete-
na posició del grup 1 de Primera 
Catalana amb 22 punts després 

de dos triomfs contra el Farners 
(0-2), amb gols de David Gascón i 
Alejandro González, de penal, i el 
Vilassar de Dalt (1-0), gràcies a un 
altre gol de González. L’equip de 
Jordi Salvanyà acomiadarà 2013 
amb un partit a casa del Júpiter, 
quart amb tres punts més.

Va guanyar el Farners i el Vilassar de Dalt i puja al setè lloc

El CD Montcada encadena 
dues victòries seguides

fUTbOL. PRIMERA CATALANA
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El sènior femení de l’EF Mont-
cada és l’únic equip invicte dels 
tres grups de la Primera Catala-
na. Després de 12 jornades, les 
montcadenques sumen 8 vic-
tòries i 4 empats i són segones 
del grup 2 amb 28 punts. El Sant 
Gabriel C, que semblava un lí-
der intractable, va patir la seva 
primera derrota a l’11a jornada 
al camp del Sant Quirze (3-2) 
i encara es manté a la primera 
posició també amb 28 punts, 
tot i que té pendent un partit 
contra el Manresa. “Ser l’únic 
equip invicte és un motiu de 
satisfacció, tot i que fa que les 
nostres rivals sempre juguin 
més motivades contra nosal-
tres”, explica el tècnic Adriano 
Bujalance.
Al seu últim partit de lliga, l’EF 
Montcada va patir per guanyar 

al camp de la Gramanet per 3 a 
5. Al minut 15, les montcaden-
ques perdien per 2 a 0, però van 
poder reaccionar. Amb empat a 
3 al marcador, l’EF Montcada es 
va endur els tres punts gràcies als 
gols de Nerea Rodríguez (83’) i 
Carmen Yera (89’), de penal. 

Precisament, la mateixa Yera, 
amb un altre gol de penal, va 
permetre al seu equip salvar un 
punt in extremis en el partit an-
terior a casa contra La Planada 
(4-4). “Estic molt content, però 
és un mal símptoma encaixar 
tants gols”, diu Bujalance. 

fUTbOL fEMENÍ

L’EF Montcada és l’únic equip 
invicte de tota la Primera Catalana
Comparteix el lideratge del seu grup amb el Sant Gabriel C, que té un partit pendent

Rafa Jiménez | Redacció
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El femení de l’EF Montcada continua intractable i s’acosta cada vegada més al lideratge

Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle va viure el 15 de 
desembre un dels episodis més 
luctuosos de la seva història. 
Xavi Martin Mora, de 45 anys 
i veí de Granollers, va morir a 
conseqüència d’una aturada car-
díaca que va patir mentre dis-
putava un partit de la categoria 
màster al pavelló Miquel Poblet 
contra el Sant Quirze. L’home va 
caure desmaiat al terra després 
d’una jugada i durant més de 45 
minuts va ser atès, en primera 
instància per dos metges que es-
taven presenciant el partit, un de 
l’equip visitant i l’altra, una juga-
dora del màster femení, i després 
pels efectius de dues ambulàn-
cies. Malgrat que un helicòpter 
va aterrar al costat del pavelló 
amb l’intenció de desplaçar el 
jugador fins a la Vall d’Hebron, 
el trasllat es va acabar fent en 

ambulància. En arribar al centre 
sanitari, el jugador no va poder 
ser reanimat. 
Tot els companys d’equip i part de 
la directiva es van desplaçar fins 
al recinte hospitalari i el club va 
suspendre el partit de les vetera-
nes contra el Gavà i el del sènior 
femení contra el Cerdanyola. 

L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i el regidor d’Esports, Marc Ro-
dríguez (tots dos del PSC), acom-
panyats d’altres membres del 
govern i alguns tècnics de l’IME, 
van anar al pavelló Miquel Po-
blet tan aviat com van rebre la 
fatídica notícia de la mort del ju-
gador lassal·lià. 

Pilar Abián | Redacció

HANDbOL

Dol a la família del CH La Salle per la 
mort d’un jugador del màster masculí
Xavi Martín Mora, de 45 anys, va patir una aturada cardíaca durant un partit de lliga

Xavi Martín Mora, assegut amb el dorsal 55 en aquesta foto de la plantilla dels veterans

El sènior masculí del CH La Salle ocupa una còmoda vuitena posició a la Primera Estatal
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El CD Montcada ha recuperat confiança i torna a mirar cap a dalt a la classificació

Després d’aconseguir cinc vic-
tòries consecutives, la darrera 
contra l’H. Sant Quirze (28-31) a  
l’11a jornada, el sènior masculí del 
CH La Salle ha perdut dos partits 
consecutius contra dos equips de 
la zona alta: el BM La Roca (24-
27) i el BM Granollers (38-31). 

Tot i aquestes dues derrotes, els 
lassal·lians ocupen una còmoda 
vuitena posició amb 12 punts al 
final de la primera volta.

Femení. Són segones, amb un par-
tit menys, després de guanyar l’H. 
Sant Cugat (27-22) | RJ

Va caure contra el BM La Roca (24-27) i el Granollers (38-31)

El masculí és vuitè al 
final de la primera volta

PE
D

r
o

 D
El

aM
o



28 2a quinzena | Desembre 2013Esports

L’Umacón Zaragoza, de Pri-
mera Divisió, es va imposar al 
Broncesval Montcada (1-7) l’11 
de desembre al pavelló Miquel 
Poblet, després d’un partit molt 
més igualat del que pot sem-
blar amb aquest marcador. Tot 
i aquesta derrota, el Broncesval 
ha fet un gran paper a la Copa 
del Rei, arribant a vuitens de fi-
nal havent eliminat l’Escola Pia i 
el Magna Navarra, de Primera. 

Quarts a la lliga. Després de la 
derrota a la pista del Bar Mi 
Casa (4-3), l’equip de Lolo Ro-
dríguez ha encadenat dues vic-

tòries seguides que li permeten 
consolidar-se a la quarta posició 
del grup 3 de Segona B amb 

26 punts. Els montcadencs van 
guanyar el CN Sabadell (4-3) i 
el Sant Andreu de la Barca (2-3).

El Zaragoza, de Primera, posa fi  
al somni del Broncesval a la Copa
Tot i oferir una bona imatge, els montcadencs van caure per un clar 1 a 7

Rafa Jiménez | Redacció
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L’enfrontament local al grup 15è 
de Quarta Catalana que es va po-
der veure l’1 de desembre a l’estadi 
de la Ferreria entre el CD Mont-
cada B i l’UD Santa María va fi-
nalitzar amb la victòria dels verds 
per 2 a 0. L’equip de Juan Meca va 
aprofitar el seu bon inici i als cinc 
minuts ja guanyava gràcies a un 
gol de Pau Trias. A la segona mei-
tat, Daniel Baena va sentenciar el 
partit amb un segon gol al minut 
64. Després d’aquesta victòria i del 
descans amb el pont de desembre, 
el verds van tornar a la competició 
amb un complicat partit a casa del 
líder, l’UDAF Inter SM, que va 
aprofitar la seva experiència per 
guanyar amb un clar 4 a 1. Amb 
aquest balanç de resultats, el sè-
nior B del CD Montcada ocupa la 
setena posició amb 19 punts.

Victòria de l’UD. El Santa María es 
va refer bé de la derrota al derbi lo-
cal i va aconseguir un nou triomf 
a la 12a jornada a casa contra un 
rival directe com la Roureda (3-0) 
amb gols de Francisco José León 

i Fernando Hernández, en dues 
ocasions. L’equip de Pere Ricart, 
que d’aquesta forma aconseguia 
la seva segona victòria des de 
l’arribada al càrrec, és desè amb 
13 punts. 

fUTbOL. QUARTA CATALANA

El CD Montcada B guanya el derbi 
local contra l’UD Santa María (2-0)
Els verds van sumar els tres punts gràcies als gols de Pau Trias i Daniel Baena 

El primer derbi de la temporada a la Quarta Catalana va finalitzar amb la victòria del CD Montcada B
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Rafa Jiménez | Redacció

Un gol d’Eric Calvo de penal, 
al minut 89, va permetre que  
l’UE Sant Joan Atlètic-Montcada 
salvés un punt a casa contra el 
Carmelo (2-2), tercer al grup 2 
de Segona Catalana. L’equip de 
José Manuel Martín ‘Pinti’ ja 

acumula quatre jornades sense 
perdre, amb una victòria i tres 
empats, però continua en posi-
ció de promoció de descens amb 
15 punts. Una jornada abans, els 
montcadencs havien sumat un 
altre punt al camp del Ripollet 
(1-1).

Tot i aquesta ratxa, encara ocupa lloc de promoció de descens

L’UE Sant Joan no perd 
des de fa quatre partits

fUTbOL. SEGONA CATALANA

Rafa Jiménez | Redacció

fUTbOL SALA

El sènior de l’EF Montcada s’ha 
refet de la seva primera derrota 
a la pista del líder, el Port de Bar-
celona, i ha sumat dues victòries 
més que el consoliden a la segona 
posició del grup 4 de Segona Ca-
talana amb 23 punts. Els mont-
cadencs van superar el penúltim, 
l’Arenys de Munt CFS (10-6), i 
l’Arenys de Mar B (3-4), cinquè 
classificat. 
“El partit contra el Port, 
que és un gran equip, va ser 
molt dur, però l’equip ha 
tornat a agafar confiança.
Després de 10 jornades, hem  
demostrat que podem estar a la 

part alta de la taula, tot i que la 
competició és molt llarga”, diu 
el tècnic José Luis Carrasco.

Els homes de José Luis Carrasco han sumat dues victòries més

Rafa Jiménez | Redacció

L’EF Montcada continua 
molt a prop del lideratge

fUTbOL SALA. SEGONA CATALANA
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El sènior A de l’AE Can Cuiàs 
se situa a la tercera posició del 
grup 3 de Segona Catalana amb 
20 punts, a tres del segon, l’EF 
Montcada. L’equip d’Óscar Ruiz 
ha sumat sis punts, incloent el 
partit contra el Palamós, que s’ha 

retirat de la competició. A l’última 
jornada sí va jugar i va superar el 
Sant Andreu AE (2-0). 
 
Sènior C. És quart per la cua al 
grup 2n de Tercera després de set 
derrotes seguides | RJ

Ha sumat sis punts, incloent un partit contra un equip retirat

L’AE Can Cuiàs puja fins 
al tercer lloc del seu grup

fUTbOL SALA. SEGONA CATALANA

A l’última jornada de l’any al 
grup B de Primera, l’AFS Bosc 
d’en Vilarò va golejar el Ver-
tiworld (9-3). Després de l’empat 
a la pista del Teià (4-4), els verds 
ocupen la vuitena posició amb 
17 punts. El 21 de desembre, els 
montcadencs jugaran el partit 
ajornat contra l’AE Tiana B | RJ

L’AFS Bosc d’en 
Vilaró baixa a la 
vuitena posició

f. SALA. 1a TERRITORIAL

El Umacón Zaragoza no es va deixar sorprendre i va eliminar el Broncesval de la Copa del Rei

Tot i la seva bona ratxa de resultats, a l’UE Sant Joan li està costant sortir de la zona de descens

L’EFM continua a posicions capdavanteres

L’AFS Bosc d’en Vilaró encara li manca jugar un partit ajornat abans de finalitzar l’any 2013
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Diego Carrillo, del club Lee 
Young Montcada, va aconseguir 
la sisena posició al campionat 
del Món de tècnica que es va dis-
putar entre el 31 d’octubre i el 3 
de novembre a Bali (Indonèsia). 
Carrillo, de la categoria màster 
1, va ser l’únic representant del 
club montcadenc en competició 
ja que Alberto Jo Lee estava le-
sionat i va anar al torneig com a 
tècnic, acompanyant José Santia-
go, director tècnic d’una delega-
ció espanyola que va aconseguir 
dos ors i dos bronzes | RJ

Diego Carrillo, 
sisè al Mundial 
de tècnica 

TAEKWONDO

A punt de complir els 68 anys, no es planteja la retirada

Ortín ja acumula 500.000 
quilòmetres a les cames

CICLISME

Ortín ha guanyat vuit Quebrantahuesos

El montcadenc José Ortín, que 
complirà 68 anys al gener, ha arri-
bat als 500.000 quilòmetres fets 
amb la seva bicicleta. Ortín, que 
es va iniciar al món del ciclisme a 
l’any 1985, ha fet durant aquesta 
temporada, que va fi nalitzar el 31 
d’octubre, 22.000 km. “Arribar 
als 500.000 suposa un gran sa-
crifi ci. A vegades, a mi mateix 
em costa creure que he aconse-
guit aquesta fi ta”, diu Ortín | RJ 

Edit Ortega, atleta de la 
Joventut Atlètica Montcada 
( JAM), va quedar segona a la 
categoria de dones a la primera 
edició del Cros 3 Turons que 
es va disputar l’1 de desembre. 
Considerat com el cros més dur 
de tota Barcelona, amb un des-
nivell acumulat de 1.100 metres 
i una distància d’11 quilòmetres, 
la montcadenca va fer un temps 
d’1 hora, sis minuts i 26 segons. 

A la prova també van partici-
par altres atletes de la JAM com 
Lluís Tort (23), Miguel Barreno 
(34), Héctor Bastida (42), Joan 
Asbert (53) i Albert Rigat (84).

2014 piscines. Com ja s’ha con-
vertit en una tradició als últims 
anys, la TriJam, la secció de triat-
ló de la JAM, organitza el  29 de 
desembre a Montcada Aqua el 
repte de nedar 2014 piscines en 
menys de 2 hores i 30 minuts.

Està considerada com la prova més dura de Barcelona

Edit Ortega, segona al 
primer Cros 3 Turons

ATLETISME

Sílvia Alquézar | Redacció

> Segona victòria per al Multiópticas Isis A
Després d’encaixar la quarta derrota 
contra el Korfbal Assessoria Vallpara-
dís (11-28), el Multiópticas Isis A va 
aconseguir la seva segona victòria a 
la Lliga Nacional contra el Sant Llo-
renç KC (19-11). D’altra banda, 14 
jugadors del CK Montcada i del Miró 
han estar preseleccionats per partici-
par als entrenaments organitzats per 
la Federació Catalana de Korfbal | RJ 

El Club Tennis Taula La Unió prepara el 28 de desembre la segona edició 
de l’Open de Nadal. Es faran dues competicions per a federats i no fe-
derats i s’admetran 30 participants per a cadascuna. Les inscripcions es 
poder formalitzar fi ns al dia 26 i el preu és de 10 euros (8 per als socis de 
La Unió). El torneig de federats començarà a les 9h i el de no federats, a 
les 17h. A la lliga, l’equip ocupa la segona posició a la Segona B | RJ

> El CTT La Unió organitza el II Open de Nadal
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Imatge del podi amb la presència d’Edit Ortega, que està en un gran moment de forma

Eva Nieto i Carles Cirera van 
ser cinquens al Campionat del 
Món Sènior 1 Llatí que es va 
disputar el 3 de novembre a Pra-
ga amb la presència de 60 par-
ticipants de diferents països. La 
parella va aprofi tar el viatge a 
Txèquia per participar també a 
l’Internacional WDSF Sènior 1 
Llatí, aconseguint el primer lloc. 
Arran d’aquests bons resultats, 
Nieto i Cirera ja són tercers al 
rànquing internacional.

‘Show dance’. Un grup d’alumnes 
de l’escola Eva Nieto, que el dia 
22 de desembre organitza un 
festival solidari per a Càritas al 
Atrium de Viladecans, va acon-
seguir el primer lloc a les catego-
ries absoluta i júnior al concurs 
de show dance que es va disputar 
el 6 de desembre a Salou. Els 
shows es fan amb grups d’una 
trentena de ballarins que han de 
fer diverses disciplines (clàssic, 
jazz, hip hop, llatí…) | RJ

S’han situat a la tercera posició del rànquing internacional

Eva Nieto i Carles Cirera, 
cinquens al Mundial

bALL ESPORTIU
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Quatre jugadors de la Unió Escacs Montcada van participar el 14 de desem-
bre al Campionat de Catalunya d’Escacs Actius d’Edats. XI Festival d’Escacs 
Memorial David García Ilundain Escacs de Base, disputat a les Cotxeres 
de Sants (Barcelona). Àlex Cruz va ser 17è, empatat amb el 9è, mentre 
que Pere Grau va ser 34è, ambdós a la categoria sots-8. Gerard Mohino va 
acabar 34è a sots-10 i Arnau Jovè, 30è a sots-12. El club organitza el 21 de 
desembre el seu torneig de Nadal obert a jugadors adults i nens | RJ

> Bona participació de la base de l’UE Montcada  
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Marina Castro, del CN Saba-
dell, va ser  convocada per fer 
la preparació dels Campionats 
d’Espanya de natació al Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sierra 
Nevada entre el 10 i el 19 de 
desembre. La montcadenca 
ha estat entrenant amb els ne-
dadors del programa del Jocs 
Olímpics de Brasil 2016. El 
passat mes de juliol, Castro 
es va proclamar subcampiona 
d’Espanya en 800 metres lliu-
res en la categoria infantil | SA

Preparació de 
Castro al CAR de 
Sierra Nevada

NATACIÓ

Castro continua amb la seva evolució
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El col·legi Elvira Cuyàs ha vist 
reduïda la quantitat d’alumnes 
que fan extraescolars. L’handbol, 
que es va ofertar per prim-
era vegada el curs passat, s’ha 
deixat de fer i s’ha perdut un 
altre esport com el karate. El  
patinatge s’ha pogut mantenir, 
tot i que amb una disminució 
del nombre d’inscrits. En total, hi 
ha una cinquantena d’alumnes 
repartits en activitats com futbol 
(10), multiesport (10), ball (6), pa-
tinatge (8) i inicació esportiva (9), 
una de les novetats conjuntament 
amb les manualitats, anomenat 
art-atack (8). Joel Soria, un dels 

coordinadors que ara treballa 
per a l’empresa Aprèn Jugant, 
creu que darrera aquesta reduc-
ció hi ha motius econòmics: “El 

que abans s’havia de pagar en 
tres mesos, ara s’ha d’abonar 
en un mes i això les famílies ho 
han notat”. 

ESPORT ESCOLAR

Reducció del nombre d’alumnes que 
fan extraescolars a l’Elvira Cuyàs

Rafa Jiménez | Mas Rampinyo

Hi participa una cinquantena de nens i nenes i s’ha deixat de fer handbol i karate

A l’última edició de La Veu, la 
número 433, es va informar 
erroniàment sobre els resultats 
del juvenil B del Broncesval 
Montcada. Aquest equip, de 
nova creació i que està diri-
git per Emili Domingo, coor-
dinador de tot el planter del 

club, ocupa la primera posició 
del grup 4 de Tercera Divisió 
amb  24 punts i una trajectòria 
espectacular. De moment, ha 
guanyat els vuit partits que ha 
disputat. Les últimes victòries 
van ser contra el CN Caldes B 
(1-3) i La Prosperitat (2-0) | RJ

L’equip, de nova creació, és líder al grup 4 de Tercera Divisió

fUTbOL SALA. fS MONTCADA

El conjunt que entrena Emili Domingo encara no ha perdut cap partit a la seva primera temporada

El juvenil B segueix invicte 
després de vuit jornades
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>> Clica i mira la fotogaleria dels 
equips de l’UB MIR a
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L’UB MIR premini A fa una primera 
fase espectacular amb set victòries
És líder invicte al nivell C amb un global de 368 punts a favor i només 68 en contra 

El premini masculí A de l’UB 
MIR ha fet una primera fase es-
pectacular al nivell C. L’equip 
entrenat pel tàndem format per 
Montse Puig i Jessica Roman 
ha guanyat els set partits que 
ha disputat amb un balanç de 
368 punts a favor i només 68 
en contra. A les dues últimes 
jornades, el premini A ha con-
tinuat amb la mateixa dinàmica 
i ha aconseguit dues victòries 
més, de forma contundent, con-
tra el CB Sant Celoni Vermell 
(58-8) i el CN Caldes (5-55). 

Rafa Jiménez | Redacció

El premini A de l’UB MIR està invicte i encara no sap el que és perdre aquesta temporada

Altres dos representants del Lee Young van acabar cinquens

TAEKWONDO

Lucas Fernández, bronze 
al Promoció Infantil

Lucas Fernández, del club Lee 
Young Montcada, va acon-
seguir la medalla de bronze 
–entre els nascuts al 2004 i a la 
categoria de -25 kilograms– al 
campionat de Promoció Infan-
til de la Federació Catalana de  
Taekwondo que es va celebrar el 
24 de novembre al pavelló de la 
Mar Bella de Barcelona. Tadeo 
Paredes (2003) i Lucía Martínez 
(2004), també del Lee Young, 
van ser cinquens a la seves cate-
gories (entre 28 i 31 kg i  -25 kg 
respectivament) | RJ Lucas, amb el seu tècnic, José Santiago

Grup d’alumnes, amb la seva equipació, que fan algunes de les extraescolars a l’Elvira Cuyàs
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Jugadors, familiars i simpatit-
zants de l’EF Montcada tin-
dran l’oportunitat de poder fer 
una col·lecció amb cromos de 
jugadors i tècnics de l’entitat. 
Per primera vegada, el club 
que presideix Antoni Sánchez 
tindrà el seu propi àlbum de 
cromos que estarà protagonit-
zat per tots els equips vermells, 
des dels més petits fins als  
sèniors. Els àlbums s’entregaran 
de forma gratuïta i els cromos es 
podran comprar, al preu d’1 euro, 
en un centenar d’establiments: 
comerços col·laboradors de 
l’entitat i els adherits a Montca-
da Centre Comerç, així com als 
bars del estadis de futbol. 

fUTbOL

L’EF Montcada tindrà un àlbum de 
cromos amb tots els seus jugadors

Rafa Jiménez | Redacció

S’entregarà de forma gratuïta i es podrà omplir comprant els sobres a comerços col·laboradors

El juvenil masculí del CH La 
Salle va aconseguir a la 7a jor-
nada la seva segona victòria al 
grup A de la Segona Catalana. 
Els lassal·lians van superar el 
CE Tortosa (19-36) a domicili, 
trencant una ratxa negativa de 
dues derrotes seguides. 

A l’última jornada, l’equip que 
dirigeix Dídac de la Torre, que 
també entrena el sènior B de 
La Salle, va tornar a perdre a 
casa contra l’H. Vilamajor (24-
33). Després de 8 jornades, i 
d’haver disputat set partits, el 
juvenil masculí ocupa la vuite-
na posició amb 5 punts. 

Va superar el CE Tortosa a domicili i ocupa la vuitena posició

HANDbOL. CH LA SALLE

El juvenil masculí del CH La Salle només ha pogut sumar dues victòries aquesta temporada

El juvenil masculí suma 
la seva segona victòria

El benjamí del CD Montcada va 
haver d’esperar a la 9a jornada 
per poder aconseguir la seva se-
gona victòria de la temporada al 
grup 23 de Tercera Divisió. Els 
verds van guanyar al camp de 
l’EF Sabadell E (3-5) i van po-
sar fi a una ratxa de cinc partits 
sense guanyar amb un balanç de 
quatre derrotes i un empat. Des-
prés de perdre al seu últim partit 
a casa contra l’UE Montmeló 
B (1-8), el benjamí ocupa la 13a  
posició amb 7 punts | RJ

fUTbOL. CD MONTCADA

El benjamí del CD Montcada 
aconsegueix el seu segon triomf
Va posar fi a una mala ratxa de cinc jornades sense guanyar amb quatre derrrotes i un empat

El benjamí del CD Montcada va poder trencar una mala ratxa de cinc jornades sense guanyar

> El cadet A acumula cinc partits sense perdre
El primer equip cadet de l’EF Montcada, que havia patit tres derrotes a les 
cinc primeres jornades, ha millorat el seu rendiment i ara ocupa la sisena 
posició del grup 7 de Primera Divisió amb 19 punts després d’encadenar 
cinc jornades sense perdre. Els seus dos últims triomfs es van produir 
contra el cuer, l’UE Sabadellenca (4-0), i al camp de l’UE Mollet (1-2) | RJ
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> Victòria del cadet masculí del Club Tennis Reixac
El cadet masculí del CT Reixac, format per Josep Ramos, Jordi Torruella, 
Carlos Suárez, Guillermo Contijoch i Mario de la Torre (foto), va guanyar a 
la pista del CT Ripollet (2-3) al Campionat de Catalunya. El cadet femení 
i el júnior masculí també van guanyar el CT Les Franqueses (0-4) i el CT 
Caldes (0-5) respectivament. D’altra banda, Carlos Suárez va guanyar, a la 
categoria júnior plata, al torneig del Circuit Monty Tour que es va fer el 7 i 8 
de desembre a l’Acadèmia Sánchez Casal. L’aleví Franc Navarro i l’infantil 
Guillermo Contijoch van ser semifinalista i finalista respectivament | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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Mari Luz Cañete
Conèixer món. Fa un any i mig que Mari Luz Cañete va decidir donar un gir de 360º a la seva 
vida. Als trenta i pocs anys assegura que havia aconseguit tot allò que des de petits ens han en-
senyat que és necessari per ser feliç com tenir una feina, viure en parella a un pis amb totes les 
comoditats i marxar de vacances. Però la inquietud de saber més del món la va portar a prendre 
la decisió de deixar un treball estable en una agència de comunicació per iniciar un viatge arreu 
del món sense bitllet de tornada amb la seva parella. Durant aquesta aventura, recorrent sobretot 
països d’Àsia i Amèrica, Mari Luz ha creat el web www.slowchickendance.com, on escriu contes a 
partir de les històries que li ha explicat la gent que ha conegut –va estudiar periodisme perquè ja 
des de petita li agradava escriure– i que il·lustra amb les fotografi es que fa el seu company.

“Arreu del món trobes més 
persones bones que dolentes”

Per què vas decidir deixar-ho tot i 
llançar-te a l’aventura de conèixer 
món? 
Per una inquietud personal. Vaig 
anar a Birmània i a l’Índia i vaig 
tornar amb una altra visió del món, 
amb la necessitat de veure i saber 
més. Es van donar un seguit de cir-
cumstàncies a la meva vida que em 
van empènyer a prendre la decisió 
com ara haver tocat sostre a la meva 
feina, que crema molt, i haver co-
negut la persona perfecta amb qui 
compartir l’experiència.
Quina va ser la reacció del teu en-
torn familiar? 
Alguns ens deien que estàvem bo-
jos, altres que érem uns valents i 
ens envejaven. No crec que sigui 
una qüestió de valentia perquè per 
a mi no és valent fer una cosa que 
no et suposa un esforç, simplement 
volíem començar un nou tipus de 
vida que realment ens motivés fora 
de les regles, fugint del correcte i 

l’estable per començar un viatge ple 
d’incerteses que li donés la volta a 
tot. No és ni millor ni pitjor, ni de va-
lents ni de bojos, simplement és el 
camí que hem escollit.
Com és el projecte que has iniciat 
amb la teva parella? 
Teníem clar que volíem compartir 
l’experiència amb altres persones i 
així va néixer el web de contes i fo-
tografi es. No volíem fer un bloc de 
viatges, sinó anar més enllà, arri-
bar a aprofundir i apropar-nos a les 
persones i situacions, ja que per a 
nosaltres són precisament les per-
sones les que conformen cada un 
dels països i els fan únics i carac-
terístics, més enllà dels seus paisat-
ges, monuments o reclams turístics. 
‘Slowchickendance’ és una manera 
d’entendre, de veure i de viure el 
món des d’un punt de vista relaxat, 
prenent el temps a cada lloc i vivint 
cada experiència amb la calma i la 
contemplació que es mereixen.

De què parlen els teus relats?
Expliquen històries reals, adornades 
amb tocs de fantasia, que en algun 
moment ens han arribat a nosaltres 
perquè algú ens ha parat pel carrer 
o ens ha convidat a casa seva a 
prendre un té. Ens han dit, tinc una 
història per explicar-vos... i aquesta 
és la màgia.

Què esperes de tota aquesta expe-
riència arreu del món?
No espero res en concret, simple-
ment viure-la. Ara hem fet un parèn-
tesi per visitar la família, però torna-
rem a marxar. L’altre dia miràvem un 
mapa i ens adonàvem que en la im-

mesitat del món el que hem recorre-
gut no és res, així que si hi ha alguna 
cosa que espero d’aquesta experièn-
cia és que no s’acabi l’aventura.
Què has trobat als països on han 
estat? 
Arreu del món et trobes més perso-
nes bones que dolentes. La imatge 
que ens han venut d’alguns països 
no és real com, per exemple, els 
musulmans, on hem trobat les per-
sones mes hospitalàries del món. 
Hem aprés que sempre hi ha una 
solució i algú disposat a ajudar-te. 
Ha estat un any i mig d’alegries i 
llàgrimes, de sensacions contrapo-
sades. Hem aprés a tenir paciència, 
escoltar, entendre, veure, observar... 
Hem dubtat, sentit, pensat, estimat, 
enyorat més que mai pèro, sobretot, 
hem aprés a fl otar sense nedar. 
Què li diries als joves que tenen 
formació i no troben feina? Què 
s’aventurin a buscar un futur en un 
altre lloc?

He viatjat i he vist sufi cients expe-
riències com per no tenir gaire es-
perit patriòtic, així que no considero 
que allà on naixem és on haguem de 
passar tota la nostra vida. Jo animo 
tothom a sortir fora, ni que sigui per 
prendre distància i relativitzar. En el 
cas de la gent que vulgui buscar fei-
na fora, per descomptat, tothom es 
mereix una oportunitat i, si aquí no 
n’hi ha, endavant, però amb el cap 
fred i valorant totes les conseqüèn-
cies. No tot és un camí de roses.
Quin és el pròxim projecte de la 
teva aventura? 
Farem el pròxim mes de setembre 
a l’Auditori Municipal una exposició 
fotogràfi ca amb els contes com a 
fi l conductor. Durant el viatge hem 
capturat moments de persones nor-
mals en les seves situacions diàries 
a llocs populars, però això volem 
apropar aquesta gent a barris i ciu-
tats populars amb l’objectiu de com-
partir l’experiència.

“He dubtat, sentit, 
pensat, estimat, 
enyorat més que mai 
però, sobretot, he aprés 
a fl otar sense nedar ”

Aventurera

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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