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Actuacions previstes
Les obres volen prioritzar el vianant 
en el principal vial del barri. 
També es remodelaran els carrers 
Diagonal, Triangle i Novell

Aparcament provisional 
El consistori recomana als veïns 
aparcar els vehicles a la plaça de 
la Pedra mentre duri l’actuació
PÀG. 3

>CAN SANT JOAN

L’escola de mares 
i pares ofereix 
xerrades i tallers 
per educar els fi lls 
La Federació de Mares i Pares de Montcada 
organitza fi ns a l’abril activitats per ajudar 
les famílies en la tasca educativa PÀG. 12

> NOU CICLE

remodelació del carrer Bifurcació 
i d’altres vials de la muntanyeta
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ApArcAment per A AutocArs
L’entrada a l’estadi de futbol de Can Sant Joan 
també es remodelarà amb l’eliminació de les 
escales i la creació d’un aparcament per a autocars

CAN SANT JOAN

el carrer Bifurcació guanyarà espai per 
als vianants amb una vorera més àmplia
Les obres, que arrenquen aquest mes, també permetran habilitar 37 noves places d’aparcament al llarg de tot el vial

Ja han començat les obres d’ur
banització del carrer de Bifurca
ció, entre Bateria i el camp de 
futbol. Aquests treballs en el vial 
d’accés a Montcada i Reixac i 
a la C17 pel barri de Can Sant 
Joan tenen un doble objectiu, po
tenciar l’ús dels vianants amb un 
nou passeig davant dels edificis; 
i de l’altra, habilitar 37 noves pla
ces d’aparcament. Les obres les 
executa la construc tora Artífex 
Infraestructuras i tenen un pres
supost de 705.144 euros i una 
durada aproximada de 2 mesos. 
La vorera de davant dels edifi
cis del carrer de Bifurcació serà 
més àmplia que l’actual, ja que 
passarà dels 2 metres al 3,20. A 
més, el projecte inclou la planta
ció de nou arbrat, la instal·lació 
de mobiliari urbà i la renovació 
dels fanals amb l’objectiu de mi
llorar l’eficiència energètica de 
l’enllumenat públic.  

Demanda històrica. La remodela
ció del carrer Bifurcació preveu 
que el ferm per on circulen els 
vehicles sigui uniforme en tot 
el traçat i passi dels 7,70 metres 
actuals d’amplada a 6, facilitant 
així la creació de noves places 
d’aparcament. “Es fa un pas més 
per donar solució a una reivin-
dicació històrica de Can Sant 
Joan atès el dèficit d’espai per 
aparcar que hi ha al barri”, ha 
assenyalat el president de l’Àrea 
de Política Territorial, Juan Parra 

(PSC). Les obres en aquest tram 
de 500 metres linials també ser
viran per renovar l’actual xarxa 
de clavegueram i per fer passos 
elevats a les cruïlles dels carrers 
Turó, Estació i Drac. 

D’altra banda, a l’espai que hi 
ha davant del camp de futbol 
s’eliminaran les actuals escales i 
s’hi ubicarà un aparcament per 
a autocars. Durant els mesos 
que duri l’actuació urbanística el 
consistori aconsella utilitzar com 
a aparcament provisional el que 
està ubicat a la plaça de la Pedra. 

Obres a la Muntanyeta. A mitjan 
de gener comencen també les 
obres de rehabilitació integral 
de trams dels carrers Diagonal, 
Triangle i Novell de Can Sant 
Joan. Els treballs s’inclouen dins 
del Projecte d’Intervenció Inte
gral de la Muntanyeta, finançat a 
parts iguals per l’Ajuntament i la 
Generalitat, en el marc de la Llei 
de barris. “Les actuacions són 
molt necessàries per millorar 
la qualitat de vida del veïnat”, 
ha manifestat el regidor respon
sable del Pla Integral, Jonathan 
Martín (PSC).
La intervenció al carrer Diagonal 
es farà, en una primera fase, en 
el tram comprès entre els carrers 
del Bosc i Bateria. L’objectiu és 
donar prioritat als vianants en 
l’ús del carrer i, per aquest mo
tiu, després de les obres, es pro
hibirà l’estacionament de vehicles. 

Segons ha indicat el president de 
l’Àrea de Política Territorial, el pro
jecte ha tingut en compte les neces
sitats dels residents. “Per millorar 
la seguretat viària a la zona s’han 
inclòs les indicacions que han fet 
els veïns”, ha afirmat. 
Els treballs serviran per pavimen
tar el carrer com una plataforma 
única –sense voreres. A més, 
es farà el sanejament de l’actual 
xarxa de clavegueram i se sote
rraran les línies de baixa tensió, 
el cablejat de l’enllumenat públic 
i els cables de telèfon. També 
s’instal·laran bancs, pilones, pa
pereres i nou arbrat. L’actuació 
urbanística compta amb un pres
supost de gairebé 345.000 euros.
Pel que fa a les intervencions pre
vistes als carrers Novell i al tram 
del carrer Triangle entre Cim i 
Diagonal, està previst fer un pa

viment sense voreres, soterrar 
les línies elèctriques i de telèfon 
i instal·lar nou mobiliari urbà. 
Per millorar la connexió entre 

els carrers del Pont i Triangle 
s’habilitaran unes escales. Les 
obres estan pressupostades en 
552.230 euros.

 El PUOSC aporta fons a tres projectes locals

L’Ajuntament rebrà una subven-
ció de 311.000 euros per part 
de la Generalitat en el marc de la 
convocatòria del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
per al període 2013-17. En con-
cret, l’ajut s’ha adjudicat a dos 
dels tres projectes presentats per 
l’Ajuntament: el nou pla d’asfaltat 
municipal de 32 carrers de la ciu-
tat i la urbanització de l’entrada a 
Montcada Centre des de la carre-
tera C-17. La Generalitat subven-
cionarà el primer amb 180.000 
euros d’un pressupost total de 
400.000, mentre que en el segon 
el govern català aportarà 131.000 

euros d’un global de 220.000. El 
projecte que no ha rebut cap ajut 
en el marc el PUOSC és el de la 
construcció de les escales mecà-
niques a la Muntanyeta de Can 
Sant Joan, valorat en 650.000 
euros. “Farem al·legacions per 
intentar obtenir suport i, si no 
és possible, el tirarem endavant 
amb recursos propis”, ha dit el 
president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC).
D’altra banda, el PUOSC també in-
clou un altre apartat per a serveis 
de manteniment, en què l’Ajunta-
ment rebrà gairebé 264.000 eu-
ros, repartits en quatre anys  SA

Lluís Maldonado | Redacció
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Els operaris han començat a instal·lar tanques al carrer Reixagó per fer els treballs d’urbanització a la banda més propera als edificis

Durant el temps que 
durin l’actuació, el 
consistori recomana 
aparcar a la plaça 
de la Pedra

Aquest mes comencen 
també les obres als 
carrers Diagonal, 
Triangle i Novell de  
la Muntanyeta
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tArGetA rosA
Els usuaris podran fer servir la del 
2013 fi ns a fi nals del mes de gener 
a l’espera de rebre’n la nova

pàg. 8

Dret A DecIDIr
L’ANC i els partits polítics a favor 
de la consulta volen treballar de  
forma conjunta

pàg. 7

04

PreSSUPOSTOS Per Al 2014

el ple aprova la proposta amb els vots negatius
de ppc i c’s i l’absència d’IcV-euiA i erc 
Els regidors dels dos grups d’esquerres van abandonar la sala per protestar contra “la poca transparència informativa” del govern 

L’Ajuntament ha iniciat el 2014 
amb el nou pressupost aprovat a 
l’últim ple de l’any, fet el 19 de 
desembre, que puja a 38,2 mi
lions d’euros. El projecte econò
mic va obtenir els vots a favor 
de l’equip de govern, format 
per PSC i CiU, i en contra de 
PPC i C’s. Els altres dos grups 
de l’oposició, ICVEUiA i ERC, 
van decidir absentarse de la sala 
en el moment de la votació en 
protesta per “la falta de trans-
parència informativa del go-
vern”, segons van assenyalar. 
El president de l’Àrea Econòmi
ca, Joan Maresma (CiU), va ex
plicar que les tres línies estratègi
ques del pressupost són l’atenció 
a les persones, la promoció de 
l’ocupació i les inversions en la 
millora dels barris –vegeu mono
gràfi c especial a les pàgines 6 i 
7. “Per primera vegada l’Àrea 
Social, amb 10,3 milions 
d’euros, supera la Territorial 
que gestionarà 9,6 milions i es 
dobla el pressupost de Promo-
ció Econòmica amb 400.000 
euros per a plans d’ocupació”, 
va destacar el portaveu de la coa
lició nacionalista.

Arguments de l’oposició. Per al 
portaveu d’ICVEUiA, Josep M. 
González, l’increment de pres
supost de l’Àrea Social “només 
respon a una reubicació de 
partides econòmiques, un mer 
maquillatge i no a un augment 
real”. González també es va 

mostrar escèptic sobre els plans 
del govern destinats a incenti
var la creació de llocs de treball. 
“Desconeixem –va dir– què es 
farà exactament amb les parti-
des que s’hi han destinat”. En 
resposta a la intervenció d’ICV
EUiA, el regidor de Promoció 
d’Ocupació, Joan Carles Paredes 
(CiU), va anunciar que es crearà 
una mesa de treball per defi nir 
i consensuar totes les accions a 
desenvolupar. “En aquest tema, 
no busquem l’enfrontament 
sinó la participació i el treball 
conjunt de totes les forces polí-
tiques i socials”, va afegir. 

La portaveu del PPC, Eva Gar
cía, va considerar que la partida 
destinada a Promoció Econo
mica és del tot insufi cient “ja 
que només suposa el 0,5% del 
pressupost global”. També va 
criticar que no es concretin els 
projectes que es duran a terme 
i que es confi ï a rebre les subven
cions que provenen de la Genera
litat, “una administració que té 
un deute de més de 3 milions 
d’euros amb l’Ajuntament”, va 
dir. García va cloure la seva inter
venció qualifi cant el pressupost de 
“tímid i insufi cient” i va dir que 
“no s’ajusta a les necessitats reals 
dels ciutadans”. La portaveu de 
Ciutadans (C’s), Carmen Rome
ro, va ser crítica amb “la poca 
transparència” de govern. “No 
ens menteix, però no ens diu 
tota la veritat”, va puntualitzar 
en referència a la documentació 

del pressupost. També va criticar 
que moltes de les inversions pre
vistes tenen una fi nalitat “mera-
ment electorista i no basada 
en les autèntiques necessitats 
de la població” i va justifi car el 
seu vot negatiu dient que “no és 
un pressupost ni social ni aus-
ter”. Pel que fa a ERC, la seva 
portaveu, Marta Aguilar, va rei
terar la queixa sobre “la falta de 
consideració del govern cap a 
l’oposició” i també va criticar 
la manca de contingut de les 
partides destinades a Promoció 
Econòmica, “que només són 
una declaració d’intencions, 
però no venen avalades amb 
propostes concretes”. 

Protesta. En el moment de les 
votacions, els regidors d’ICV
EUiA i la regidora d’ERC van 
abandonar la sala per mostrar la 
seva disconformitat amb la no re
tirada del punt de l’ordre del dia, 

al·legant que la documentació 
completa no estava a disposició 
de l’oposició en els terminis legals, 
amb canvis d’última hora que no 
van ser comunicats correctament, 
com la retirada d’una proposta 
d’augment salarial de tres directius 
de l’Ajuntament, a petició de la 
secció sindical de CCOO. 

El grup d’ICVEUiA també va 
manifestar el seu malestar per 
aquest fet, però fi nalment, el go
vern va decidir tirar endavant la 
discussió dels pressupostos. En 
nom del govern, la regidora so
cialista, M. Carmen Porro, va la
mentar l’actitud d’aquests grups 
recordant que “l’expedient de 

pressupostos es podia consul-
tar a les dependències munici-
pals els dies previs al Ple”. Pel 
que fa a la retirada de la proposta 
d’augment salarial de tres direc
tius, Porro va explicar que respo
nia a una petició de CCOO des
prés que no s’arribés a un acord 
a la mesa de negociació. “La 
pujada era una mesura excep-
cional per buscar una equitat 
salarial, però com el sindicat 
entèn que les formes no són 
les adequades, s’ha retirat”, va 
puntualitzar. 
En el torn de precs i preguntes 
del públic, un representant de 
CCOO, Carlos Ruiz, va argu
mentar que, en la situació actual 
de congelacions salarials i deman
da d’austeritat a la plantilla, “no 
es justifi ca un augment de sou 
a tres persones quan la resta del 
personal pateix una suspensió 
de la valoració dels llocs de tre-
ball des de fa dos anys”.
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El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, al costat de l’alcaldessa, durant l’exposició del pressupost municipal per al 2014

Maresma: “Volem un 
pressupost sostenible i 
amb liquiditat fi nancera 
per garantir recursos”

Laura Grau | Montcada

El govern retira de 
l’ordre del dia la 
proposta d’augment 
salarial de tres directius

El govern anuncia la 
creació d’una mesa de 
treball per potenciar 
polítiques d’ocupació
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El grup d’ICVEUiA va presen
tar a l’últim Ple de l’any, el passat  
19 desembre, una moció per tal 
d’aconseguir que l’Ajuntament 
pugui gestionar els pisos ubicats 
a Montcada que actualment es
tan en mans de la SAREB, la 
Societat de Gestió d’Actius Pro
cedents de la Reestructuració 
Bancària. Aquesta entitat, cone
guda com el “banc dolent”, ges
tiona part dels pisos de les caixes 
i bancs que van ser intervinguts 
per l’Estat. 
La moció va ser presentada pel 
regidor Òscar Gil, tot destacant 
que és una iniciativa de la CUP 
que compta amb el suport de la 
Plataforma d’Afectats per les Hi
poteques (PAH) i que s’està pro
movent a diferents ajuntaments 
de Catalunya i de l’estat espan
yol, “perquè no pot ser que es 
rescatin bancs i s’abandonin 
les persones”, va assenyalar 
l’edil.

Aportacions noves. Tots els grups 
municipals –a excepció del PPC,  
que va votar en contra d’alguns 
punts del text– van donarhi su
port després de ferne algunes 
aportacions. ERC va proposar 
que en lloc de l’opció de com
pra, hi consti la del lloguer so
cial. “Així s’evita l’especulació 
i es respon millor al problema 
dels desnonaments”, va dir la 

portaveu republicana, Marta 
Aguilar. La representant de  C’s, 
Carmen Romero, tot i votar a 
favor va puntualitzar que “cal 
aprofundir el contingut de la 
moció i concretar quants actius 
de la SAREB són habitatges i 
quants estan a Montcada”. 
La portaveu del PSC, M. Carmen 
Porro, va agrair al grup d’ICV
EUiA l’esforç per consensuar el 
document i va mostrar la predis
posició del govern a treballar en 
aquesta línia, tot i les dificultats 
que previsiblement la SAREB 
posarà a l’Ajuntament a l’hora 
de facilitar el cens d’habitatges 
que gestiona. “També sabem 
extraoficialment que la majo-
ria de propietats que depenen 
d’aquest banc estan en pobla-
cions petites o turístiques”, 
va afegir Porro. El PPC, per la 
seva banda, va votar en contra 

d’alguns dels punts de la moció 
entenent que no són assumibles. 
“Els ajuntaments no tenen 
competències en aquesta ma-
tèria”, va argumentar Cristino 
García, del grup popular. 

Més celeritat. La PAH s’ha mos
trat satisfeta perquè es facin pas
sos endavant per ajudar les famí
lies que es troben en situació de 
desemparament, però demana 
més celeritat a les administracions 
a l’hora d’actuar. La Plataforma 
també demanarà al consistori 
que segueixi l’exemple d’altres 
municipis i multi els bancs que 
tinguin pisos buits atenent a la 
Llei pel dret a l’habitatge del 
2007. El col·lectiu va participar el 
4 de gener en una manifestació a 
Granollers per reclamar que els 
pisos buits de la SAREB es desti
nin a lloguer social.

El text el promou la CUP amb el suport de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca

IcV-euiA demana que l’Ajuntament 
gestioni els pisos del ‘banc dolent’

Laura Grau | Montcada
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La PAH de Montcada va participar en una manifestació a Granollers el 4 de gener

El Ple municipal de desembre 
va aprovar la modificació del 
projecte executiu de l’ampliació 
de la passera sobre el riu Ripoll, 
que contempla la rehabilitació i 
reforç de l’estructura, l’ampliació 
simètrica de la mateixa, que pas
sa de 3,15 m a 4,55, la col·locació 
de noves baranes laterals i 
la substitució del paviment i 
l’enllumenat. L’actuació té un 
pressupost de 515.500 euros i, 
segons el president de l’Àrea Te
rritorial, Juan Parra (PSC), “per-
metrà ampliar la seva capaci-
tat, fent més còmode i segur el 
pas dels vianants, i augmentar 
la seva vida útil”. 

Obra necessària. Tots els grups 
municipals a excepció d’ERC, 
que s’hi abstenir, van donar su
port al projecte per considerar que 
es tracta d’una obra necessària. 
La substitució de la fusta per un 
alumini especial va ser valorada 
positivament per l’oposició, però 
la regidora d’ERC, Marta Agui
lar, va criticar que el proveïdor 
d’aquest material sigui de Valla
dolid i no de Catalunya. “No hi 
ha empreses d’aquí que puguin 
subministrar aquest material?”, 
va preguntar. Parra va argumen
tar que també es van consultar 
empreses catalanes, però que 
l’escollida “ha fet ponts sobre el 
Pisuerga i pot donar fe del bon 
resultat d’aquest material”.

Laura Grau | Montcada

Aprovada 
l’ampliació de 
la passera sobre 
el riu ripoll

dreT A l’hAbiTATge

El servei de mediació hipotecària 
que presta la Mancomunitat In
termunicipal formada per Mont
cada i Reixac, Ripollet i Cerdan
yola, en conveni amb Càritas, ha 
atès un total de 155 famílies de les 
tres poblacions des de la seva po
sada en marxa al 2012.
En concret, s’han efectuat 314 
atencions –algunes famílies han 
necessitat més d’una visita–, de 
94 famílies de Cerdanyola; 57, de 
Montcada i Reixac, i 54, de Ripo
llet. Del total, s’han resolt 57 casos, 
ja sigui amb dació en pagament, o 
bé, per mitjà de la mediació. El ser
vei compta amb un equip de qua
tre persones que hi col·laboren vo
luntàriament, una advocada, dos 
economistes i un administratiu.

Trobada. Les dades les va pre
sentar l’alcaldessa de Montcada 
i Reixac i presidenta de torn de 
l’ens intermunicipal, María Elena 
Pérez (PSC), durant la darrera 
reunió de la comissió gestora. 
L’edil va fer un balanç positiu 
del funcionament d’aquest ser
vei: “Estem reduint el temps de 
resolució dels casos i els usua-
ris ja no venen quan tenen la 
data d’execució hipotecària al 
damunt, sinó abans”. Durant la 
sessió es va aprovar el pressupost 
de la Mancomunitat per a l’any 
2014, que puja a 357.400 euros i 
és un 0,78% inferior respecte al 
2013.

Laura Grau | Montcada

mediació 
Hipotecària 
atén un total 
de 155 usuaris

> Les obres del carrer castellví obliguen a tallar el pont als vianants
A causa de les obres de remodelació del carrer Joaquim Castellví, la vorera del pont sobre el Ripoll no es podrà 
fer servir durant els propers mesos. Els vianants que vulguin passar a l’altra banda del riu hauran de creuar per 
la passera que hi ha al costat del col·legi La Salle. Per tal d’executar els treballs d’urbanització, l’empresa enca-
rregada ha instal·lat tanques a les dues rampes d’accés al pont. Es preveu que les obres de remodelació del vial, 
que inclouen l’ampliació de la vorera que va en direcció a la Font Pudenta, acabin després de l’estiu | PA
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L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha aprovat un pressupost 
de 38.210.733 euros per a aquest 
2014, uns comptes que fixen les 
prioritats del govern de la ciutat en 
dos grans àmbits: d’una banda, 
l’atenció a les persones, i de 
l’altra, la promoció de la creació 
d’ocupació per a les persones 
aturades i accions de suport als 
emprenedors.
Els comptes d’aquest any, que 
s’incrementen un 5,1% respecte 
els del 2013, destinen 350.000 
euros més al pressupost de 
Serveis Socials. Aquesta major 
dotació econòmica permet aug-
mentar els recursos a serveis com 
l’atenció domiciliària, les beques 
de menjador escolar, les atencions 
socials urgents i per a l’habitatge, 
o la creació d’un centre obert a 
la Font Pudenta.  El president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, 
assegura que “invertim uns 100 
euros per habitant en Serveis 
Socials, el doble que atorguen 
altres municipis del nostre entorn 
en aquest àmbit”. El foment de 
les polítiques d’ocupació tindrà 
per primer cop finançament 
exclusivament municipal  –de 
340.000 euros–. Gràcies a aquests 
nous recursos, des de l’Ajuntament 
es promouran convenis amb 
empreses privades per a la 
contractació d’aturats menors 
de 45 anys; també per inserir en 
les empreses que presten serveis 
públics aturats majors de 45 anys, 
i una tercera línia d’ajuts serà per 
donar suport a emprenedors que 
vulguin posar en marxa el seu 
propi negoci a la ciutat.

Es destinen 350.000 
euros més a serveis com  
l’atenció domiciliària, 
beques menjador o 
atenció social urgent

Joan Maresma explica que amb 
les accions de suport a l’ocupació 
“el consistori vol fer un pas més 
del que s’ha fet fins ara i aquest 
any l’objectiu és que la formació 
que reben les persones aturades 
es faci en entorns reals de feina. 
I per aconseguir-ho, serà molt 
important la complicitat de les 
empreses de Montcada i Reixac”. 

Per aquest motiu, el govern 
local impulsarà la creació d’una 
taula participativa integrada per 
representants de l’executiu muni-
cipal, els grups de l’oposició, els 
sindicats de treballadors i altres 
agents socials.
Pel que fa al capítol d’inversions, 
el pressupost d’enguany hi 
destina 3,7 milions d’euros, 
dels quals 2 provenen de fons 
exclusivament municipals i la 
resta són aportacions d’altres 
administracions. El gruix de les 
inversions, dedicades a millorar 
l’espai públic, es destinaran 
majoritàriament al manteniment 
dels carrers i altres zones 
públiques. Altres projectes que 
s’impulsaran durant aquest 
any són obres vinculades al Pla 
integral de la Muntanyeta de Can 
Sant Joan, la millora del carrer 
Bifurcació, la recuperació de la 
cerveseria d’estiu, els accessos 
de la C-17 a Montcada Centre, la 
tercera fase de l’asfaltat, un nou 
projecte per tenir horts municipals, 
la remodelació dels accessos a 
l’escola bressol municipal Can 
Sant Joan o la construcció d’un 
carril bici a l’entorn del Ripoll. En 
números absoluts, l’Ajuntament 
està invertint una mitjana de 
1.125 euros per habitant, una 
de les xifres més altes de l’Àrea 
Metropolitana (AMB).

L’apartat d’inversions 
del 2014 es dedicarà, 
en la seva major part, 
al manteniment de 
la via pública

La bona salut de les finances 
municipals permetrà que durant 
aquest any es puguin amortitzar 
2 milions d’euros del deute 
–que puja a 12 milions–, un fet 
que permetrà noves inversions 
a la ciutat per aquesta mateixa 
quantitat. El deute municipal, 
segons un estudi de la Diputació 
de Barcelona, és un dels més 
baixos dels municipis de l’AMB.
Els comptes municipals per al 
2014 es completen amb els 
pressupostos de l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure –d’1.330.000 
euros– i el de l’Organisme 
Autònom d’Informació Local, de 
328.425 euros.

>monogràfic

leS FiNANCeS MUNiCiPAlS el 2014

ÀreA eCONÒMiCA
Coordinació i redacció: gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

AtencIÓ A Les persones
La major dotació a Serveis Socials 
permetrà posar en marxa un centre 
obert a la Font Pudenta

unA noVA FormAcIÓ
El govern local vol que els cursos
de formació dels aturats es facin
en entorns reals de feina

el pressupost amplia la dotació en atenció a 
les persones i fomenta la creació d’ocupació

Afavorir la contractació d’aturats amb plans d’ocupació o convenis amb empreses locals, les obres de l’espai públic com les del 
carrer Bifurcació, l’espai actual de la cerveseria d’estiu, el servei d’atenció domiciliària i el desenvolupament del Pla integral de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan, s’inclouen al pressupost del 2014.
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1.125 euros per HABItAnt
Montcada i Reixac inverteix 
1.125 euros per habitant, per 
sobre de la mitjana metropolitana

reDuccIÓ DeL Deute
El pressupost preveu amortitzar
2 milions del deute a llarg termini,
que ara és d’uns 12 milions

3,7 mILIons per A InVersIÓ
Per al manteniment de l’espai públic,
el Pla integral de la Muntanyeta,
el carrer Bifurcació i la cerveseria d’estiu

JOAN MARESMA
PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

Els pressupostos municipals 
de Montcada i Reixac entre el 
2000 i el 2010 van suposar un 
gran esforç inversor per tal de 
dotar la ciutat amb els equi-
paments necessaris. A partir 
d’aquí, la prioritat dels comptes 
municipals ha estat l’atenció a 
les persones que disposen de 
menys recursos. I el pressupost 
del 2014 en torna a ser una 
mostra. La correcta aplicació de 
les polítiques econòmiques mu-
nicipals durant els últims anys 
ens permet disposar d’unes fi-
nances sanejades per destinar 
els recursos allà on són més 
necessaris. S’ha incrementat 
la partida de Serveis Socials en 
350.000 euros. I com que la 
creació d’ocupació ha de venir 
del sector privat, destinarem 
340.000 euros per afavorir la 
contractació d’aturats en les 
empreses locals i per encoratjar 
els emprenedors.

Per primera vegada en la histò-
ria de l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac, l’Àrea Social gesti-
ona el percentatge més elevat 
del pressupost municipal, per 
davant de l’Àrea Territorial. Així, 
aquest 2014 l’Àrea Social s’en-
dú el 32,1% del pressupost, 
l’Àrea Territorial el 30,1%, l’Àrea 
Econòmica el 16%, l’Àrea Inter-
na el 14,8% i l’Àrea de Presi-
dència el 7%.
Tal com es pot veure en el gràfic 
adjunt, l’aportació dels diners 
del pressupost la continua en-
capçalant l’activitat empresarial 
(40%), seguida dels impostos 
dels ciutadans (33%) i de les 
transferències d’altres adminis-
tracions públiques (27%).
El gràfic també mostra com 
durant els últims anys, el deu-
te de Montcada i Reixac –tant 
del deute per habitant com del 
deute en relació amb els in-
gressos corrents– s’ha mantin-
gut per sota de la mitjana dels 
14 municipis metropolitants 
d’unes característiques similars 
a les de Montcada i Reixac.

el PreSSUPOST, Al deTAll

Prioritats
clares

L’Àrea social 
gestiona 
el 32% del 
pressupost
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L’Assemblea Nacional Catala
na (ANC) va triar l’Abi per es
cenificar la unitat que existeix 
a Montcada entre les quatre 
forces polítiques que donen su
port a la consulta sobiranista. 
Representats locals de l’ANC i 
de CiU, ERC, ICVEUiA i la 
CUP van fer pública el 9 de ge
ner una declaració conjunta ex
pressant la seva satisfacció per 
l’acord assolit al Parlament per 
celebrar el referèndum sobre el 
futur de Catalunya el proper 9 
de novembre. L’escrit va ser lle
git per la presidenta de l’ANC, 
Consol Cervera, que va estar 
acompanyada a la taula pel 
president de la secció local de 
CDC, Daniel Remesar, els 
portaveus municipals d’ERC 
i ICVEUiA, Marta Aguilar i 
Josep M. González respectiva
ment, i el representant de la 
CUP, Gonzalo García.

L’acord. En la declaració conjun
ta, l’ANC es felicita per l’acord 
històric a què van arribar aques
tes forces al Parlament sobre la 
pregunta i el dia de la consulta, 
“tot i reconèixer –va dir Cer
vera– que la fórmula triada 
no és la que més ens agrada, 
però l’acceptem entenent que 
ha estat fruit del consens”, i fa 

una crida a la ciutadania per
què participi “de manera ac-
tiva, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic”. Cer
vera va manifestar la voluntat 
de treballar plegats a nivell 
local per sensibilitzar la pobla
ció sobre la importància que 
la consulta tiri endavant i “fer 
veure a la ciutadania que la 
democràcia està per sobre de 
les lleis quan hi ha un ampli 
consens social”. 

Signatura de vots. La primera 
acció conjunta de l’Assemblea 
i els partits es va fer els dies 

11 i 12 de gener i va consistir 
en la instal·lació de parades 
als diferents barris per sumar 
adhesions dels ciutadans a la 
campanya ‘Signa un vot per la 
independència’. Aquesta inicia
ti va, que l’ANC va engegar el 
passat octubre, es basa en el 
dret de petició, reconegut per la 
Constitució espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que 
permet adreçarse individual  o 
col·lectivament a les adminis
tracions per fer demandes so
bre qualsevol assumpte. El text 
demana a la Generalitat que 
convoqui la consulta, cosa que 

ja s’ha aconseguit, i en cas que 
l’Estat no ho permeti, que els 
vots recollits serveixin perquè 
el Parlament declari unilate
ralment la independència. Fins 
ara, en les tres accions de car
rer que ha promogut l’Assem
blea al municipi s’han recollit 
més de 800 sufragis. Durant 
l’acte, Cervera també va fer 
una repassada a les campanyes 
que ha dut a terme l’ANC, com 
ara les estelades gegants d’es
pelmes i la cadena humana del 
passat Onze de Setembre, a la 
qual es van inscriure més d’un 
miler de montcadencs.

L’Assemblea, CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP signen una declaració conjunta de suport a l’acord del Parlament 

L’Anc escenifica la unitat dels partits 
que avalen la consulta sobiranista

viA CATAlANA

Laura Grau | Montcada

Cervera va ser l’encarregada de llegir la declaració conjunta de suport a la consulta, al costat dels representants de la CUP, CiU, ICV-EUiA i ERC
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el col·lectiu 
súmate, pel 
dret a decidir, 
es presenta 
a montcada

L’única regidora de C’s al Ple de 
l’Ajuntament, Carmen Romero, 
va assistir el 21 de desembre a 
la reunió del Consell General 
del partit, on es va aprovar que 
cap imputat per corrupció pu
gui concòrrer a una llista electo
ral de la seva formació. Rome
ro ha lamentat que cap partit de 
Montcada donés suport al pacte 
anticorrupció que va presentar 
fa uns mesos al Ple i ha defen
sat la necessitat de “recuperar 
la credibilitat dels ciutadans 
en la política” | LR

c’s vol recuperar 
la credibilitat 
en els polítics

Sota el títol ‘Construyendo la 
Catalunya del futuro’, el Kur
saal acollirà el 25 de gener 
(12h) la presentació del col
lectiu Súmate, un grup de per
sones i entitats cíviques de cul
tura castellanoespanyola que 
dóna suport a la consulta pel 
dret a decidir. Els ponents se
ran Eduardo Reyes –president 
de Súmate–, Arcadi Oliveres 
–economista i president de Jus
tícia i Pau–, Antonio Cuadrado 
–activista social i membre de 
Súmate– i José Luis Conejero 
i Manolo Gómez, de l’AV de 
Can Sant Joan | LR
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El projecte s’emmarca en diverses iniciatives d’ocupació promogudes per la Generalitat

L’Ajuntament contracta 26 aturats 
de llarga durada durant mig any

iNSerCiÓ lAbOrAl

L’Ajuntament ha contractat un 
total de 26 persones a principi 
de gener en el marc de diverses 
iniciatives promogudes pel Ser
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). Les persones contracta
des són aturats de llarga durada 
que no percebien cap prestació o 
bé estaven afegits a la renda míni
ma, amb situacions socioeconò
miques difícils. Bona part del 
personal és més gran de 45 anys. 
“Una de les nostres prioritats 
com a govern és la creació de 
llocs de feina i la promoció de 
l’ocupació per tal d’ajudar les 
persones més afectades per la 

crisi”, ha manifestat el regidor 
de Promoció Econòmica, Em
presa i Ocupació, Joan Carles 
Paredes (CiU), qui ha recordat 
que durant aquest any el consis
tori també desenvoluparà un pla 
d’ocupació fi nançat íntegrament 
per l’Ajuntament. 

Repartiment. La majoria dels con
tractats treballa a l’Àrea de Políti
ca Territorial, on es concentren 
11 peons de jardineria, 4 ofi cials 
de pintors, 4 paletes i 4 peons 
de construcció. A les ofi cines de 
Promoció Econòmica treballen 
1 tècnic d’orientació laboral i 1 
auxiliar administrativa i els altres 

5 treballadors són agents cívics, 
coordinats per la Policia Local. 
Aquests 26 treballadors tenen 
jornada completa i un contracte 
de 6 mesos, que acabarà al juny. 
A banda de la feina a desenvolu
par, el personal passa per un pro
cés de formació específi c sobre la 
funció que realitza i, a més, alguns 
dels contractats també formaran 
part del programatreball que el 
departament municipal ofereix 
des del darrer trimestre del 2013. 
El servei, que tindrà continuïtat 
durant aquest any, consisteix a 
dissenyar un itinerari persona
litzat per a les persones que s’hi 
adrecin a buscar feina.

Sílvia Alquézar | Montcada

Dues de les agents cíviques contractades pel consitori, informant unes veïnes al carrer Major sobre la tasca que desenvolupen
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L’atur baixa dos 
punts respecte 
els últims 
exercicis anuals

Montcada i Reixac ha tancat el 
2013 amb una taxa d’atur del 
17’6%, un 2’1% inferior respecte 
els dos últims exercicis. A data 
de 31 de desembre, el nombre 
de veïns inscrits a les llistes de 
desocupació del Departament 
de Treball de Generalitat era 
de 3.276 persones, 71 menys 
que l’any passat “una dada es-
perançadora tenint en comp-
te que el 2012 i el 2011 es van 
tancar amb un increment de 
200 aturats”, ha remarcat el re
gidor de Promoció Econòmica, 
Joan Carles Paredes (CiU), qui 
ha destacat que l’Ajuntament 
seguirà treballant per reduir 
l’atur al municipi.  

Dades detallades. La xifra d’atu
rats és similar a la mitjana del 
Vallès Occidental (17’6%), tot i 
que es troba un punt i mig per 
sobre en comparació amb les 
dades de Catalunya, amb una 
taxa d’atur del 15’9%.  
Per franges d’edat, el nombre 
més elevat de desocupats a la 
localitat es concentra en les per
sones majors de 45 anys, amb 
un 23’5% del total, mentre que 
al segment dels menors de 25 
anys la taxa d’atur se situa al 
voltant  del 13%. Per gènere, 
un 16’8% dels montcadencs 
sense feina són homes mentre, 
que la xifra de dones puja al 
18’6%.

Al·legacions 
contra la 
supressió de 
subvencions
autonòmiques

L’Ajuntament ha presentat al
legacions contra la resolució de 
la Generalitat que elimina l’ajut 
de 307.000 euros que havia de 
cobrar a través del Fons de 
Cooperació Local 2013. El go
vern català basa la seva decisió 
en què l’aportació al consistori 
montcadenc per part del PIE al 
2013 (Partipació dels Ingressos 
de l’Estat) va ser superior a la 
prevista inicialment, concreta
ment de 450.000 euros més, i  
per aquest motiu considera que 
la subvenció autonòmica és in
necessària. 

Crítiques. Montcada és un del 
centenar d’ajuntaments, la ma
joria de l’àrea metropolitana, 
afectats per aquest nou criteri 
de distribució de recursos “que 
s’ha fet de manera unilateral 
i que s’afegeix a les diferents 
retallades del govern auto-
nòmic”, ha criticat l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC). 
El responsable de l’Àrea Eco
nòmica del consistori, Joan 
Maresma (CiU), també discre
pa d’aquesta modifi cació, però 
remarca “que la supressió 
d’aquests ingressos no com-
portarà dèfi cit per als comptes 
municipals”. Les al·legacions 
demanen que s’anul·lin aquests 
nous criteris i que s’efectuï una 
nova distribució.

Laura Grau | La redacció

Sílvia Alquézar | La redacció
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Els col·lectius Ribera Digna i 
Obrim Vies han començat una re
collida de signatures per reivindi
car l’ús social dels solars buits de 
les empreses Valentine i Intorsa. 
La campanya va arrencar dissab
te 21 a La Ribera, amb una xoco
latada popular i una performance 
musical amb Carles Vilalta, titula
da ‘No volem viure encaixonats’, 
en referència a les tanques que 
encerclen els dos solars. Miguel 

Ponce, de Ribera Digna, consi
dera que s’ha d’obrir un debat 
amb la ciutadania i l’Ajuntament 
sobre aquesta qüestió: “Nosal-
tres tenim moltes propostes per 
dignificar aquest espai i comu-
nicar el nostre barri amb la res-
ta del municipi, només cal que 
seiem i parlem”. Els col·lectius 
tenen previst convocar nous actes 
per sensibilitzar la població sobre 
el tema i promoure la mobilitza
ció social.

Obrim vies i La Ribera Digna fan una jornada reivindicativa

Firmes per reclamar l’ús 
social dels solars buits 

Laura Grau | La Ribera

vAleNTiNe i iNTOrSA

L’AV de Can Sant Joan ha presen
tat a la Generalitat al·legacions a 
la declaració d’impacte ambien
tal de l’empresa Lafarge. L’entitat 
veïnal sol·licita la suspensió de 
l’expedient en considerar que 
s’ha comès un frau de llei. Segons 
l’AV, la declaració d’impacte am
biental no té efecte en ser publi
cada 5 anys després de la seva 
autorització, el 14 de novembre 
de 2013 al Diari Oficial de la Ge
neralitat de Catalunya (DOGC). 
“La publicació de l’impacte 
ambiental no és un defecte 
anul·lable, sinó una causa de 
nul·litat”, ha indicat l’advocat de 
l’AV, Albert Calduch, qui afirma 
que “això és una irregularitat 
segur”. A més, per a l’entitat veï
nal, l’anul·la  ció de l’autorització 
per part del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya –arran 
del recurs que va presentar la 
mateixa associació contra la va
lorització de residus a Lafarge– 
també comporta la nul·litat de 
l’estudi d’impacte ambiental. 

Modificació. Una setmana des
prés de publicar la declaració 
d’impacte ambiental al DOGC, 
la Generalitat va presentar el 21 
de novembre de 2013 una mo
dificació no substancial, sobre 
la qual l’AV de Can Sant Joan 
també n’ha demanat la seva 
anul·lació “perquè si és nul·la 

l’autorització, no són vàlides 
les modificacions”, explica el 
lletrat. L’entitat veïnal argumen
ta que en aquesta modificació fal
ta el llistat al qual es fa referència 
per actualitzar els productes que 
varien o la quantitat que aug
menta de cada producte en el 
procés de valorització. 
“En ser residus perillosos 
s’hauria d’especificar el nom-
bre de deixalles i la seva quan-
titat, a més d’acreditar el seu 
grau de toxicitat”, detalla Cal
duch, qui afegeix que la crema 
de nous residus a la cimentera, 
situada a prop dels habitatges, 
empitjorarà la qualitat de l’aire. 
“La no notificació als inte-

ressats és motiu de nul·litat, 
ja que no ens han comunicat 
ni la declaració de l’impacte 
ambiental ni la modificació 
no substancial”, ha explicat el 
lletrat. Paral·lelament a aquest 
procés, l’AV de Can Sant Joan té 
oberta una altra causa al Tribunal 
Suprem de Madrid després que 
Lafarge presentés un recurs a la 
decisió del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya d’anul·lar 
l’autorització ambiental a la ci
mentera. L’entitat ha iniciat una 
campanya de recollida de diners 
per sufragar les despeses judi
cials. Fins ara, l’associació ja ha 
recollit 3.000 euros gràcies a una 
rifa de Nadal.

L’entitat demana a la Generalitat la suspensió en considerar que s’ha comès frau de llei

L’AV fa al·legacions a la declaració 
d’impacte ambiental de Lafarge

Sílvia Alquézar | La redacció

CAN SANT JOAN
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Habitatges del barri de Can Sant Joan –en primer terme– i al fons, la cimentera Lafarge

L’empresa de ciment Lafarge i 
l’Associació per la Conservació 
de l’Entorn i la Recerca (Acer) 
han signat un acord marc de cus
tòdia de la finca del Turó amb 
l’objectiu de garantir la conti
nuïtat de les actuacions dutes a 
terme dintre del Pla d’ús públic 
de la muntanya que l’empresa 
cimentera va començar l’any 
passat. 
Segons el director de la planta 
montcadenca, Vicente Pedro, “la 
nostra fita és fer compatible el 
gaudi d’aquest espai per part 
dels veïns amb la protecció 
de les espècies que hi tenen el 

seu hàbitat”. El conveni estipu
la que Acer desenvolupi un pla 
d’actuacions anual i una memòria 
sobre l’evolució de l’espai. Des de 
fa temps, l’entitat ecologista pro
mou activitats com la Festa del 
Bosc i el Pla de seguiment de les 
papallones de la zona.

L’acord l’han signat la fàbrica Lafarge i l’associació Acer

conveni per treballar per 
la conservació del turó

Laura Grau | Redacció

Medi AMbieNT

Miguel Ponce, de Ribera Digna, davant d’una de les persones que va signar el manifest

Vicente Pedro i José Jiménez, d’Acer, a la dreta
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Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) ha decidit am
pliar fins al proper 31 de gener 
la vigència de la targeta rosa del 
2013 que garanteix l’ús gratuït o 
amb tarifa reduïda del transport 
públic que opera a la zona tari
fària 1 de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona –autobusos, Ferro
carrils de la Generalitat (dins de 
la corona metropolitana), Metro, 
Trambaix, Trambesòs i Funicu
lar de Montjuïc– per a les perso
nes majors de 65 anys o amb dis
capacitat reconeguda. Fins ara la 
targeta es dispensava als estancs 
als usuaris que ja la feien servir 
però enguany la TMB, a través 
de l’empresa Cetramsa, ha deci
dit canviar el sistema i enviarla 
directament als domicilis. 

Inconvenients. Aquesta variació 
ha originat problemes atès que 
hi ha hagut beneficiaris que en
cara no l’han rebuda ni tampoc 
l’avís de l’empresa notificado
ra per passar a recollirla per 

l’Ajuntament. Per aquest motiu, 
moltes de les targetes han estat 
retornades al consistori on n’hi 
ha prop de 250 encara pendents 
de ser recollides pels seus titu
lars. A aquesta circumstància 
cal afegir que el telèfon que fa
cilita la TMB per resoldre inci
dències (900 700 077), operatiu 
de 9 a 18h, està col·lapsat. Tot 
plegat ha fet que l’administració 
local hagi traslladat el malestar 

dels afectats a Cetramsa perquè 
resolgui el més aviat possible 
les incidències detectades. Per 
viatjar gratuïtament amb la tar
geta rosa cal tenir uns ingressos 
econòmics inferiors a l’Indicador 
Públic de Renda d’Efectes Múl
tiples (IPREM). Per beneficiar
se de la tarifa reduïda (Carnet 
Rosa Metropolità), els ingressos 
han de ser inferiors al doble de 
l’indicador esmentat. 

L’ampliació de la data respon al fet que molts usuaris encara no han rebut la nova targeta

La targeta rosa del 2013 es podrà 
fer servir fins a final d’aquest mes

Pilar Abián | La redacció

TrANSPOrT MeTrOPOliTÀ
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La targeta rosa la utilitzen persones majors de 60 anys o amb discapacitat reconeguda

 

> Adhesions a l’homenatge a les víctimes del tren
L’Ajuntament i la Plataforma Soterrament Total han convocat totes les en-
titats del municipi a una reunió informativa sobre l’acte d’homenatge que 
s’està organitzant en record de les víctimes dels atropellaments de tren a la 
línia de Portbou al llarg de la història i que ha costat la vida a 158 persones. 
L’objectiu de la trobada és aconseguir la màxima implicació i participació 
de les associacions. La reunió tindrà lloc el proper 22 de gener, a les 19h, a 
la Casa de la Vila. El consistori i la Plataforma han enviat una carta a totes les 
associacions es recorda que el municipi porta més de 20 anys reivindicant el 
projecte fonamental per dignificar la ciutat i es demana el suport de la societat 
civil “per tal de buscar el màxim consens i participació en aquest important 
acte per tal de dignificar la nostra memòria històrica i el nostre poble”  | LR

> Accions per dinamitzar el polígon can milans
El departament de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajun-
tament i els empresaris del polígon industrial de Can Milans volen unir 
esforços per tirar endavant un projecte pilot de dinamització i promoció 
del polígon, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Durant la pri-
mera trobada, feta al desembre, es va remarcar la necessitat de disse-
nyar un full de ruta amb les accions que caldrà impulsar i també es va 
anunciar la distribució d’una enquesta entre les empreses per conèixer 
de primera mà quines són les seves necessitats. La pròxima trobada 
serà el 22 de gener | LR

> tallat el pas soterrat del carrer dels Horts
L’Ajuntament ha tancat el pas soterrani que connecta l’avinguda de la Uni-
tat amb la Ribera, a l’alçada del carrer dels Horts (al costat de l’entrada al 
Casal de la Gent Gran Casa de la Mina), per motius de seguretat, ja que la 
infraestructura necessita un arranjament integral que l’Adif ha de fer. D’altra 
banda, a final de mes l’aparcament del carrer dels Horts ja estarà operatiu. 
Aquesta setmana han començat les tasques d’adequació de l’espai, , que 
ha estat cedit a l’Ajuntament per l’empresa propietària dels terrenys, Reyal 
Urbis. El pàrquing, del qual se’n farà càrrec el consistori, donarà cabuda a 
una trentena de vehicles | PA
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Els informadors de l’organització 
ambiental La Vola van començar 
el 2 de gener la campanya infor
mativa a Montcada i Reixac per 
promoure la separació dels re
sidus a domicili, impulsada per 
la Regidoria de Medi Ambient, 
l’Àrea Metropolitana de Barce
lona (AMB), Ecoembes i Eco
vidrio. Es tracta de la popular 
iniciativa ‘On vas, envàs?’, adap
tada als mercats i comerços dels 
municipis. 

Informadors. Un equip de per
sones s’encarrega d’explicar la 
separació de deixalles a la ciuta
dania que va a comprar als su
permercats i també als mercats 
ambulants del dimecres, a la 
zona centre, i del dimarts, al ba
rri de Can Sant Joan. Els establi
ments on es fan les accions són 
a l’entrada de Caprabo, Merca
dona (el del Centre Comercial 
El Punt i el de Can Cuiàs), Sorli 
Discau i Condis (l’establiment de 
Montcada Nova). La campanya 

també inclou punts d’informació 
per a persones nouvingudes per 
tal que el veïnat que recentment 
ha arribat a Catalunya conegui 
quin és el sistema de recollida 
de residus que promouen les 
administracions catalanes. En 
aquest sentit, els dies 17 i 18 de 

gener, l’equip d’informadors es 
va instal·lar davant del Centre 
Cívic La Ribera i a la plaça del 
Bosc i al carrer Reixagó de Can 
Sant Joan, per tal d’informar el 
veïnat sobre com separar la bros
sa adequament i a quin conteni
dor llençarla.

Un equip d’informadors explica a peu de carrer com fer la separació de residus 

La campanya ‘on vas, envàs?’ informa 
de com separar les deixalles a casa

Sílvia Alquézar | Redacció
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Les informadores de la campanya recorren els principals supermercats del municipi

El Consorci per a la Gestió de 
Residus recorda la necessitat de 
reciclar i reutilitzar després de 
les festes de Nadal, unes dates en 
què es fan més deixalles ja sigui 
pels actes realitzats, els regals o la 
decoració de les llars. El Consor
ci recomana no deixar els residus 
fora dels contenidors per tal de no 
embrutar la via pública i facilitar
ne la recollida. L’ens del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 
aconsella reciclar l’arbre de Na
dal i els ornaments i portarlos a 
la Deixalleria, perquè si es deixa 
al contenidors al carrer dificulta 
el procés de recollida. Pel que fa 
al cartró, el paper i els embolcalls 
dels regals, primer cal pensar si 
es poden aprofitar per a d’altres 
usos. Si no és així, cal dispositar
los als contenidors blaus per al 
seu posterior reciclatge. 
En el cas del vidre, també aug
menta la seva producció durant 
les festes. Un cop acabades, cal 
separar correctament aquests 
envasos i portarlos al conteni

dor verd. Si es tracta de copes, 
plats i gots de vidre, aquests no 
es poden llençar al contenidor 
verd ja que no es consideren en
vasos, sinó que cal portarlos a 
la deixalleria perquè requereixen 
un tractament específic.
D’altra banda, hi ha altres tipus 
de residus com les càpsules de 
cafè i l’oli de cuina que cal dipo
sitarlos en uns contenidors espe
cífics situats a la Deixalleria.

L’ens aconsella reutilitzar el màxim i no embrutar els carrers

recomanacions per seguir 
reciclant després del nadal

Sílvia Alquézar | Redacció

CONSOrCi Per A lA geSTiÓ delS reSidUS

Els arbres no s’han de llençar com a brossa

L’establiment Alimentació Su
sana, de la Font Pudenta, ha 
estat el guanyador del concurs 
d’Aparadors dotat de 300 euros 
que organitza la Regidoria de 
Comerç coincidint amb les fes
tes nadalenques. En segon lloc 
ha estat escollida la papereria
estanc Santiago, al carrer del ma
teix nom de Montcada centre, i 
en tercera posició ha quedat la 
botiga Ilusion Computers Tchs, 
situada a la carretera de Ripollet. 
El concurs ha comptat amb la 
participació de 24 establiments 
de la localitat.

Vals de compra de l’MCC. Mont
cada Centre Comerç va fer el 10 
de gener el sorteig dels 10 premis 
de 100 € en vals de compra a gas
tar a les botigues associades. Els 
guanyadors són José Ibarra Ruiz, 
Laura López García, María Fer
nández Salinas, Ester Moya, Belén 
Pulgarín, Álex SanchezLapuentí, 
Rosa Ortiz Solé, M Pilar Rodrí
guez Edo, Salud Salvador Florido 
i Pilar Gil. El 17 de gener està pre

vist fer el lliurament dels vals de 
compra als 10 afortunats.

Concurs a la Font Pudenta. L’AV 
Font Pudenta i Muntanyeta, con
juntament amb els comerços del 
barri, va organizar el primer con
curs de guarniments de balcons i 
botigues que va tenir una bona 
acollida entre els veïns. 

L’MCC ha regalat 10 vals de 100 € entre els seus clients

Alimentación susana 
guanya el primer premi 

Lluís Maldonado | Redacció

CONCUrS d’APArAdOrS de NAdAl
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Imatge de l’aparador guanyador
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> La famílía de Fatima Jaiteh busca testimonis
La família de Fatima Jaiteh, la nena de dos mesos que va morir el passat 
17 d’octubre al CAP Montcada, busca persones que estiguessin a les de-
pendències de l’equipament sanitari el dia dels fets i que vulguin aportar 
el seu testimoni. La família, d’origen africà i veïna de Can Sant Joan, ha 
denunciat l’ICS per presumpta negligència mèdica, en considerar que els 
professionals sanitaris del centre no van actuar correctament. El cas es 
troba encara sota secret de sumari. La persona de contacte és Fidel Alon-
so, portaveu de la família, i el seu telèfon és el 618 861 326  | LR

> un policia, condemnat per violència de gènere
Un agent del Cos de la Policia Nacional destinat a Sabadell i veí de Mont-
cada i Reixac ha ingressat a la presó per un cas de violència de gènere 
després d’un judici ràpid arran la denúncia presentada per la seva expare-
lla. La dona, també veïna del municipi, va aportar als Mossos d’Esquadra 
un informe de lesions a la cara i al cap. Un cop detingut, l’agent va passar 
a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a la presó el 4 de 
gener. L’home també ha estat suspès de feina i sou | LR

Dos veïns del municipi que 
viatjaven en la mateixa moto 
van resultar ferits el 5 de ge-
ner en un accident de trànsit 
a la carretera C-17 en sen-
tit Barcelona a l’alçada del 
cementiri de Montcada. En 
les tasques d’assistència a 
la parella van participar una 
ambulància i un helicòpter, 
que va aterrar a la mateixa 
C-17. Els accidentats evolu-
cionen favorablement de les 
seves ferides | LR

> Dos motoristes locals, accidentats a la c-17
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es lloga. Pis a Mas Rampinyo, 3 habita-
cions, 2 banys i un ampli pis. Preu: 550 
euros. Tel. 615 913 585.
Liquidación. De maquinaria de rostisería. 
Tel. 647 506 934.
pis en lloguer. A la Font Pudenta. 80 m2. 
2 habitacions dobles i 1 individual. 2 banys 
complets. Semimoblat. Exteriors i amb 
aparcament a la finca. Tel. 630 605 022.
es ven. Secadora Otsein Hoover Stoh 110 
en molt bon estat. Preu, 60 euros. Tel. 935 
646 340 (Joan o Carme).
Grupos singles. ¿Quieres conocer gente? 
Llama al 677 394 239. Joan. ¡Nuevas ac-
tividades!
classes particulars. Professor llicenciat 
en CC Químiques dóna classes de Físi-
ca, Química i Matemàtiques a tots els ni-
vells. Tel. 687 826 761 ó homeomorfa@
yahoo.es.
compro. Material del Barça i l’espanyol, 
programes cine, àlbums de cromos, pos-
tals, scalextric i joguines antigues. Pago 
molt bé. Tel. 699 949 508.
en venda. Casa de tres pisos amb local a 
planta baixa a La Pobla de l’Illet (Berguedà). 
Preu: 90.152 euros. Tel: 938 236 530.
es lloga. Plaça de pàrquing al costat de la 
plaça de l’Església (galeries c. Barcelona) 
amb capacitat per a un vehicle i una moto. 
Preu: 50 euros/mes. Tel. 625 569 938. 
classes particulars. De totes les as-
signatures de primària, ESO i Batxillerat. 
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. For-
mada en geriatría y con referencias. Tel. 
627 636 839.
Busco trabajo. Hombre de 53 años 
se ofrece para trabajar de vigilante de 
seguridad, carretillero o camarero. Tel. 
648 194 337.

anuncis gratuïts  
Tel. 935 726 474  
ae: som@laveu.cat
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XerrADA soBre L’ALZHèImer
El president de la Fundació Pasqual 
Maragall, Jordi Camí, va presentar
els projectes de l’entitat a l’Auditori 

pàg. 15 pàg. 15

LA GuerrA cIVIL
Dos cronistes locals escriuen 
un llibre que recull testimonis 
i documents sobre el confl icte

XerrADA soBre L’ALZHèImer

La Federació de Mares i Pares de 
Montcada (Fampa) organitza en
tre els mesos de gener i abril una 
nova edició de l’Escola de mares i 
pares (Empa), amb xerrades i tall
ers sobre qüestions amb què els 
progenitors es troben quotidiana
ment en el procés d’educar i orien
tar els fi lls. El programa a tractar 
se centra en temes que preocupen 
els pares i mares i afecten totes les 
etapes educatives. 
La jornada inaugural serà el 29 de 
gener, a la Casa de la Vila (18h), a 
càrrec de la psicopedagoga Anna 
Solano, qui parlarà sobre els límits 
en l’educació. La segona tindrà 
lloc el 13 de febrer, també a la 
Casa de la Vila (18h), i abordarà el 
pas de primària a secundària, amb 
una conferència a càrrec d’Antoni 
Argent, professor de secundària i 
formador de la Diputació de Bar
celona. 

Tallers. Les dues propostes següents 
de l’Empa són dos tallers, dividits 
en diverses sessions, que es faran 
a la Biblioteca Elisenda, de 18h a 
20.30h. El primer tindrà com a eix 

central la resolució de confl ictes i 
anirà a càrrec de la psicopedagoga 
Anna Solano. El taller es durà a 
terme en tres jornades: ‘Què són els 
confl ictes i per què es donen’, el 27 
de febrer; ‘Quina és la reacció da
vant d’ells’, el 6 de març; i de quines 
eines es pot disposar per gestionar
los, el 13 de març. El segon i últim 
taller abordarà els temes que habit
ualment no es parlen a casa com el 
sexe, els abusos i les drogues, entre 
d’altres. La primera sessió es farà 
el 3 d’abril i la segona, el dia 10, i 
totes dues aniran a càrrec de Mercè 
Gómez, llicenciada en fi losofi a i 
ciències de l’educació. 
Les persones interessades a par
ticipar en alguna de les propostes 
incloses a l’Empa poden omplir 
la inscripció que es repartirà en
tre tots els alumnes de primària 
i secundària i lliurarla a l’Ampa 
de cada escola. La matrícula és 
gratuïta i es pot fer també a través 
del correu fampamir@gmail.com. Hi 
haurà servei de ludoteca gratuït per 
a les famílies que ho necessitin. 

Altres iniciatives. L’Ampa La Salle 
organitza el 20 de gener al seu  cen
tre (19h) una conferència sobre la 
importància d’ajudar a créixer els 
fi lls a nivell cognitiu, motriu, social 
i emocional a càrrec de Joan Carles 
Follia, llicenciat en activitat física i 
de l’esport i presentador del pro
grama ‘Famílies i escola’.

Sílvia Alquézar | Redacció

La jornada inaugural es 
farà el 29 de gener i se 
centrarà en els límits 
en l’educació dels fi lls

FAMPA

Els temes a tractar aquest curs abasten totes les etapes educatives i se centren a marcar límits i gestionar els confl ictes

L’escola de mares i pares ofereix un nou cicle 
de propostes per ajudar en l’educació dels fi lls

La sala polivalent de la Biblioteca Elisenda ha acollit en anteriors ocasions tallers adreçats a les famílies en el marc de l’Escola de pares i mares
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Anna Solano: ‘Educar és un gran privilegi i no una càrrega’
Què és el que més preocupa als 
pares i mares en l’educació dels 
seus fi lls?
Quan eduquem ens qüestionem 
contínuament si estem o no ac-
tuant bé davant certs comporta-
ments dels nois i les noies. Això 
genera moltes pors i algunes inco-
herències a l’hora de marcar pau-
tes educatives. Volem compartir la 
nostra idea que educar és un gran 
privilegi i no una càrrega, malgrat 
l’esforç que suposa el dia a dia.
Vostè impartirà el taller de reso-
lució de confl ictes. En què con-
sistirà?

Partim de la premissa que els con-
fl ictes són gairebé inevitables en 
les relacions humanes i que po-
den ser una gran font educativa. 
La idea no és que una persona ex-
perta ens doni solucions, sinó que 
cadascú de nosaltres participem 
i practiquem com donar resposta 
als confl ictes, perquè després serà 
més fàcil afrontar-los.
Què li diria a les famílies per ani-
mar-les a participar-hi?
L’educació dels fi lls és una tasca 
compartida i, per això, trobo que 
és important que tots els agents 
implicats treballem conjuntament. 

També és inte-
ressant prendre 
part per inter-
canviar i com-
partir dubtes, 
preocupacions 
i satisfaccions 
que ens ajuda-
ran a millorar la nostra relació amb 
els fi lls. Una tercera raó té a veure 
amb l’educació en models. Si els 
fi lls veuen que els pares busquen 
la millora personal i social pot ser 
una bona llavor per tenir en el pre-
sent i futur persones socialment 
implicades al món on viuen | SA
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Un total de 34 alumnes dels 47 
participants al programa de diver
sificació curricular del Dispositiu 
de Transició EscolaTreball (Dil
tet) va començar el 15 de gener les 
estades formatives a una de les 53 
empreses que participen en el pro
jecte, coordinat per la Regidoria 
d’Educació  de l’Ajuntament amb 
el suport de la Diputació de Bar
celona, la Generalitat i els centres 
de secundària de la ciutat. A més 
de les classes de les assignatures 
curriculars i de les estades, que 
acabaran el 5 de juny, els alumnes 
també fan tallers: al primer tri
mestre es va fer el de soldadura, 
al segon s’ha començat a fer el de 
cuina i, al tercer, es farà de repa
ració de bicicletes, a càrrec de la 
Fundació Engrunes. 

Novetat. Durant els mesos de no
vembre i desembre, l’Associació 
d’Empresàries i Directives de 
Montcada (Asdem) va fer un cicle 
de xerrades destinada als alumnes 
i les seves famílies amb l’objectiu 
de donar una visió més clara i 

concreta del món laboral. La ini
ciativa, una novetat d’aquest curs, 
va tenir una excel·lent acollida en
tre l’alumnat i els pares i mares.
En el programa de Transició Es
colaTreball també estan incloses 
altres accions com els Programes 
de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI), amb 30 alumnes, i el curs 
de manteniment de mobiliari urbà 
en el marc del projecte Aprendre i 
Emprendre, impartit per la Funda
ció Engrunes, amb 10 inscrits. 
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El programa Thao Salut Infan
til, coordinat per l’Ajuntament i 
la Fundació Thao, es dedicarà 
aquest curs a divulgar les propie
tats de la dieta mediterrània, mos
trant la varietat d’aliments que es 
conreen al nostre entorn, espe
cialment les fruites, les verdures, 
els llegums, els fruits secs i l’oli 
d’oliva. La campanya se centrarà 
especialment als centres educa
tius de primària, per als quals hi 
ha dissenyades tot un seguit de 
propostes didàctiques per tal que 
les puguin desenvolupar amb els 
alumnes. Cada centre rebrà la 
informació del ventall d’activitats 
per tal que n’adapti les que con
sideri adequades al seu programa 
docent. 
Paral·lelament, també es farà arri
bar a les escoles bressol informa
ció adaptada als infants escolarit
zats, així com activitats que s’hi 
puguin desenvolupar. Així ma
teix, les famílies dels nens i nenes 

rebran un díptic informatiu sobre 
els objectius de la campanya.

Implicació. Representants del 
departament de Salut Pública de 
l’Ajuntament i de la Fundació van 
presentar el 8 de gener la tempora
da temàtica sobre la dieta medite
rrània als membres de la comissió 
local de seguiment del programa 
Thao, en un acte a l’edifici con
sistorial. Les accions es veuran re
forçades per cartells i díptics que 
es distribuiran pels equipaments 
municipals i a través del circuit 
municipal de comunicació urba
na. “Demanem la implicació de 
les escoles i dels agents socials 
perquè aquest projecte de pro-
moció de la salut infantil sigui 
un èxit”, ha reclamat la regido
ra de Salut Pública, M. Carmen 
González (CiU). El programa 
Thao Salut Infantil es desenvo
luparà durant els pròxims quatre 
cursos escolars, amb la finalitat de 
prevenir l’obesitat infantil. 

La comissió local del programa Thao es va reunir el 8 de gener a l’edifici consistorial

promocionar la 
salut a través 
d’una aplicació 
per al mòbil
Sílvia Alquézar | Redacció

La Regidoria de Salut Pública re
comana a les famílies l’aplicació 
‘Inspira per a Pares i Mares’, un 
programa per a dispositius Smar
tphone que pretén promocionar la 
salut. L’eina, gratuïta, l’ha creat la 
Fundació Roger Torné –www.fun-
drogertorne.org– amb la finalitat de 
difondre estils de vida saludables. 
L’aplicatiu pretén sensibilitzar les 
famílies sobre la importància dels 
hàbits i les conductes a l’hora de 
prevenir la salut infantil. ‘Inspira 
per a Pares i Mares’ permet fer 
consultes a un equip mèdic, rebre 
consells per alertes i disposar d’una 
agenda d’activitats sobre salut ela
borada per entitats d’arreu de 
l’estat espanyol. El dispositiu està 
disponible tant per a Android com 
per a iOS, en català, castellà i en 
anglès.
En l’elaboració d’aquesta aplicació 
han intervingut entitats públiques i 
privades com ara la Diputació de 
Barcelona, l’Associació Espanyo
la de Pediatria o l’Observatori de 
Salut de la Infància i l’Adolescència 
de l’Hospital Sant Joan de Déu, en
tre d’altres. 

Sílvia Alquézar | Redacció

els alumnes de primària 
coneixeran els beneficis 
de la dieta mediterrània      
L’objectiu del projecte és prevenir l’obesitat infantil

PrOgrAMA ThAO

Sílvia Alquézar | Redacció

La mostra ‘Menja bé, tu hi guanyes’, al Kursaal

L’Espai Kursaal acollirà del 21 
de gener al 7 de febrer l’expo-
sició interactiva ‘Menja bé, tu hi 
guanyes’, cedida per la Diputa-
ció de Barcelona a l’Ajuntament. 
La mostra pretén promocionar 
i desenvolupar hàbits alimenta-
ris que proporcionen una bona 
salut al llarg de la vida, així com 
potenciar valors per tenir una in-
fància plena d’energia, vitalitat, 
intel·ligència i alegria. Es tracta 
d’una exposició interactiva adre-

çada a alumnes del cicle mitjà 
i superior de primària. Hi ha 
plafons informatius que es com-
plementen amb jocs multimèdia 
i un audiovisual. La mostra ex-
plica la piràmide dels aliments i 
recorda que cal fer cinc àpats al 
dia, beure de 4 a 8 gots d’aigua, 
rentar bé els aliments, les mans 
i les dents, fer una mica d’exer-
cici i dormir entre 8 i 9 hores di-
àries. L’exposició s’inaugurarà a 
les 19.30h  | SA

El Síndic de Greuges ha admès a 
tràmit la queixa sobre l’ajornament 
sine die de la construcció del nou 
edifici de l’INS Montserrat Miró 
per part de la Generalitat que la 
Federació d’Ampa (Fampa) de 
Montcada va presentar als tècnics 
de l’oficina del Defensor de les Per
sones que van visitar el municipi 
el passat 20 de novembre de l’any 
passat. Així ho ha fet saber el Sín
dic a través d’una carta enviada a 
l’entitat, en què també explica que 
ha demanat informació als Serveis 
Territorials d’Ensenyament del 
Vallès Occidental. 
Malgrat l’inici de la gestió, a 
l’escrit es remarca que no es preju
tja l’existència de cap actuació irre
gular per part de l’administració 
afectada. L’actual edifici de l’INS 
Montserrat Miró va ser catalogat 
al 2006 per la pròpia Generalitat 
com un equipament obsolet i, fins 
i tot, es va arribar a fer el projec
te del nou institut i l’adjudicació 
de les obres, que havien d’haver 
començat la tardor del 2010 a les 
antigues pistes d’atletisme.

Altres reinvindicacions. L’oficina 
d’aquesta institució, que encapça
la Rafael Ribó, també ha decidit 
obrir un nou expedient pel que fa 
a les retallades en les beques de 
menjador, una altra de les queixes 
que la Fampa va transmetre al 
Síndic el passat mes de novem
bre, juntament amb la supressió 
de la sisena hora lectiva i la re
percussió de la LOMCE. Respec
te la primera, el Defensor de les 

Persones afirma que, en el marc 
d’altres queixes arribades d’arreu 
de Catalunya, ha fet diverses ac
tuacions que no han tingut gaire 
èxit i, sobre la nova llei del govern 
espanyol, assegura que no té com
petències per intervenir i apunta 
la possibilitat que, si la Fampa ho 
considera oportú, pugui adreçar 
les seves consideracions al De
fensor del Pueblo, amb la seu a 
Madrid. 

reiviNdiCACiONS edUCATiveS

el síndic accepta a tràmit la queixa 
de la Fampa sobre el nou Ins miró
El Defensor de les Persones també ha obert un expedient sobre beques de menjador

Sílvia Alquézar | Redacció

L’actual edifici del 2006 va ser catalogat per la pròpia Generalitat com un equipament obsolet
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el Diltet inicia les estades 
formatives en empreses   
La iniciativa s’adreça als alumnes de diversificació curricular

TrANSiCiÓ eSCOlA-TrebAll

Una alumna del Diltet fent un dels tallers
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Els cronistes locals Josep Bacardit 
i Ricard Ramos recullen en un lli
bre titulat ‘940 dies. Història de 
la Guerra Civil a Montcada’ la 
investigació que han dut a terme 
durant cinc anys sobre com es va 
viure al municipi un dels episodis 
més dramàtics de la història re
cent. El volum, que presentaran 
la primavera vinent coincidint 
amb la Diada de Sant Jordi, ex
plica l’abans, el durant i el des
prés del conflicte bèl·lic, fent una 
repassada pels fets històrics més 
significatius a nivell general i po
sant especial èmfasi en la recerca 
de testimonis locals sobre l’època 
analitzada. 

Objectiu. “La nostra modesta as-
piració és fer una aproximació 
a la realitat d’una Montcada 
convulsa, complexa i commo-
cionada per un dels capítols 
més tristos de la seva història 
mil·lenària”, ha indicat Bacar
dit, qui ha remarcat que el seu 
objectiu ha estat relatar els fets 

fugint de qualsevol interpretació. 
Un dels episodis més destacats 
en el llibre és la repressió per 
part de la CNTFAI durant els 
set primers mesos de la guerra. 
“Montcada va ser escollida per 
posar en pràctica el massiu as-
sassinat de centenars de perso-
nes considerades contràries a 
la República”, comenta Ramos, 
qui recorda que els afusellaments 
es cometien al cementiri, on es 

van obrir diverses fosses comu
nes. En el volum, els dos cronis
tes també dediquen nombroses 
pàgines a recollir la repressió del  
règim franquista, “que també 
va ser terrorífica i va durar 50 
anys”, explica Bacardit, qui re
coneix que el relat és molt dur i, 
malgrat que han passat 78 anys 
dels fets, s’han trobat amb testi
monis que segueixen sense voler 
parlar del tema.

iNveSTigACiÓ hiSTÒriCA

un llibre recull els testimonis de 
veïns que van viure la Guerra civil
La recerca l’han dut a terme els cronistes locals Josep Bacardit i Ricard Ramos

Sílvia Alquézar | Montcada

Josep Bacardit (esquerra) i Ricard Ramos, a la porta del cementiri municipal de Montcada
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> nova iniciativa de la Xic can cuiàs
La Xarxa d’Intercanvi de Coneixements de Can Cuiàs ha posat en marxat 
aquest any un nou projecte, Made in Can Cuiàs. Es tracta d’un cicle d’activitats 
basades en el reciclatge i el reaprofitament que es programaran cada setmana 
durant el primer trimestre de l’any i que finalitzaran amb un mercat d’intercanvi 
d’articles fets a mà. El primer taller, el 14 de gener, va consistir a decorar sama-
rretes amb ceres de color –a la foto, els participants. El segon es farà el 21 de 
gener i serà per aprendre a fer un caleidoscopi. Els tallers, que es fan al centre 
cívic del barri de 17.30 a 19h, són gratuïts i oberts a totes les edats. Els interes-
sats es poden inscriure a través del correu xiccancuias@gmail.com  | SA

La sala polivalent de la Biblioteca Elisenda acollirà el pròxim 27 de gener 
(19h) la presentació del llibre ‘I ara què fem? Com sortir de la crisi’, de 
l’escriptor i arquitecte Simón Casas, qui explicarà alternatives per superar 
l’actual conjuntura econòmica a partir de propostes que recull en el seu 
volum. La xerrada s’emmarca en el cicle Quedem a la biblioteca! que orga-
nitza la Biblioteca Elisenda | SA  

> Xerrada a la Biblioteca elisenda sobre la crisi

> primera sessió del consell de dones del 2014
El Consell Municipal de Dones convoca el pròxim 21 de gener la primera reunió 
del 2013, que tindrà lloc a la Casa de la Vila a les 19.30h. Durant la trobada es 
parlarà de la nova llei de l’avortament aprovada que promou el PP al Congrés i 
l’elaboració del programa per celebrar el Dia Internacional de la Dona  | SA
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El president de la Fundació Pas
qual Maragall i director general 
del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, Jordi Camí, va explicar 
el 14 de gener davant un Auditori 
ple les línies de treball de l’entitat 
en la lluita contra l’Alzhèimer, una 
malaltia neurodegenerativa que 
afecta sobretot les persones majors 
de 65 anys. 
La Fundació té un programa cien
tífic de prevenció per investigar 
l’inici de la malaltia a través de 
familiars de persones afectades. 
“Volem contribuir a veure si 
es pot evitar l’Alzhèimer o, si 
més no, endarrerir-lo”, va dir 
Camí, qui va explicar que l’equip 
d’investigació està intentant adqui
rir informació del que passa abans 
de la fase evident de la malaltia, 
que a dia d’avui és incurable. 
“Només que siguem capaços de 
retardar la seva aparició 5 anys 
hi hauria la meitat de casos”, va 
apuntar el científic, qui assegura 

que el drama de les demències és 
que no tenen tractament i els afec
tats necessiten algú que els cuidi.

Els cuidadors. “Tenim medica-
ments que  ajuden a millorar la 
qualitat de vida durant els pri-
mers anys, però l’únic remei que 
tenim és algú disposat a cuidar 
el malalt durant molts anys”, va 
indicar Camí, qui va explicar que 
una segona línia de treball de la 
Fundació va dirigida als cuidadors. 
“Tenim programes per ajudar-
los a suportar la malaltia, per-
què és un procés duríssim”, va 
remarcar el president de la Funda
ció, qui va fer una crida entre els 
assistents a col·laborar econòmica
ment amb l’entitat –finançada al 
100% amb fons privats– enviant 
un SMS al número 28058 al preu 
d’1,20 euros.
La xerrada la va organitzar 
l’Ajuntament a partir de la inicia
tiva de Juan Rodríguez, un mont
cadenc voluntari de la Fundació 

Pasqual Maragall amb un familiar 
afectat d’Alzhèimer. “L’objectiu 
d’aquesta conferència és donar 
a conèixer la malaltia i el paper 
de la Fundació”, va explicar Ro
dríguez durant la presentació de 
l’acte, en què també va avançar 
que el 29 de març hi ha previst or
ganitzar un soparball al municipi 
per recollir fons per a l’entitat pre

sidida per Camí. L’alcaldessa, Ma
ria Elena Pérez (PSC), va tancar 
el torn d’intervencions reclamant 
“més diners en investigació mal-
grat l’actual conjuntura econò-
mica”. L’edil també va reinvindi
car la construcció de la Residència 
i Centre de Dia Les Vinyes, a Mas 
Rampinyo, un projecte pendent 
de trobar finançament.

FUNdACiÓ PASQUAl MArAgAll

‘Volem contribuir a veure si es pot 
evitar l’Alzhèimer o endarrerir-lo’
El president, Jordi Camí, presenta les línies de treball de l’entitat durant la conferència que va fer a l’Auditori el dia 14

Sílvia Alquézar | Montcada

Jordi Camí durant la seva conferència a l’Auditori, amb l’alcaldessa i Juan Rodríguez
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canvi en la 
gestió del servei 
de transport 
adaptat
Sílvia Alquézar | Redacció

L’empresa Cer SA gestiona des de 
principi de gener el transport adap
tat que coordina el departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament, 
un servei que fins ara feia Creu 
Roja. El nou contracte, valorat 
en 167.000 euros, amplia les ho
res d’acompanyament i millora 
l’atenció que ofereix el personal a 
les persones amb mobilitat reduï
da. L’adjudicació és per a 5 anys, 
prorrogable a 3 i a 2 més, en una 
segona pròrroga. 
Un total de 57 persones del mu
nicipi es beneficien del transport 
adaptat sense haver de pagar res. 
“Montcada i Reixac continua 
apostant per un model en què 
l’usuari no ha d’abonar res per 
poder gaudir d’aquest servei, 
del qual les persones usuàries 
i els seus familiars estan molt 
contents”, ha manifestat la regido
ra de Serveis Socials, M. Carmen 
González (CiU). El pressupost 
d’aquest servei l’aporta en un 25% 
l’Ajuntament i la resta, entre el 
Consell Comarcal del Vallès Occi
dental i Transports Metropolitans 
de Barcelona (TMB). 
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La graella de Montcada Ràdio 
obre el teló cada dijous, de 20 
a 21h, a l’espai ‘Infi lMtrats’, un 
programa sobre cinema que pre
tén fomentar el millor del setè art 
“fi cant-nos de ple a la pel·lícula 
amb seccions molt canyeres”, 
explica Aitor Cruz (àlies AviAitor), 
que juntament amb Francesc Agui
lar (i), David Tomás (DePremio), 
Cristina Garcia (CrisLane), Noelia 
Sánchez (NoeMatrix), Tonet Mer
caderes (Tonetti) i Marc Fort (Marc 
Skyfort) confi guren l’equip de 
“cinéfag@s revolucionari@s”, tal 
com ells mateixos es defi neixen. 

Les seccions. Infi lMtrats viu, 
descobreix i fomenta el cinema 
amb entrevistes a professionals 
del mitjà, debats, concursos a les 
xarxes socials, plans per veure 
cinema a baix cost i l’organització 
de festes de cine. L’espai també 
inclou una secció de ràdioteatre, 
adaptant a través dels micròfons 
les seves pel·lícules favorites o 
les que els proposen els oients. 

“El nostre objectiu és crear una 
comunitat única d’artistes, on 
l’estrella és el cine de qualitat 
i proximitat, en una atmosfera 
de fi cció, humor i naturalitat”, 
comenta Cruz. L’espai, que ja 
porta tres temporades a Montca
da Ràdio, s’adreça a tothom qui 
li agradi el cinema oi parlar de la 

vida quotidiana a través del que 
veiem a la gran pantalla. “Sempre 
vetllarem pels que no tenen 30 
euros per gastar-se cada vegada 
que van al cine”, remarca Cruz. 
Els seguidors del programa també 
poden estar al dia de la seva ac
tualitat a través del facebook i el 
web www.infi lmtrats.com.

Sílvia Alquézar | Montcada

Els components del programa Infi lMtrats amb una samarreta amb el logo del programa

el programa‘Infi lmtrats’ obre el teló 
cada dijous difonent el bon cinema
L’espai, que s’emet de 20 a 21h, inclou entrevistes, debats, concursos i ràdioteatre
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> el cistell solidari necessita voluntaris
El projecte Cistell Solidari necessita voluntaris per captar nous comerços que 
estiguin disposats a participar en la iniciativa, impulsada per Serveis Socials 
de l’Ajuntament amb el suport de l’ong Aldees Infantils, amb una seu a Mas 
Rampinyo. El projecte permet a les famílies que passen per greus difi cultats 
econòmiques i no poden garantir una dieta saludable als seus fi lls comprar a 
preus reduïts productes frescos. Al desembre, un total de 23 famílies es va 
benefi ciar del Cistell Solidari, que compta amb la participació de 8 establiments 
de fruita, carn i peix. Les persones interessades es poder apuntar al projecte 
enviant un email a l’adreça acorchero.bcn@aldeasinfantiles.es o bé trucant al 
telèfon 93572 68 17 | SA

La sisena campanya de recollida de 
joguines de la Penya Blanquiblava 
de Montcada ha estat de nou tot un 
èxit. L’entitat va lliurar els regals el 27 
de desembre a la parròquia de Can 
Sant Joan, que es va encarregar de 
distribuir entre les famílies amb més 
difi cultats econòmiques a través de 
Cáritas Montcada. La campanya va 
comptar amb la col·laboració del 
CD Montcada i les penyes periques 
de Montmeló i Mollet | SA pe
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> èxit de la recollida de joguines dels ‘pericos’

> Adimir recapta un miler de productes d’higiene
Adimir va recaptar prop d’un mi-
ler de productes d’higiene a la 
campanya solidària que va pro-
moure el passat 21 de desembre 
al supermercat Mercadona del 
Centre Comercial El Punt. Creu 
Roja serà l’encarregada de re-
partir els productes a les famílies 
més necessitades de Montcada. 
L’entitat de discapacitats ha agraït 
a la població la seva col·laboració 
amb la campanya | LR

> cursa solidària del col·legi sagrat cor
Uns 130 corredors, entre alum-
nes, mestres i familiars, van par-
ticipar el 15 de desembre en la 
tercera cursa solidària organitza-
da per l’escola Sagrat Cor. Les fa-
mílies van aportar 500 productes 
alimentaris que es destinaran a 
desenvolupar diferents projectes 
que la comunitat de les Germa-
nes Dominiques té a Les Filipi-
nes. La cursa formava part de les 
activitats de Nadal organitzades 
pel col·legi | LR
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> Festival benèfi c del club shi-kan de Karate

El Club Shi-kan Montcada va lliurar a l’ong humanitària Creu Roja els 200 
quilos d’aliments i les 20 caixes de joguines i de roba d’abric que va recollir 
durant la segona edició del festival solidari de karate, que va organitzar el 
22 de desembre al pavelló Miquel Poblet. Les grades es van omplir de gom 
a gom per veure en acció més d’un centenar d’infants i joves de l’entitat 
local i d’altres escoles del Vallès. Després de l’exhibició esportiva, el Shi-kan 
va lliurar medalles commemoratives als nens per la seva participació. A la 
foto, algunes persones fent aportacions per a Creu Roja | Lg
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La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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>Editorial
Any crucial

Puntualitzacions
Respecte la notícia publicada a l’últim 
número de  La Veu sobre les extraesco-
lars esportives a l’escola Elvira Cuyàs, 
volem fer les consideracions següents. 
En primer lloc dir que, tot i que és cert 
el titular, pensem que l’enfocament de 
la notícia no és l’apropiat i no benefi-
cia la imatge de l’esport extraescolar 
de la nostra escola. A més, hem d’afe-
gir que no és certa la dada que apareix 
al final de l’article, referent a la quota 
que paguen les famílies en l’actuali-
tat. En cap dels casos han d’abonar en 
una quota el que abans es pagava en 
tres mesos. Tot i que és cert que hi 
ha hagut pujada de preus en algunes 
activitats, no podem provar que la dis-
minució d’inscrits a les activitats sigui 
únicament per l’augment d’algunes 
de les quotes. Aquest curs la gestió 

de les activitats la fa l’empresa ‘Aprén 
Jugant’, tot i que ella no marca el preu 
final de les quotes que paguen les fa-
mílies, sinó l’Ampa. 
Lamentem el tractament rebut d’una 
notícia que admet moltíssimes pos-
sibilitats quant a temàtica, sempre 
de manera positiva. Sap greu per els 
nens i per les seves famílies i, sobre-
tot, perquè la nova Junta constituïda 
té com a objectiu prioritari acon-
seguir que tot el potencial que té 
l’escola torni a ressorgir i es tornin a 
tenir molts nens i nenes participant 
en les diferents activitats.

Junta AMPA Elvira Cuyàs
Mas Rampinyo

Pelotas contra el balcón
Vivo en el Bloque 1 de la Rasa, en 
el segundo piso, justo al lado de las 

nuevas pistas de deporte que ha 
inaugurado el Ayuntamiento en el 
barrio. Desde entonces no podemos 
estar tranquilos por culpa de las pe-
lotas que impactan contra dos de mis 
ventanas y el balcón que tengo acris-
talado. A pesar de que he presentado 
una queja y una instancia, todavía no 
he recibido ninguna respuesta por 
parte del Ayuntamiento. Para acabar 
con el problema pagando de mi bol-
sillo tendría que poner rejas tanto en 
las ventanas como en el balcón pero, 
al estar éste acristalado, tendrían que 
quedar por encima de la fachada y no 
sé si la comunidad me daría permiso 
para hacerlo.
De todas formas, entiendo que no ten-
go porqué asumir yo el gasto cuando la 
solución al problema es bien sencilla. 
Sólo bastaría con que el Ayuntamien-

to colocara bien la red protectora que 
hay en el lado que separa la pista de 
los pisos. Como ahora no está bien 
puesta, con los pelotazos que recibe 
poco a poco va bajando y en lugar de 
proteger toda la altura sólo llega has-
ta la mitad.
El piso en donde vivimos es muy 
pequeño y, en su día, tuvimos que 
cubrir el comedor para poder ganar 
un poco de espacio pero ahora no po-
demos estar sentados tranquilamen-
te en el sofá sin sufrir los impactos 
inesperados de alguna pelota. 
Por favor, pido a los responsables de 
este recinto que tomen nota de esta 
queja y pongan remedio al problema 
porque para nosotros es realmente 
muy molesto.  

Mercedes López
Mas Rampinyo

Tot just acaba de començar el 
2014, un any crucial des d’un 
punt de vista polític. Per a les 
forces partidàries que es faci la 
consulta sobiranista anunciada, 
aquest pot ser un any històric 
perquè els catalans podrien de-
cidir democràticament el seu 
futur com a nació. Els partits 
que aposten per aquesta via ja 
han escenificat al municipi la 
seva unió al costat de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) i 
han començat a recollir plegats 
vots en el marc de la campanya 
‘Signa un vot per la independèn-
cia’. Aquesta iniciativa es basa 
en el dret de petició, reconegut 
per la Constitució espanyola i 
l’Estatut d’Autonomia, que per-
met adreçar-se individualment 
o col·lectivament a les admi-
nistracions per fer demandes 
sobre qualsevol assumpte. El 
text demana a la Generalitat que 
convoqui la consulta, cosa que 
ja s’ha aconseguit i, en cas que 
l’Estat no ho permeti, que els 
vots recollits serveixin perquè el 
Parlament declari unilateralment 
la independència.
A banda d’aquesta qüestió, l’al-
tre aspecte que enguany marcarà 
la vida política, especialment a 
l’àmbit local, seran les properes 
eleccions. Al 2014 viurem l’úl-
tim exercici sencer de l’actual 
mandat. Serà l’any en què molts 
projectes que es van començar 
a gestar en el seu inici, vegin la 
llum –com ara les obres de re-
modelació dels carrers Castellví i 
Bifurcació i de la passarel·la del 
Ripoll, entre d’altres. També en 
el si de les formacions es plan-
tejaran primàries o altres debats 
interns per a la tria de candidats. 
Sens dubte, iniciem un any polí-
ticament força interessant.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 31 de gener

no calia!

el clic

Ens preguntem què pretén l’empresa Adif  amb la col·locació del cartell que ha 
posat a l’obra del pou del carrer Jaume I. Potser informar-nos de la realització 
d’una obra que suposa l’incompliment dels seus compromisos amb Montcada 
de soterrar la línia de Portbou; d’una obra  prou coneguda, per no desitjada, 
per la població de Montcada. Si fos aquesta la intenció seria un acte imperdo-
nable (un més) de xuleria d’ADIF envers Montcada. No calia el cartell!
Potser pretén informar-nos del “gran esforç inversor” del Ministeri de Foment 
a la nostra població ( 6.744.887€), esforç que té a veure amb una obra que no 
necessitem i que representa una inversió  50 vegades més petita que la que 
havien de fer per complir el seus compromisos  de soterrament (350.000.000 
euros). 
Potser pretenen Informar-nos i fer-nos contents per una inversió al nostre mu-
nicipi que no arriba a 7 milions d’euros, quan el compromís que tenien era 
d’invertir 350 milions. Si fos aquesta la intenció, tret que considerin que els 
veïns som idiotes (que probablement és el que pensen), no calia el cartell!
No calia. Respecti’ns senyors, respecti’ns! Quan algú fa alguna cosa mal feta 
i provoca perjudicis, ha de ser discret en relació als perjudicats i demanar 
disculpes. Només els “xulos de barri” fan propaganda i es vanaglorien de les 
seves malifetes. Primer, Soterrament total, després pou de la LAV! 

Plataforma Tracte Just-Soterrament Total
montcada

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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‘Coaching’ per a esportistes 
i entrenadors
Víctor González-Salellas

22 de geneR, 19h
bIblIoteca elISenda de Montcada

31 de geneR, 18h
bIblIoteca de can Sant joan

18 l dissabte
Concurs. Game of Skate. Hora: Matí. 

Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Visita. A l’arxiu del Convent dels Carme-

lites. Hora: 10.45h. Lloc: Diagonal, 428 

(Barcelona). Organitza: Fundació Cultu-

ral Montcada.

19 l diumenge
Visita. Gremis medievals. Hora: 10.45h. 

Lloc: plaça Sant Josep Oriol (Barcelona). 

Organitza: Fundació Cultural Montcada.

20 l dilluns
Xerrada. ‘Educar vol dir treballar els 

quatre canals: cognitiu, motriu, social 

i emocional,’, a càrrec de Joan Carles 

Folia, llicenciat en activitat física i de 

l’esport. Hora: 19h. Lloc: Sala polivalent 

de l’escola La Salle Montcada.

21 l dimarts
Reunió. Del Consell de Dones. Hora: 

19.30h. Lloc: Sala Institucional de la 

Casa de la Vila.

22 l dimecres
Xerrada. ‘Caràcter guanyador, coaching 
esportiu per a entrenadors i esportistes’, 
a càrrec del coach Víctor González-Sale-
llas. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Elisenda 
de Montcada.

Reunió. Preparatius per celebrar l’acte 
d’homenatge a les víctimes d’accidents  
de tren a Montcada. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

25 l dissabte
Trobada eclèctica. Sobre ciència fic-
ció, fantasia i terror eclèctica en català. 
Hora: De les 10 a les 20h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda (veure més informació a 
la pàgina 22).

Presentació. De l’associació Súmate 
‘Construyendo la Catalunya del futuro’. 
Hora: 12h. Lloc: Kursaal.

Teatre. ‘Café-Dancing Doré’, de l’Aula 
de Teatre de Montcada i Reixac. Hora: 
21h. Lloc: Espai Cultural Kursaal. Preu: 
4 euros (també diumenge, a les 18h).

26 l diumenge
Visita. Parc de la Ciutadella. Hora: 11h. 
Lloc: Arc de Triomf (Barcelona). Orga-
nitza: Fundació Cultural Montcada.

27 l dilluns
Presentació. Del llibre ‘I ara què fem? 

com sortim de la crisi?’, de Simon Ca-

sas. Hora: 19h. Lloc: Sala polivalent de 

la Biblioteca Elisenda.

28 l dimarts
Inauguració. De l’exposició de moda 

‘Never stop playing’, de la dissenyado-

ra de moda Ana María González. Hora: 

19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

29 l dimecres
Xerrada. ‘Els límits en l’educació, útils?’, 

a càrrec de la psicopedagoga Anna So-

lano. Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

31 l divendres
Hora del conte. ‘Quin dia tan estrany!’, a 

càrrec de Marc Lloan. Hora: 18h. Lloc: 

Biblioteca de Can Sant Joan (Turó, 45). 

Teatre. ‘Maleïts poetes’, amb Sílvia Bel. 

Hora: 21h. Lloc: Auditori Municipal. 

Preu: 8 euros anticipada/10 euros a ta-

quilla.

Hora del conte
‘Quin dia tan estrany!’, a càrrec de 
Marc Lloan

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

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

sala 
principal

teAtre
café-dancing doré
aula de teatre
25 i 26 de febrer
sala Joan dalmau

eXPOSiCiÓ
menJa bé, tu hi guanYes!
21 de gener, 19.30h
sala sebastià heredia

FotoGrAFIA

el sentit de la vida
de samanta del río
fins al 8 de febrer

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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24 25 2621 22 2320
J.relat rivas rivas

a.pujol recasens recasensc.pardo guix r.miróJ.vila

c.pardorivas duran J.vilaJ.relat

29 3130
guix guix

1 2

  gener/febrer

rivas, c. conca,10
duran, av. terra nostra, 37
J.recasens, av.catalunya, 65
guix, c. major, 25
Miró, c. camèlies, 32
J.relat, c. major, 89
Pardo, c. masia, 2
vila Nieto, països catalans, 51
J.vila, pg. Jaume i, 26
A.Pujol, pg sant Jordi, 5

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

eXPOSiCiÓ
neVer stop pLAYInG
d’Ana M.González 
28 de gener, 19.30h

eXPOSiCiÓ
per Amor A L’Art
de Josep M. Cadena
Fins al 26 de gener

27 28
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pàgS. 24 i 25

nADAL I reIs en ImAtGes
Un recull de fotografies repassa 
els millors moments de les festes  

pàg. 22

JornADA soBre cIèncIA FIccIÓ
La trobada també abordarà els gèneres 
de la fantasia i el terror en català

La programació d’espectacles 
de la nova temporada arrenca 
el 31 de gener a l’Auditori Mu
nicipal, amb ‘Maleïts poetes’ 
(21h), un recital poètic a càrrec 
de Sílvia Bel, actriu de recone
guda trajectòria al teatre i a la 
televisió, on el seu treball més 
recent ha estat la sèrie de TV3 
‘Infidels’. L’espectacle recor
re els textos d’autors que van 
viure al límit de la vida i van 
descriure el seu temps sense 
sedassos ni topalls, com Pier 
Paolo Passolini, J.M. Fonollosa, 
Miquel Bauçà, Charles Baude
laire, Jacint Verdaguer, Nicanor 
Parra, Josep Palau i Fabre i Syl
via Plath, entre d’altres. 

Bel interpretarà fragments de les 
seves creacions acompanyada 
de la música de Carles Beltran 
i la veu de Llúcia Vives. Aquest 
espectacle s’inclou al cicle Poe
ticae, que enguany s’avança en 
el calendari i fa dues propostes 
més aquest trimestre: l’espec
tacle sobre Miquel Martí i Pol, 
‘Dolça, i fina, i tendríssima’, de 

SDT Teatre, el 14 de març, i un 
concert d’homenatge a Josep M. 
de Sagarra a càrrec del cantant 
Toni Subirana, el 21 de març. 
L’altre plat fort del primer tri
mestre de la temporada és ‘La 
esclusa’, de la companyia Deve
nir i protagonitzada per l’actriu 
Maica Barroso, coneguda per la 
seva aparició a la sèrie de TVE, 
‘Amar en tiempos revueltos’. 
Barroso canvia de registre i en
carna una dona a punt de sortir 
de la presó després de 16 anys 
de reclusió, en un text intens i 
conmovedor de Michel Azama. 
L’espectacle es podrà veure el 
21 de febrer al Kursaal (21h). 
El regidor de Cultura i Patri
moni, Daniel Moly (CiU), ha 
destacat que tant aquesta obra 
com ‘Refugi a les Rocoses’, que 
el grup Ànima Tosca represen
tarà al Kursaal el 2 de febrer, 
“són el resultat d’una nova 
línia de treball amb produc-
tores culturals privades, que 
creiem que pot funcionar”. 

Obres infantils. La programació 
per al públic familiar arrenca el 
23 de febrer amb ‘La bèstia de 
la mar salada’, que la compa
nyia Parella de 2 representarà 
a l’Auditori Municipal (12h). El 
prestigiós Centre de Titelles de 
Lleida visitarà la mateixa sala el 
30 de març amb l’obra ‘Xim’. 

NOvA TeMPOrAdA d’eSPeCTACleS
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Sílvia Bel (Barcelona, 1970) és un reconeguda actriu de teatre, cinema i televisió, on va interpretar el personatge de la Paula a la sèrie ‘Infidels’

Maica Barroso, de la sèrie de televisió ‘Amar en tiempos revueltos’, també actuarà a Montcada el 21 de febrer amb ‘La esclusa’

L’actriu sílvia Bel obre la programació amb 
el recital ‘maleïts poetes’, inclòs al poeticae
Laura Grau | Redacció

Els qui no van poder veure les dues últimes propostes de 
l’Aula de Teatre i del Grup de Teatre de La Salle, tenen 
ara noves ocasions per fer-ho. El musical ‘Cafè-Dancing 
Doré’, que va cloure la setena edició de la mostra Mont-
cada a Escena (MAE), es tornarà a representar els dies 
25 i 26 de gener al Kursaal (a les 21h i a les 18h, res-
pectivament). De ‘Mi sue ño es...’, estrenada a la MAE i 
inspirada en el musical ‘Mamma Mía’ (a la foto), també 
se’n faran tres funcions més al teatre de l’escola els dies 
2 i 9 de febrer, a les 18h, i el dia 8, a les 22h. Les en-
trades anticipades, a 7,50 euros, ja es poden comprar a 
l’escola La Salle, els dimarts i els dijous, de 17 a 18h, o 
bé a l’oficina d’Allianz (pg Rocamora, 1) | Lg

> noves funcions de ‘cafè-Dancing Doré’ i ‘mi sueño es...’

Moly: ‘Iniciem una 
nova línia de treball 
amb productores 
culturals privades’
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‘El sentit de la vida’ és el títol 
de l’exposició que la fotògrafa 
montcadenca Samanta del Río 
exposa a la Casa de la Vila fins 
al 8 de febrer. La mostra, inau
gurada el 14 de gener amb la 
presència del regidor de Cul
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), està formada per una 
sèrie d’imatges que retraten 
l’aventura de tenir un fill, des 
de l’embaràs fins al naixement. 
En concret, hi ha una desena de 
retrats de dones en estat i una 
vintena de nadons amb menys 
de 10 dies de vida. L’autora va 
explicar que es tracta d’una se
lecció de les imatges més reeixi
des que ha fet al llarg de nou 
anys al seu estudi de Riells i 
Viabrea (Montseny).  Del Río 
es dedica professionalment a 
aquest tipus de fotografia i pel 
seu estudi han passat moltes fa
mílies de Montcada.

Reflexions. La fotògrafa reco
neix que retratar un embaràs i 

un nounat és un plaer enorme, 
tot i la dificultat que comporta 
treballar amb nadons. “Has de 
tenir paciència i adaptar-te al 
seu ritme”, va comentar. A les 
imatges, les criatures apareixen 
dormides plàcidament en dife
rents posicions i amb elements 
que ressalten la seva petitesa. 
Mare des de fa dos anys, diu que 

millor ara el valor de la fotogra
fia per retenir en la memòria el 
record del naixement d’un fill. 
“És un moment molt especial 
de la vida que passa molt de 
pressa i no vols oblidar mai”, 
va afegir. Del Río va debutar a 
Montcada al 2011 amb la mos
tra ‘Miratges’, en col·laboració 
amb la poetessa Elisa Riera.

Laura Grau | Montcada

‘el sentit de la vida’ intenta captar 
la màgia del naixement d’un fill
Samanta del Río mostra una selecció de les millors fotos de nounats fetes al seu estudi
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Samanta del Río, parlant de la seva forma de treballar amb nadons durant la inauguració  

CASA de lA vilAAUdiTOri

moda creativa inspirada 
en jocs i manualitats

El 28 de gener s’inaugura a 
l’Auditori l’exposició ‘Never 
stop playing’, de la dissenyado
ra de moda Ana M. González 
(19.30h). La jove, de 26 anys 
i veïna de Montcada centre, 
presenta una col·lecció de roba 
inspirada en jocs tradicionals, 
com el parxís i el tres en ratlla, 
i en manualitats i espais de la 
infància. Les peces que exposa 
formen part del projecte de fi
nal d’estudis, que va cursar a 

l’Escola Superior de Disseny i 
Moda de Barcelona Felicidad 
Duce. González va viatjar a 
Londres per buscar els mate
rials amb què confegir les dife
rents propostes. “No són teixits 
massa comfortables perquè 
la col·lecció no està pensada 
per ser comercial sinó creati-
va”, ha explicat la dissenyado
ra, que des de fa un any i mig 
treballa en el departament de 
disseny de la coneguda marca 
de roba Bershka.

La dissenyadora Ana M. González mostra el treball de fi d’estudis

Laura Grau | Redacció
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Dos anys i escapades cada tres 
mesos a Istambul és el temps 
que ha trigat Seza Kaymak a 
reunir el material de l’exposició 
sobre la ciutat turca. Totes les 
imatges són en blanc i negre, 
“el color que millor defineix 
Istambul pels seus contras-
tos”, va assegurar Kaymak. 
La mostra es podrà veure fins 
a final de mes a La Galeria, 
a la seu de l’Agrupació Foto
gràfica de Montcada i Reixac 
(Afotmir), a la primera planta 
del Centre Cívic Antigues Es
coles de Mas Rampinyo. Més 
d’una seixantena de persones 
va assistir a la inauguració de 
la mostra, feta el 10 de gener 
amb la presència del cònsol de 
Turquia a Barcelona, Emir Sa
lim Yüksel, l’alcaldessa María 
Elena Pérez (PSC) i el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel  
Moly (CiU). 

Debut. El president de l’Afot
mir, Cosme Oriol, va destacar 
que Montcada “té el privilegi 

de ser el municipi on aquest 
autor fa la seva primera ex-
posició”. El fotògraf turc con
sidera que “el blanc i negre és 
la millor manera d’expressar 
l’emoció sense condiment, 
a més del factor humà i del 
context”. Per a Kaymak, el 
repte és “apropar-se molt al 
carrer, capturant l’ànima i 
les essències”. El fotògraf re
sideix a Espanya des de fa 12 

anys, vuit dels quals ha viscut 
a Madrid i els quatre darrers, a 
Barcelona. Precisament va ser 
el propi artista qui va contac
tar amb l’entitat montcadenca, 
de la qual ja és soci i a qui va 
dedicar paraules d’agraï ment 
i elogi. “Vaig començar amb 
la fotografia fa cinc anys com 
una afició durant els viatges i 
ara s’ha convertit en un sana 
obsessió”, va concloure.

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo

el fotògraf seza Kaymak retrata la 
ciutat d’Istambul en blanc i negre
Nascut a Turquia, l’autor ha escollit Montcada i Reixac per fer la seva primera exposició
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D’esquerra a dreta, Cosme Oriol, Seza Kaymak, M.Elena Pérez, Emir Salim i Daniel Moly

AFOTMir

Anna M.González té 26 anys i ja treballa com a dissenyadora per a la marca de moda Bershka
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L’Espai Cultural Kursaal es va 
omplir el 29 de desembre per 
veure la segona edició del cer
tamen de monòlegs solidaris, 
organitzat per l’entitat juvenil 
Panceta’s Crew. La recaptació, 
un total de 1.375 euros, s’ha 
destinat a la fundació Projecte 
Home, que té una comunitat te
rapèutica a la Vallençana. El fes
tival va comptar amb l’actua ció 
dels actors Sergio Marín, Toni 
Cano –que va fer de presenta
dor–, Jordi Merca, Er Maiker, 
Carlos del Pozo, David Barra
gán, El Vinagre i el mag Selu. 

Actuació inesperada. La sorpresa 
de la nit va arribar amb l’actua
ció de la còmica Laura Granja, 

que es trobava entre el públic 
i també va voler sumarse a la 
festa. Les portes es van obrir 
una hora abans de l’espectacle 
perquè el públic pugués fer do
nacions d’aliments, que s’han 
lliurat al menjador social ‘El 
Caliu’, de l’Abi. A l’acte van as
sistir diversos representants de 
Projecte Home, entre els quals 
hi havia el director de la funda
ció a Catalunya, Oriol Esculies.  
Segons la valoració dels orga
nitzadors, els monologuistes 
participants van mostrar el seu 
compromís amb el certamen i 
la bona sintonia amb el públic 
montcadenc, oferintse a tornar 
l’any vinent i consolidar l’acte 
com una cita anual al calendari 
cultural del municipi.

panceta’s crew recapta 
1.375 euros per a la 
fundació projecte Home
Els aliments recollits s’han destinat al menjador ‘El Caliu’

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

ii FeSTivAl de MONÒlegS SOlidAriS

La companyia Divinas va cap-
tivar el públic del Kursaal a la 
representació del seu darrer es-
pectacle ‘Paradís’, el 29 de de-
sembre. Es tracta d’un musical 
que recrea les companyies de 
varietès ambulants de la prime-
ra meitat del segle XX que ana-
ven de poble en poble, intentant 
guanyar-se la vida, reflexionant 
sobre la difícil situació de les do-
nes que optaven per vides poc 
convencionals. A diferència de 
propostes anteriors  com ‘Cho-
colat’ i ‘Enchanté’ –representa-
da a Montcada el passat mes de 
maig–, en què les cançons eren 

en anglès, francès i alemany, 
Divinas fa un gir cap a la músi-
ca popular de de la postguerra 
amb cuplets, coples, sarsueles 
i tangos molt coneguts, que el 
públic més gran de la sala es va 
animar a cantar. 
L’actriu montcadenca, Irene Ruiz 
(a l’esquerra de la foto), i les ger-
manes Carla i Marta Móra, van 
tornar a demostrar la seva versa-
tilitat interpretant amb solvència 
els seus personatges i ballant i 
cantant en directe amb núme-
ros molt ben resolts, alguns de 
gran comicitat i d’altres de caire 
dramàtic  | Lg

> ‘paradís’ captiva el públic del Kursaal
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Els aficionats a la ciència ficció, 
la fantasia i el terror tenen una 
cita a la Biblioteca Elisenda de 
Montcada el 25 de gener. La 
trobada l’organitzen el grup 
Tertúlies  Catalanes de Cièn
cia Ficció, Fantasia i Terror 
(TerCat) i la revista Catarsi, 
especialit zada en aquests gène
res, i comptarà amb la presència 
d’escriptors i experts en aques
tes temàtiques que parlaran de 
les seves obres i analitzaran els 
seus principals referents. Un 
dels plats forts del programa és 
la presentació del llibre ‘El som
riure d’un eco’, de Jordi Gime
no, guanyador del XIVè Premi 
de Narrativa de Ciència Ficció 
Manuel de PedroloCiutat de 
Mataró 2012. Gimeno estarà 
acompanyat de l’escriptor An
toni MunnéJordà, membre de 
la Societat Catalana de Cièn cia 
Ficció i Fantasia (SCF). També 
destaca la presència de Sara 
Grissom, autora de la novel·la 
d’intriga fantàstica ‘El hombre 
que nunca fue’.

Experts locals. Entre els ponents 
hi ha una doble representació 
montcadenca. Ismael Ávalos, 
responsable del Club de Lec
tura Unicorns Mecànics –amb 
seu a la Biblio teca Elisenda– i 
expert en Tolkien, analitzarà 
els personatges femenins de la 

novel·la de fantasia èpica ‘El 
senyor dels Anells’. Miquel Co
dony, autor del bloc ‘La biblio
teca de Ilium’, farà la conferèn
cia ‘El futur dels nostres avis’. 
La jornada també servirà per 
presentar el darrer número de 
la revista Catarsi, premi especial  

Ictineu. La participació a la tro
bada, que començarà a les 10h 
i clourà al voltant de les 19h, és 
gratuïta. A partir del dia 20 de 
gener, a la Biblioteca Elisenda 
es podrà visitar una exposició 
sobre aquests gèneres i els seus 
millors il·lustradors actuals.

Laura Grau | Redacció

trobada d’escriptors i aficionats a la
ciència ficció, el terror i la fantasia
La jornada l’organitzen Ter-Cat i la revista ‘Catarsi’ per promoure aquests gèneres en català
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Sara Grissom és una de les autores convidades a la III Trobada de CFFTE que es farà el 25 de gener

bibliOTeCA eliSeNdA

El mag Selu, fent un truc a una persona del públic que va assistir al II Festival de Monòlegs
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el retro-visor Josep Bacardit
Fundació cultural

Barcelona era la principal destinatària de la producció, que tenia fama per la seva qualitat

Entre el carrer Santiago i l’avinguda 
de la Ribera hi ha un petit carreró 
que rep el nom de passatge de les 
Maduixes. Aquesta denominació 
no és un caprici sinó el testimoni 
d’una època en què Montcada era 
una gran productora de madui-
xes. Des de mitjan del segle XIX 
fi ns al primer quart del XX, no hi 
havia pagès montcadenc que, poc 
o molt, no dediqués una part dels 
seus camps a cultivar aquest fruit. 
La ciutat de Barcelona era la des-
tinatària i principal consumidora 
d’aquest producte. 

Exquisides. La maduixa de Mont-
cada va ser considerada de les 
millors de Catalunya pel clima i les 
especials condicions que reunien 
els terrenys sorrencs on es conre-
ava, sobretot a les riberes dels rius 
Besòs i Ripoll. És a partir de l’any 
1925 quan la producció comença 

a baixar a conseqüència del creixe-
ment urbanístic i industrial. A la dè-
cada dels 50, ja només quedaven 
petits horts, que van desaparèixer 
amb la riuada de 1962 i la posteri-
or canalització dels rius. De la fama 
de la maduixa montcadenca en 
trobem testimonis a la premsa de 
l’època i, fi ns i tot, a la literatura. 
L’any 1892 Emili Vilanova va es-
criure un sainet sobre la socie tat 
barcelonina titulat ‘Qui compra ma-

duixes?’, inspirat en un dona que 
anunciava les maduixes de Mont-
cada pels carrers de Barcelona a 
ple pulmó. En un personatge si-
milar es va inspirar el director de 
la revista Papitu, Agustí Piracés, al 
1919 per composar el poema ‘La 
maduxaire de Montcada’ amb un 
rerefons eròtic: “La fl or del bosc 
és lo que porto, de tot Montcada 
lo mellor; mireu que maca, que 
vermella i que sencera la tinc jo”.

montcada, terra de maduixes extra

Aspecte actual del passatge de les Maduixes, entre el carrer Santiago i l’av. de la Ribera
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La nova colla 
castellera de 
montcada fa les 
seves primeres 
passes

La nova Colla de Castellers de 
Montcada i Reixac ha començat 
a donar les primeres passes.  
Una cinquantena d’antics i nous 
membres del col·lectiu –que va 
existir entre 1991 i 1998– es 
van reunir en assemblea el 22 
de desembre a l’Abi per posar 
les bases d’aquesta nova etapa. 
La primera tasca que s’ha dut a 
terme és actualizar els estatuts, 
que estaven desfasats, i iniciar 
els tràmits per donarse d’alta al 
registre d’entitats castelleres de 
la Generalitat. 

Experts. La nova junta està pre
sidida per Antoni Mollet. Sal
vador Urpí n’és el secretari i 
Romà Nuez, el tresorer. En breu, 
s’organitzaran visites als assajos 
d’altres colles i tallers per apren
dre a tocar la gralles i el tabal. 
Les persones interessades a for
mar part de la nova entitat po
den enviar un correu electrònic a 
l’adreça castellersdemontcadaireixac@
gmail.com. La colla utilitzarà l’Abi 
com seu de les seves trobades.

Laura Grau | Montcada

Les inscripcions 
a la rua 2014
s’obriran el 22 
de gener
El 22 de gener s’obrirà el ter
mini perquè les comparses inte
ressades puguin apuntarse a la 
Rua de Carnaval 2014 i optar 
als diferents ajuts que concedeix 
l’Ajuntament per cobrir part de 
les despeses de confecció de les 
carrosses i les disfresses. En
guany la desfi lada tindrà lloc l’1 
de març i no es preveuen gaire 
novetats. La Rua sortirà de Can 
Sant Joan i anirà fi ns al centre per 
acabar al pavelló Miquel Poblet, 
convertit en Sambòdrom  | LR

Aules d’estudi 
a la Biblioteca 
elisenda 
Amb motiu de la proximitat dels 
exàmens universitaris, la Biblio
teca Elisenda torna a posar en 
marxa les Aules d’Estudi. El 
servei nocturn per a estudiants 
majors de 16 anys funcionarà de 
dilluns a divendres fi ns al 31 de 
gener des de les 20.30h fi ns a les 
0:30h. L’entrada al recinte es fa 
per la part posterior del complex 
Montcada Aqua   | LR

Es conreaven als 
terrenys sorrencs de 
les riberes dels rius 
Besòs i Ripoll
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La Cavalcada de Reis 2013 va 
incorporar algunes novetats or
ganitzatives respecte edicions 
anteriors per raons de seguretat 
i a l’espera que es publiqui la 
normativa estatal sobre aquest 
tipus d’esdeveniments. La mort 
d’un nen a la desfi lada de Màla
ga l’any passat, quan intentava 
collir caramels de sota d’una de 
les carrosses, va posar sobre la 
taula la necessitat d’extremar 
les precaucions perquè aquests 
desgraciats accidents no es tor
nin a repetir. Una de les mesu
res aplicades a Montcada va 
consistir a repartir els caramels 
a peu de carrer, feina que van 
fer els patges, per garantir que 
els caramels caiguessin a prop 
del públic i no enmig de la car
retera. Per agilitar el ritme de la 
desfi lada es va deixar un espai 
mínim entre carrossa i carrossa. 
Com a novetat i per dignifi car 
el fi nal de la Cavalcada, els Reis 
van fer una última parada a la 
sala d’actes de La Unió –abans 
arribaven fi ns a La Rasa, on ja 
no quedava gaire públic.

Recorregut. El trajecte va ser el 
mateix que anys anteriors. El 
primer lloc que van visitar va 
ser el Casino de Terra Nostra. 
Després es van dirigir a l’avin
guda de la Ribera, punt de 
partida de la Cavalcada, que 
va passar per Can Sant Joan, 
la Ribera, Montcada Centre, i 
Montcada Nova i va cloure a 
Mas Rampinyo. La comitiva 
reial va ser rebuda a la plaça 
de l’Església per les autoritats 
municipals, encapçalades per 

l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui els hi va lliurar les 
claus de la ciutat.  El comentari 
més generalitzat entre el públic 
és que la desfi lada va complir 
l’horari previst i no va acumu
lar retards, com en altres oca
sions. A Can Sant Joan es van 
sentir crítiques sobre l’excessiva 
celeritat amb què va passar la 
comitiva reial pel barri. A Can 
Cuiàs, els Reis van arribar de 
la muntanya de Collserola amb 
cavalls. Dies abans de la Ca
valcada, alguns emissaris reials 
van visitar diferents punts del 
municipi. La plaça de l’Església 
de Montcada va acollir un dels 
patges el dia 4. La pluja el va 
obligar a protegirse dintre de 
l’Auditori, on va seguir atenent 
el públic infantil. Els Reis també 
van enviar patges a la rambla 
dels Països Catalans de Mont
cada Nova, a la plaça Bosc de 
Can Sant Joan i a La Unió, que 
va organitzar el Fira Reis. 

Altres activitats. Les corals de 
l’escola Giravolt i la del Turó 
van fer els concerts de Nadal, 
la primera al Kursaal, i la se
gona, a l’Església de Santa En
gràcia. L’MCC va organitzar 
un cagatió al carrer Generali
tat el dia 23, amb l’esplai Sesa. 
L’Associa ció de Comerciants  de 
Can Sant Joan va fer un recital 
de poe sia a l’Auditori el dia 22, 
com a cloenda de la campanya 
de recollida d’aliments. A Can 
Cuiàs, el dia 21, la Xarxa d’In
tercanvi va muntar un mercat 
de joguines, el cagatió, teatre 
infantil i tallers de manualitats 
nadalenques.

NAdAl i reiS eN iMATgeS

Laura Grau | Redacció
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La cavalcada canvia alguns aspectes 
organitzatius per motius de seguretat
Per evitar riscos en la recollida de caramels per part del públic infantil, els patges els van repartir a peu de carrer

Dues magnífi ques aus del Paradís arrossegaven la carrossa del Rei Baltasar, guarnida amb elements fl orals i una de les més espectaculars

La carrossa del Rei Melcior, arrossegada per dos aus mitològiques, entrant a la plaça de l’Església, on els esperava una munió de persones
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El Rei Gaspar, saludant la gent a la plaça de l’Església, acompanyat de l’alcaldessa M. Elena Pérez

Ses Majestats d’Orient van fer una parada al Gran Casino de Terra Nostra per recollir cartes abans d’iniciar el recorregut per la resta del municipi

NAdAl i reiS eN iMATgeS

La Xic Can Cuiàs va fer un mercat d’intercanvi i tallers per a nens

La Unió va organitzar una nova edició del Fira Reis el dia 4 a la seva seu

Un representant reial va visitar Can Sant Joan per recollir les cartes

Montcada Nova també va tenir el seu patgeEl patge de la plaça de l’Església, rebent una carta

L’MCC i l’esplai SESA van muntar un Cagatió gegant al carrer Generalitat el 23 de desembre

Membres de l’Associació Musical Giravolt, al concert de Nadal fet al Kursaal el 21 de desembre

La Coral del Turó va actuar a l’Església de Santa Engràcia el 29 de desembre amb la Coral Amarant

Els comerciants de Can Sant Joan van fer un recital de poesia a l’Auditori Un patge, arribat amb tren, va visitar la sala d’actes de La Unió el dia 4

A Can Cuiàs, els Reis Mags van arribar amb cavall com ja és tradició

fotos: laura grau, fidel casaJuana i xic can cuiàs



26 Gener 2014Esports

Esports
laveu.cat/esports

BÀsQuet
Llorenç Pérez, base de 59 anys del 
sènior C de l’UB MIR, és el segon 
jugador federat més veterà
pàg. 28pàg. 31

nAtAcIÓ
La nedadora infantil Marina Castro, 
del CN Sabadell, es proclama triple 
campiona de Catalunya

L’UE Sant Joan Atlètic de Mont
cada ha iniciat amb bon peu 
l’any 2014 i ja no ocupa el lloc de 
la promoció de descens a la Ter
cera Catalana. Els montcadencs 
fa sis jornades que no perden i, 
amb un balanç de quatre empats 
i dues victòries, ocupen la dotze
na posició de la classifi cació amb 
19 punts. Amb dos gols de Nil 
Encinas i Iván Gres, tots dos a 
la segona meitat, l’UE Sant Joan 
va guanyar a la 16a jornada al 
camp d’un rival directe com el 
Vilanova del Vallès (02), que 
baixa a llocs de descens. “Ha-
víem aconseguit bons empats 
contra equips de la part alta de 
la taula, però ens calia una vic-
tòria com aquesta contra un ri-

val directe per sortir de la part 
baixa”, comenta l’entrenador, 
José Manuel Martín ‘Pinti’, que 
celebra haver recuperat quatre 
jugadors: Iván Gres, Álex To
rres, Eric Calvo, Àlex Casals i 
Rafa ‘Castilla’, qui després de 
provar amb l’UE Mollet ha de
cidit tornar al club. 
Els problemes per a l’UE Sant 
Joan es produeixen sota pals. A 
causa de les lesions dels dos pri
mers porters, contra el Vilanova 
va haver de jugar el jove Marc 
de Miguel, ex del juvenil de l’EF 
Montcada. En el capítol de fi txat
ges, el club també ha incorporat 
Óscar Peralta, que estava sense 
club i entrenava amb l’equip des 
de principis de temporada, i Cris
tian, que prové de l’Argentona.

Rafa Jiménez | Redacció

FUTbOl. SegONA CATAlANA

L’ue sant Joan acumula sis jornades sense 
perdre i surt de les posicions de descens
L’equip de José Manuel Martín ‘Pinti’, que sumava quatre empats seguits, va iniciar l’any amb una victòria al camp del Vilanova del Vallès (0-2)

L’UE Sant Joan Atlètic sembla que ha trobat una bona dinàmica de resultats i ara afronta amb més optimisme la recta fi nal de la primera volta
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El sènior femení de l’EF Montca
da va començar el 2014 encaixant 
la seva primera derrota al camp 
del Lleida Esportiu Terraferma 
(10), un fi lial de la zona mitja 
de la taula. Les montcadenques, 

que van acomiadar el 2013 amb 
una golejada contra el Mollerussa 
(100), baixen a la tercera posició 
amb 31 punts i ja no tenen op
cions d’aconseguir el lideratge el 
19 de gener amb la visita del Sant 
Gabriel, el primer amb sis punts 

més. “L’equip s’havia acomodat 
perquè no perdíem. Aques-
ta derrota ha de ser un toc 
d’atenció. Queda molta lliga, 
però les nostres opcions passen 
per guanyar el Sant Gabriel”, 
diu el tècnic, Adriano Bujalance. 

L’eF montcada perd el seu primer partit 
quan estava més a prop del lideratge

FUTbOl FeMeNÍ. PriMerA CATAlANA

L’EF Montcada ha deixat de ser l’únic equip invicte als tres grups de la Primera Catalana femenina

A una setmana de rebre el primer classifi cat, va caure al camp del fi lial del Lleida (1-0)

Rafa Jiménez | Redacció
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El Broncesval Montcada va co
mençar la segona volta al grup 3 
de la Segona B amb una victòria 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’Olympic Floresta (42). Tot i les 
baixes d’homes importants com 
Roger Bonet i Gerard Esteller i 
que la primera meitat va finalitzar 
amb un empat sense gols, l’equip 
de Lolo Rodríguez va lligar els 
tres punts després de remuntar un 
0 a 1 en contra gràcies als gols de 
David Ortega, Carlos Riquelme, 
en dues ocasions, i Adrià Esteller. 

Amb aquesta victòria, el Bronces
val es consolida a la quarta posició 
amb 29 punts, malgrat que encara 
té un partit pendent contra el Pre
mià de Mar, que es va suspendre 
abans de les vacances de Nadal i 
que s’havia de jugar, al tancament 
d’aquesta edició, el 16 de gener. 
“És un grup molt igualat, però 
confio a donar un salt a la se-
gona volta. Crec que estarem 
a dalt i també penso que hi ha 
rivals que no podran mantenir 
una dinàmica tan positiva”, co
menta Rodríguez.

Consolidat a la quarta plaça, aspira a pujar més posicions

el Broncesval comença la 
segona volta amb bon peu

FUTbOl SAlA. SegONA b

Jordi Martí ‘Marty’ i Carlos Riquelme, en segon pla, són dos dels homes clau del Broncesval
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El CD Montcada es manté a 
la part mitja de la taula –ara 
ocupa la novena posició amb 
23 punts– i va iniciar el nou 
any amb un just empat contra 
l’UE Mollet (00). Va ser un 
derbi vallesà molt igualat on les 
defenses i els porters van estar 
més inspirats que els davanters. 
Amb aquest punt, els verds van 
tornar a sumar després de la 
derrota, a l’última jornada del 
2013, al camp del Júpiter (41). 
“Aquest és un grup molt igua-
lat, però veig l’equip molt ficat 
per poder encadenar tres o 
quatre bons resultats que ens  
allunyin encara més del des-
cens i ens apropin a la part 
alta. Això sí, hem d’estar més 
encertats de cara al gol, que 
és el nostre gran problema”, 

explica Jordi Salvanyà, tècnic 
d’un equip que suma la mateixa 
quantitat de gols –17– a favor i 
en contra. 

Baixa d’Oriol Nacarino. Tot i les va
cances de Nadal, el club verd no 

es va aturar i va jugar un amis
tós el 4 de gener a casa contra el 
Martinenc (22). Durant aquests 
dies també es va confirmar la 
baixa d’Oriol Nacarino, que ha 
decidit deixar el club davant la 
manca de minuts. 

FUTbOl. PriMerA CATAlANA

sequera golejadora del cD montcada 
que segueix a la part mitja de la taula
En el primer partit del 2014, va empatar a casa sense gols contra l’UE Mollet 

Rafa Jiménez | Redacció
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El CD Montcada manté sis punts d’avantatge amb el descens i vol mirar més cap a dalt

Rafa Jiménez | Redacció

L’UD Santa María continua 
ocupant la desena posició del 
grup 15è de Quarta Catalana, 
tot i que no ha pogut sumar cap 
punt en els seus dos últims par
tits contra dos equips de la part 
alta de la classificació. A l’última 
jornada de 2013, els homes de 

Pere Ricart van oferir una bona 
imatge però es va imposar la 
lògica i van perdre a casa con
tra el líder, l’UDAF Inter (12). 
Al primer partit del 2014, els 
de Terra Nostra van caure de 
forma contundent al camp del 
sisè, l’Esquerra de l’Eixample B 
(52), tot i anar guanyant per 1 

a 2 a manca de 25 minuts per al 
final. “Vam tenir moltes baixes 
per afrontar aquest partit. Els 
nois tenen una bona predispo-
sició i anirem millorant, però 
la veritat és que els últims 10 
minuts contra l’Esquerra van 
ser desastrosos”, ha explicat el 
tècnic, Pere Ricart.

L’uD santa maría ofereix una bona 
imatge, però perd dos partits més

FUTbOl. QUArTA CATAlANA

L’UD Santa María no acaba de trobar la regularitat en el joc i els resultats a la Quarta Catalana

Tot i donar la cara, els de Pere Ricart van caure a casa contra el líder, l’UDAF (1-2) 

Rafa Jiménez | Redacció

> Dues victòries 
seguides del B
El CD Montcada B ha encadenat 
dues victòries al grup 15è de Quar-
ta Catalana que li permeten acostar-
se a les primeres posicions. L’equip 
de Juan Meca és quart amb 25 
punts, tot i que encara està a 12 
del primer lloc, que ocupa l’UDAF 
Inter, i a 8 del segon, el Mirasol-Ba-
co Unión. “Optar a la primera po-
sició és gairebé impossible, però 
crec que encara podem arribar a 
la segona”, diu Meca | RJ
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El sènior masculí del CH La Salle 
va iniciar la segona volta al  
grup D de la Primera Estatal 
amb una previsible derrota a 
la pista del líder, el Sant Martí 
Adrianenc (3326), que només 
ha perdut dos partits. Tot i la 
baixa de Pau Maresma, l’equip 
va poder recuperar Chus Jimé
nez, que va tornar a jugar des
prés de tres mesos allunyat de 
les pistes per una fractura al nas. 
Els homes de Jaume Puig sumen 
tres derrotes seguides, però con
tinuen en una tranquil·la vuite
na posició amb 12 punts i el seu 
tècnic és optimista pensant en 
la segona volta. “Malgrat les 
baixes, hem fet una més que 
acceptable primera part de 
la competició. Als meus juga-
dors, els hi he demanat que, 

com a mínim, s’han d’igualar 
les xifres que hem aconseguit 
fins ara”, diu Puig.

Altres sèniors. El femení compar
teix el lideratge del grup D de 
Primera Catalana amb 15 punts. 

No ha perdut cap partit i va su
mar dues victòries més contra  
l’H. Terrassa  (629) i el Sant Quir
ze B (299). D’altra banda, el sènior 
B és quart a la Tercera Catalana 
després de guanyar l’H. Garcí C 
(3227) i l’H. Vilablareix (2131). 

hANdbOl

el masculí del cH La salle afronta  
amb optimisme la segona volta
Tot i sumar tres derrotes seguides, Jaume Puig espera mantenir la bona línia exhibida

Rafa Jiménez | Redacció

El sènior masculí del CH La Salle vol repetir la seva bona primera volta a la Primera Estatal

> Homenatge a 
Xavi martín mora
El màster masculí del CH La Salle 
va tornar a competir el 12 de ge-
ner amb un partit a casa contra 
l’H. Barceloneta. 28 dies després 
de la mort de Xavi Martín Mora, 
els seus companys el van home-
natjar amb la victòria (18-17). Al 
23’ 43”, moment de la caiguda 
de Martín contra el Sant Quirze, 
es va aturar el partit per fer un 
minut de silenci que també van 
seguir els jugadors rivals | RJ

El sènior C de l’UB MIR, que ocu
pa la cinquena posició del grup 4t 
del Campionat Territorial i que a 
l’última jornada va perdre contra 
el CB Montmeló (5358), té a la 
seva plantilla un jugador únic. Es 
tracta de Llorenç Pérez, un base de 
59 anys. Metge de professió i veí 
de Barcelona, Llorenç va arribar a 
jugar als anys 70 a la màxima ca
tegoria amb l’Espanyol. A l’edat de 
24 anys, va deixar el bàsquet per 
estudiar medicina. Un partit a la 
setmana amb uns amics va passar 
a ser la seva única connexió amb 
l’esport de la cistella.
Dos amics de Llorenç que jugaven 
al CEB Can Sant Joan, José Ma
nuel González i Xavi Espín, el van 
animar a federarse la temporada 
passada. A Montcada, va coinci
dir amb el seu fill Marc, exfutbo
lista de l’UE Sant Joan. “Des d’un 
principi, m’he trobat molt a gust 
a Montcada. Em coneixen com 
el ‘júnior’ i estic molt content 
d’haver tornat a jugar, tot i que 
la meva família diu que sóc una 

mica friki”, comenta Pérez, el 
segon jugador de bàsquet de més 
edat que està federat a Catalunya.   
Il·lusionat amb el nou projecte 
de l’UB MIR, ha decidit conti
nuar una temporada més i diu 
que seguirà jugant fins que “el 
cos aguanti”, tot i que reconeix 
que s’ha hagut de posar lentilles 
per veure el marcador i que nota 
la duresa dels jugadors rivals que 
“sempre van a pel iaio”.  

Al seus 59 anys, juga de base amb el sènior C de l’UB MIR

Llorenç pérez, un cas  
atípic al bàsquet català

bÀSQUeT

Rafa Jiménez | Redacció
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Llorenç Pérez, a l’últim partit del sènior C

> Del jugador més veterà, al futur de l’uB mIr
Llorenç Pérez és el jugador més veterà de l’UB MIR, un club que fona-
menta gran part del seu treball en la formació de basquetbolistes per al 
futur. Una prova d’aquesta bona feina és va veure durant l’aturada de la 
competició. L’infantil B masculí es va proclamar campió de la seva catego-
ria al XIII Torneig de Nadal que el Gramanet BC va organitzar entre el 27 i 
el 29 de desembre al Poliesportiu del Raval de Santa Coloma | RJ

pi
la

r
 a

bi
án



29Gener 2014 Esports

L’EF Montcada és el nou líder en 
solitari del grup 4t de la Segona 
Catalana gràcies a les dues enso
pegades del Port de Barcelona. Els 
montcadencs no han desaprofitat 
el sotrac del seu rival, que fins ara 
es mantenia invicte, i han sumat 
dues victòries seguides –contra 
el Masnou Inter Dinamic (135) i 
l’AE IrisSolCasagemes B (25)– 

que li donen el lideratge amb 29 
punts quan només manca una 
jornada per al final de la primera 
volta.

Juvenil. Ha pujat a la setena posi
ció del grup 3r de Segona Divisió 
després de guanyar el Martorelles 
(32). Els vermells sumen 13 punts 
amb quatre victòries, un empat i 
cinc derrotes.

Ha aprofitat les dues derrotes seguides del seu rival directe

L’eF montcada, nou líder 
en solitari del seu grup

Les lligues de korfbal s’aturen 
fins al mes de març i la compe
tició continua amb la disputa 
de la Copa Catalana. El pri
mer equip del CK Montcada, 
el Multiópticas Isis A, jugarà 
el 2 o el 9 de febrer –el club ha 
demanat que sigui a casa el dia 
9– els quarts de final a partit 
únic contra el Vilanova. Precisa
ment, la final a quatre es jugarà a  
Vilanova i la Geltrú el 15 i 16 de 
febrer.
Per la seva part, el segon equip 
també disputarà els quarts de fi
nal durant el cap de setmana de 
l’1 i el 2 de febrer contra el gua
nyador del MataróVacarisses. 
El júnior del Miró jugarà direc
tament les semifinals (el 2 o el 9 
de febrer) contra el CEVG | RJ

els dos sèniors 
del cK montcada 
preparen la 
copa catalana
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FUTbOl SAlA. SegONA CATAlANA

El sènior de l’EFM, que va pujar la temporada passada, està fent una campanya espectacular

El Club Tennis Taula La Unió 
va celebrar el 28 de desembre la 
segona edició de l’Open de Nadal, 
amb la participació de 36 jugadors 
de categoria nacional vinguts des 
de diferents punts de Catalunya. 
El guanyador va ser Manel Me
nal, de Vilafranca del Penedès. En 
la segona posició va quedar Carlos 

Carretero, del Mollet, i en la terce
ra, Toni Mesa, de l’Ateneu 1882. 
“Novament hem pogut veure 
un tennis taula d’alt nivell, amb 
jugadors d’arreu, fet que confir-
ma que el nostre open ja és una 
cita consolidada en aquestes da-
tes”, va dir el president del club, 
Javier Aguado | RJ

Es va disputar el 28 de desembre amb un total de 36 jugadors

manel menal guanya 
l’open de nadal de La unió

Tots els jugadors que van participar a l’Open de Nadal es van fer una foto de família

TeNNiS TAUlA

> La gossa sira anirà al campionat del món
La gossa Sira i el montcadenc David 
Ferrer s’han classificat per al Cam-
pionat del Món Wao d’Agility que es 
disputarà a Itàlia el pròxim mes de 
maig, on participaran més de 35 paï-
sos. L’animal, de 7 anys, es va procla-
mar la temporada passada campió 
d’Espanya en la categoria mini, sent 
el tercer any consecutiu que puja al 
podi, i va revalidar per tercera vegada 
el títol de campió de Catalunya | SA d
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El coach esportiu Víctor González-Salellas farà el 22 de gener una xerrada a 
la Sala Polivalent de la Biblioteca Elisenda de Montcada (Tarragona, 32), a 
les 19h, que servirà per presentar el seu llibre ‘Carácter ganador. Coaching 
deportivo para entrenadores y deportistas’ | RJ

> Xerrada sobre ‘coaching’ esportiu a la Biblioteca 
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Fa goig veure la classificació al 
grup 4t de la Segona Catalana 
amb dos equips montcadencs a les 
dues primeres posicions. L’AE Can 
Cuiàs A va acomiadar el 2013 do
nant la sorpresa i guanyant el Port 
de Barcelona, líder invicte fins 
aquell moment, amb un 9 a 5. A la 
primera jornada del 2014, l’equip 
d’Óscar Ruiz, que no coneix la de
rrota des de fa sis partits, va tornar 
a guanyar a la pista de l’Arenys de 

Munt CFS (46) i ha pujat fins a 
la segona posició per darrera de 
l’EF Montcada gràcies a una nova 
derrota del Port –tots dos equips 
estan empatats amb 26 punts.

Sènior C. És quart per la cua amb 
7 punts a la Tercera Catalana. A 
l’última jornada va aconseguir el 
seu primer empat contra el Mú
nich (44) que trencava una ratxa 
de vuit derrotes consecutives | RJ

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AFS Bosc d’en Vilaró ha pujat 
fins la setena posició del grup B 
de Primera Territorial que orga
nitza la Federació Catalana de 
Futbol Sala. Els montcadencs, 
que van perdre abans de les va
cances de Nadal el partit ajornat 
a la pista de l’AE Tiana B (83), 
van aconseguir un meritori em
pat a casa del segon classificat, el 
CFS Olimaja (22), que encara 
no ha perdut cap partit aquesta 
temporada | RJ 

L’AFs Bosc  
d’en Vilaró treu 
un empat de la 
pista del segon

Bon empat dels verds per començar l’any
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Després del descens de la temporada passada, l’AE Can Cuiàs A lluita per recuperar la categoria

L’equip d’Óscar Ruiz va guanyar el líder, que estava invicte

L’Ae can cuiàs A puja 
fins a la segona posició

F. SAlA. 1a TerriTOriAl 

El centre excursionista El Cim inicia l’any amb la 28a etapa del GR-92. El 
recorregut, entre Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant, es farà el 18 de gener. 
L’expedició sortirà del col·legi La Salle a les 7h i les inscripcions s’han de fer a 
la botiga Vilarrassa Homes (Major, 69). Es demana llicència federativa | RJ

> el cim farà una nova etapa del Gr-92



30 Gener 2014Esports

Un grup de multiesport amb 15 
alumnes és la gran novetat en el 
programa d’activitats extraesco
lars que organitza l’AMPA del 
col·legi Sagrat Cor de Montcada 
Centre per al curs 20132014. 
L’escola ha experimentat un aug
ment de la quantitat d’alumnes 
que fan algunes de les extraesco
lars que també inclouen psico
motricitat (22 alumnes), futbol 
(17), hip hop (14), patinatge (20) 
i karate (21). “Valorem molt 
positivament haver incremen-
tat el nombre d’alumnes que 

participen i que poden gaudir 
de l’esport i aprendre valors 
com la cooperació”, comenta

Mari Gutiérrez, la coordinadora 
del treball de cinc monitors des 
de fa cinc anys. 

eSPOrT eSCOlAr

Augmenta la quantitat d’alumnes 
que fan extraescolars al sagrat cor

Rafa Jiménez | Redacció

La novetat respecte al curs passat ha estat la creació d’un grup que fa multiesport

El cadet A de l’FS Montcada 
ha acumulat per segona vegada 
aquesta temporada dues victòri
es seguides al grup 1r de Divi
sió d’Honor. Els montcadencs 
ocupen la setena posició amb 20 

punts i un balanç de sis victòries, 
dos empats i cinc derrotes. A les 
dues últimes jornades, disputa
des al pavelló Miquel Poblet, el 
cadet A va golejar el Sant Julià 
(70) i també va superar el Nàstic 
de Tarragona (32).

Els montcadencs ocupen la setena posició a la Divisió d’Honor

FUTbOl SAlA. FS MONTCAdA

Després de dues derrotes i un empat, el cadet A ha pogut sumar dues victòries seguides

el cadet A encadena dues 
victòries consecutives
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el premini femení, a punt per a  
iniciar la fase regular al nivell B
Torna a la competició el 25 de gener. A la fase prèvia, només va aconseguir una victòria

El premini femení de l’UB 
MIR començarà el 25 de gener 
la fase regular del nivell B amb 
un partit a casa contra el CB 
Argentona. El grup 1 inicia la 
competició el dia 18, però les 
montcadenques tindran jor
nada de descans. El conjunt 
format pels més petits del club 
blau, i que està entrenat per Joel 
Rodríguez i Miquel Bachot, 
va finalitzar la fase prèvia a la  
penúltima posició amb una 
única victòria en 7 jornades. 
Aquest triomf va arribar a 
l’últim partit a casa contra el 
CB Argentona (4743). 

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip premini femení de l’UB MIR confia a poder millorar els seus resultats a la fase regular

Només ha empatat i ha perdut un partit aquest temporada

bÀSQUeT. Ub Mir

el cadet femení, segon al  
grup c de primera catalana

El cadet femení del Club Hand
bol La Salle es manté a la part 
alta del grup C de Primera Ca
talana. Amb un empat i una 
derrota com a únics resultats 
negatius, les montcadenques 
ocupen la segona posició amb 
13 punts. A les dues últimes 
jornades, les lassal·lianes van 
guanyar el CH Sant Llorenç 
de Sant Feliu de Llobregat (18
26) i van empatar contra el 
líder, l’EH Sant Vicenç B (19
19), que encara no ha perdut 
cap partit | RJ El cadet femení, de blanc, contra la Llagosta

Una vintena d’alumnes s’ha apuntat aquest curs a l’activitat extraescolar de patinatge
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Rafa Jiménez | Redacció
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El prebenjamí B de l’EF Mont
cada, que va començar la lliga 
amb dues derrotes contra els dos 
equips més forts del grup 44, està 
protagonitzant una temporada 
espectacular i ja acumula nou jor
nades seguides sumant. No perd 
des del 19 d’octubre i en aquest 
temps ha aconseguit vuit vic
tòries i un únic empat. Aquests 
bons resultats han situat l’equip 
vermell a la tercera posició amb 
25 punts, a sis del segon, el CE 
Sabadell B, que ha jugat un partit 
més. 

FUTbOl

el prebenjamí B de l’eF montcada 
acumula nou jornades sense perdre

Rafa Jiménez | Redacció

Des de la seva última derrota el 19 d’octubre, ha encadenat vuit victòries i un únic empat

Els barrufets del CD Montcada 
no han guanyat cap dels nou 
partits que han disputat a la lli
ga de l’Associació d’Escoles de 
Futbol Formatiu (AEFF) que es 
juga contra clubs de Sabadell, 
Ripollet, Castellar, Sant Quirze 
i Sentmenat. L’equip, format per 
12 jugadors d’entre 4 i 5 anys, 
està entrenat per Mónica García 
i Mari Melenchón. “Als nois no 
els preocupa perdre. El més 
important és que es diver-
teixen jugant”, diu García.

FUTbOl. Cd MONTCAdA

els barrufets no tenen gaire sort 
en els seus inicis competitius
L’equip verd encara no ha pogut guanyar cap partit a la lliga comarcal de l’AEFF

Els barrufets encara no juguen a la lliga Debutants que ha creat la federació aquesta temporada
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> L’eF montcada 
guanya el derbi infantil

L’infantil B de l’EF Montcada va 
guanyar el derbi contra el CD 
Montcada (3-0) que es va dispu-
tar el 22 de desembre a l’estadi 
de la Ferreria. Els vermells són 
cinquens al grup 48 de Segona 
Divisió amb 23 punts mentre que 
els verds són vuitens amb 20 | RJ

La nedadora montcadenca Mari
na Castro, del Club Natació Saba
dell, es va proclamar campiona de 
Catalunya en la categoria infantil 
a les proves de 400 i 800 metres 
lliures i a la de relleus 4x200 me
tres lliures. Castro també va que
dar subcampiona a la competició 
de 400 metres estils i va ser tercera 
a la de 200 metres crol. El campio
nat es va disputar entre el 20 i el 
23 de desembre a les piscinas del 
CN Sabadell. La nedadora local 
va arribar el dia anterior de l’inici 
del torneig dels entrenaments al 
Centre d’Alt Rendiment de Sierra 
Nevada (Granada), on va coinci
dir amb l’equip espanyol que par
ticiparà als Jocs Olímpics de Bra
sil. “No pensava obtenir tan bon 

rendiment perquè vaig arribar 
de Granada amb un gran vo-
lum d’entrenament”, ha dit Cas
tro, qui s’ha mostrat molt contenta 
pels èxits aconseguits.

Va quedar primera en els 400 i 800 lliures i en relleus 

marina castro, campiona 
de catalunya a tres proves

NATACiÓ

Marina Castro continua amb la seva formació

Sílvia Alquézar | Redacció

Diego i Fernando entrenen aquest equip que la temporada passada va guanyar la lliga de patutets

> èxit de l’àlbum de cromos del club vermell
La primera edició de l’àlbum de 
cromos amb les fotos dels juga-
dors i jugadores de l’EF Montcada 
està tenint una molt bona acollida 
entre tota la família vermella. Du-
rant el primer dissabte de compe-
tició després de les vacances de 

Nadal, els cromos, que es venen 
al preu d’1 euro, es van exhaurir 
en dues hores. Per poder fer la 
col·lecció completa, les enganxi-
nes es poden adquirir als bars 
dels dos estadis, a la cafeteria 
Tribi’ss i a Còpia Copisteria  | RJ
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> Gran moment de l’infantil de l’Aee m. miró

L’infantil masculí del Club Tennis Reixac va ser el primer equip del club en 
tornar a la competició després del parèntesi nadalenc i va aconseguir la 
victòria a la pista de Les Franqueses (1-4). L’equip, que ha perdut per lesió 
a Joel Mesas durant les dues properes setmanes, va estar format per Fran 
Navarro, Jordi Alemany, Ian Morente i Guillermo Contijoch | RJ

> Victòria de l’infantil masculí del ct reixac
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Les instal·lacions de Montcada Aqua acolliran el 25 de gener la primera jor-
nada dels Campionats Comarcals de Natació a partir de les 9h. Participaran 
nedadors de les escoles de natació de Montcada i Reixac, Ripollet, Badia, 
Barberà i Cerdanyola que faran proves de crol, papallona i relleus | RJ

> comencen els comarcals de natació   

L’equip infantil de futbol sala de l’Associació Esportiva Escolar Montse-
rrat Miró està fent una brillant temporada a la lliga del CEVOS de Cer-
danyola. El conjunt de Carlos Martínez ocupa la primera posició amb 
dues úniques derrotes en set partits. Aquesta temporada, la secció 
de futbol sala de l’AEE Miró té per primera vegada quatre equips: 
un infantil, un cadet –amb dues victòries i dirigit per Jerry Carriel–, 
un juvenil –que només ha pogut guanyar un partit– i un femení, que 
és segon amb una única derrota. Aquests dos últims equips estan 
entrenats per Raül Rivas. “Ens hem vist obligats a pujar les quotes i 
hem perdut alguns juvenils, però estem contents amb la feina que 
fem”, diu Roger Estatuet, coordinador de futbol sala | RJ
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Rafa Jiménez | Redacció
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Marina Castro
Com un peix a l’aigua. Marina Castro, del CN Sabadell, s’ha convertit en una de les promeses de la 
natació a nivell català i estatal. En el seu palmarès destaquen les tres vegades que s’ha proclamat cam-
piona de Catalunya i subcampiona d’Espanya a la distància de 800 metres crol, la prova on es troba més 
còmoda. Pel que fa a la temporada actual, la nedadora local, que al febrer farà 15 anys, ja ha guanyat 
la medalla d’or al Campionat català als 400 i 800 metres lliures i als relleus 4x200 metres lliures, a més 
d’endur-se el guardó de plata als 400 metres estils i el de bronze als 200 metres crol. Recentment, ha en-
trenat al Centre d’Alt Rendiment de Sierra Nevada, a Granada, amb els nedadors que participaran amb 
la selecció espanyola als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Ara el seu pròxim objectiu és acabar primera al 
Campionat d’Espanya júnior que es farà al febrer a Pontevedra i obtenir la classifi cació per a l’Europeu.

“em faria molta il·lusió anar 
als Jocs olímpics de tòquio”

Quines opcions tens d’aconseguir 
la classifi cació per a l’Europeu? 
Serà difícil perquè sóc la petita de la 
categoria júnior, però ho vull intentar. 
M’estic preparant molt per arribar al 
màxim al Campionat d’Espanya i, si 
em surt bé, participar per primera 
vegada al d’Europa.
Són molt intensos els entrena-
ments?
Sí, són molt durs. A Granada, al 
Centre d’Alt Rendiment, hem nedat 
més de 100 quilòmetres en 8 dies, 
a banda dels exercicis físics fora 
de la piscina, que també en fem a 
diari.
Quina és la teva rutina setmanal? 
De dilluns a divendres, em llevo a les 
5’30h perquè a les 6 ja estem dins 
de l’aigua. Entrenem dues hores 
abans d’entrar a classe i, després de 
dinar, tornem de 16 a 18.30h. Dis-
sabte fem de 8 a 12h, 2 hores de 
piscina i 2 de físic. Normalment, no 
tenim vacances ni festes. 

Com ho compagines amb els estu-
dis? 
Des que estic al CN Sabadell bé, 
perquè l’horari i el calendari escolar 
estan adaptats als entrenaments i 
les competicions. Abans, quan en-
trenava al CN Sant Andreu i anava al 
col·legi a Montcada, amb horari de 
matí i tarda, era molt més difícil per-
què tenia menys temps per entrenar 
i estudiar. És molt sacrifi cat, però ho 
faig perquè m’agrada.

Pels resultats, ets una nedadora de 
llarga distància. 
Sí, la meva especialitat és el crol i els 
estils i la prova on aconsegueixo mi-
llors resultats és en els 800 metres 
crol, que són 16 piscines. El rècord 
estatal en la categoria júnior és de 8 
minuts i 50 segons, mentre que la 
meva marca personal és de 9 mi-
nuts i 15 segons. Espero en aquests 
dos anys a la categoria poder estar 
molt a prop de la millor marca i, si 
puc, reduir-la.

Com portes el fet de participar 
habitualment a les proves amb 
l’etiqueta de favorita? 
Passo nervis perquè sé que la gent 
del meu voltant espera molt de mi. 
Quan estic a dalt del bloc de sorti-
da, estic molt concentrada i penso 
en què la prova s’acabi el més ràpid 
possible.

Què et diu el teu entrenador? 
M’exigeix molt perquè creu que puc 
arribar a aconseguir bons resultats. 
Ens anima a seguir treballant i esfo-
rçant-nos. Ell diu que a Espanya hi 
ha moltes Mireia Belmonte a les que 
només els falta que s’ho creguin. El 

meu entrenador també és molt es-
tricte (riu) perquè no ens deixa men-
jar xocolata ni llaminadures. 
Has de fer una dieta especial?
L’alimentació és molt important i ens 
controlen el que mengem. Fem una 
dieta sana i equilibrada, amb molta 
pasta de primer plat i carn o peix de 
segon. A banda, també prenem vi-
tamines, ferro i proteïnes perquè a 
l’aigua en gastem molt i ens fa venir 
molta gana!
Com vas començar a fer natació? 
Com molts infants de Montcada, 
fent els cursets a Montcada Aqua. 
Als 8 anys van recomanar als meus 
pares que entrés a l’Escola del com-
plex esportiu. Durant dues tempora-
des seguides vaig aconseguir el títol 
de millor nedadora comarcal. Em 
va veure el CN Sant Andreu i em va 
proposar fi txar. Allà vaig estar tres 
temporades. I ara, ja en fa dos que 
estic a Sabadell.
Tens ajudes econòmiques o beques?

Amb la crisi han tret moltes ajudes a 
les nedadores. Una part de la meva 
preparació la paga el CN Sabadell i 
l’altra, els meus pares. La gent no 
valora la natació, no se li dóna im-
portància en comparació amb altres 
esports com el futbol. En canvi, els 
millors esportistes del 2013 han es-
tat dones nedadores i waterpolistes. 
Costa molt  esforç arribar-hi i no se 
sap el que es pateix als entrena-
ments. A més, la natació és l’esport 
més complet que hi ha perquè es 
treballa tot el cos. Nedar és un hàbit 
molt saludable que recomano a to-
thom. S’està molt a gust en el medi 
aquàtic.
Quin és el teu somni?
No vull pensar en el futur, perquè 
m’agrada viure el dia a dia amb 
l’objectiu d’anar millorant les me-
ves marques personals. Però sí que 
penso de vegades que em faria mol-
tíssima il·lusió poder participar als 
Jocs Olímpics del 2020 a Tòquio.

“És una llàstima que 
no es valori la natació 
perquè és un dels 
esports més complets 
que hi ha”

Nedadora

A títol personal
sÍLVIA ALQuÉZAr
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