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La intervenció es concentra ara en dos punts, l’entorn del petit túnel que hi ha per sota de la C-17 i el pont dels Hermanos

sílvia bel, a l’auditori
l’actriu obre el cicle 
Poeticae 2014  pÀG. 20

possible desnonament 
d’un matrimoni 
de 90 anys
La PAH demana al banc
la dació en pagament,
la condonació del
deute i un lloguer social 

>AFECTATS PER LA HIPOTECA

els grups de dones 

1a quinzena | 

PÀG. 6



2 1a quinzena | Febrer 2014Publicitat02



31a quinzena | Febrer 2014 03

Actualitat
laveu.cat

les ObRes vaN cOmeNÇaR al DesembRe
La transformació del carrer Mossèn Castellví en un 
passeig es va iniciar a fi nal de l’any passat, tot i que el 
gruix dels treballs van començar després de festes

remodelació de mossèn castellvÍ

al llarg dels propers sis mesos 
els vehicles només podran 
circular en sentit Font pudenta
Els vianants tindran habilitat un pas senyalitzat mentre durin els treballs

Les obres de remodelació del 
carrer Mossèn Joaquim Castell-
ví obligaran a fer modifi cacions 
en la circulació viària durant 
els propers sis mesos. A partir 
de principi de febrer i fi ns que 
s’acabin els treballs, els vehicles 
només podran circular en sen-
tit Font Pudenta i Terra Nostra 
entre els carrers Quarters i Sant 
Josep, de manera que només 
podran accedir al vial els cotxes 
que vinguin de l’avinguda de la 
Ribera i del pont del Germans. 
Per la seva banda, els conductors 
que vulguin sortir del nucli antic 
de Montcada hauran de passar  
pels carrers Sant Josep i Baixada 
de Santa Engràcia i, en accedir a 
Mossèn Castellví, es veuran obli-
gats a girar cap a l’esquerra. 
Per als vehicles que vinguin des 
dels barris de la Font Pudenta i 
Terra Nostra, una alternativa 
per arribar fi ns al centre de la 
ciutat és pujar pel carrer Quar-

ters i passar per Carretera Vella 
o bé incorporar-se a la carretera 
C-17 en sentit la Llagosta. Tam-
bé es podrà arribar al centre a 
través del polígon la Ferreria, 
des d’on es pot accedir a la plaça 
d’Espanya i la rambla dels Països 
Catalans per arribar fi ns al pont 
del Germans. 

Altres afectacions. La sortida de 
la C-17 a l’alçada del carrer Joa-
quim Castellví quedarà anul·lada 
mentre durin els treballs, que-
dant com a alternativa per ac-
cedir a la Font Pudenta i Terra 
Nostra la sortida cap a la plaça 
d’Espanya. Pel que fa als via-
nants, no hi haurà cap restricció 

de pas, ja que hi haurà un espai 
habilitat i protegit amb tanques 
durant el període que s’estiguin 
fent els treballs de remodelació. 
El president de l’Àrea Territorial, 
Juan Parra (PSC), ha demanat 
disculpes a la ciutadania per les 
molèsties que puguin ocasionar 
els treballs. “Entenem els incon-
venients generats per l’obra i 
demanem paciència al veïnat 
perquè després gaudirem d’un 
passeig molt necessari a la nos-
tra ciutat per connectar el cen-
tre amb Font Pudenta i Terra 
Nostra”, ha comentat l’edil, qui 
ha remarcat que les afectacions 
de trànsit estaran degudament 
senyalitzades. Per la seva ban-
da, la presidenta de l’Àrea Inter-
na –de la qual depèn la Policia 
Local i la gestió del trànsit a la 
ciutat– Carme Porro (PSC), ha 
informat que s’ha intentat que 
les afectacions siguin les menors 
possibles “per garantir la mo-
bilitat diària al municipi”.

 La transformació del vial en un gran passeig

El carrer Joaquim Castellví es 
transformarà en un gran passeig 
més ample i més segur per als 
vianants. El projecte preveu la 
construcció d’un voladís sobre la 
llera del riu Ripoll per tal de gua-
nyar espai i ampliar la vorera ac-
tual, amb trams molt estrets. L’es-
pai per a vianants del nou passeig 
tindrà, en la gran majoria, una 
amplada d’entre 3 i 6 metres. El 
tram més ampli serà a tocar del 
pont del carrer Vapor, amb 7’80 
metres, mentre que el més estret 
coincidirà amb un dels pilars del 
pont de l’autopista C-33, amb 
1’20 metres. Al llarg dels 530 

metres de passeig, s’instal·laran 
zones d’estada amb bancs de 
fusta massissa i papereres, nous 
fanals i també es renovarà i es 
plantaran noves zones verdes.
Les obres van començar després 
de Nadal i tindran un període 
d’execució de sis mesos. El pres-
supost ascendeix a 808.000 eu-
ros, que estan fi nançats per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La 
previsió municipal és que els tre-
balls fi nalitzin coincidint amb l’ini-
ci de les obres de remodelació de 
la passarel·la de vianants sobre el 
Ripoll. A la foto, una imatge virtu-
al del futur passeig   SA  

Sílvia Alquézar | Redacció
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Plànol sobre les modifi cacions de trànsit a causa de les obres al carrer Mossèn Castellví

Les modifi cacions de 
trànsit començaran a 
principi de febrer i es 
mantindran fi ns que 
acabin les obres
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súmate
El col·lectiu, de cultura castellana, 
defensa el dret a decidir durant  
la presentació al Kursaal

pàg. 7

via pública
El consistori practica 215 
sancions per infraccions  
de l’Ordenança de Civisme

pàg. 8

04

reconeixement

l’homenatge a les víctimes atropellades  
a les vies del tren es farà el 13 de març 
L’Ajuntament i la Plataforma Tracte Just fan una crida al teixit associatiu i la ciutadania a participar en l’esdeveniment 

L’Ajuntament i la Plataforma 
Tracte Just, Soterrament Total 
han iniciat els preparatius de 
l’acte d’homenatge a les 158 per-
sones que han perdut la vida a 
les vies del tren al seu pas pel 
municipi. L’esdeveniment tin-
drà lloc el 13 de març a la nova 
placeta situada a la cruïlla entre 
els carrers Bogatell i Colón que 
es podria acabar dient el Racó 
del Soterrament si prospera una 
proposta formulada en el si de la 
comissió. 
Una cinquantena de persones 
vinculades al teixit associatiu del 
municipi va assistir a la reunió 
que el consistori i el col·lectiu 
van convocar el 22 de gener a la 
Casa de la Vila per preparar el 
reconeixement.

Crida. L’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), va fer una crida 
entre les entitats de la ciutat a 
involucrar-se en la iniciativa per 
“homenat jar les víctimes atro-
pellades pel tren i, alhora, se-
guir reclamant el soterrament 
de la línia de França perquè 

no hi hagi més morts”, va dir. 
També va reiterar que “Mont-
cada ha estat maltractada his-
tòricament pel Ministeri de 
Foment i l’Adif”. Per la seva 
banda, el regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Daniel Moly (CiU), va 
destacar que “l’acte del dia 13 
ha de ser solemne i respectuós 
i ha de servir per recuperar el 
sentiment de poble i la il·lusió 
d’anar plegats en la lluita pel 
projecte més important de la 
nostra ciutat”, va indicar l’edil, 
qui va avançar que l’objectiu 
de l’equip de govern és consen-
suar una moció entre el màxim 
de les formacions polítiques per 
tal d’aprovar-la en el Ple amb 
l’objectiu de consolidar l’acte 
de forma anual “per despertar 
consciències”.

Deute pendent. El portaveu de la 
Plataforma Tracte Just, Soterra-
ment Total, Ramón Bueno, va 
ser l’encarregat d’explicar una 
primera proposta sobre com po-
dria ser el desen volupament de 
l’acte, proposta que està oberta 
a les suggerències i aportacions 
de les entitats i de la ciutadania, 
i va remarcar que “no es tracta 
d’una celebració sinó de donar 
compliment a un deute que te-
nim com a municipi amb les 
víctimes del tren al llarg de la 
història”. La comissió organit-
zadora va plantejar començar 

l’homenatge amb la lectura d’un 
manifest i, tot seguit, oferir un re-
cital poètic i una actuació de cant 
coral. Així mateix, hi ha prevista 
la descoberta d’un monòlit –que 
durà a terme un artista local– en 
record de les persones atropella-
des i una ofrena floral per part de 
les entitats participants. La idea 
és tancar l’acte amb el llançament 
de 158 coets en reconeixement 
de cadascuna de les víctimes que 
s’ha cobrat les vies.
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La Casa de la Vila va acollir el 22 de gener una reunió convocada per l’Ajuntament i la Plataforma per demanar la col·laboració de les entitats

Sílvia Alquézar | Montcada

Alcaldessa: “Seguirem 
reclamant que se 
soterri la línia de 
França perquè no  
hi hagi més morts”

 

Durant la reunió, també es va 
proposar repartir entre la ciutada-
nia algun distintiu relacionat amb 
l’homenatge com un llaç de color 
blanc i intentar que l’esdeveni-
ment tingui ressò mediàtic fora 
del municipi. D’altra banda, l’al-
caldessa va apuntar que aquell 
dia les banderes dels edificis 
municipals onegin a mig pal en 
senyal de dol. Amb l’objectiu que 

hi hagi la màxima implicació de 
la ciutat, la comissió organitzado-
ra va insistir en la necessitat que 
el teixit associatiu difongui l’acte 
durant les seves activitats. Així, 
es va proposar que el cap de set-
mana abans de l’esdeveniment, 
els clubs esportius facin minuts 
de silenci abans de cada partit 
i els jugadors llueixin braçalets 
blancs | LR

L’objectiu és aconseguir la màxima implicació
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Fomentar la reindustrialització 
de la comarca és un dels objec-
tius que s’ha fitxat el Consell 
d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès 
Occidental, que es va reunir el 22 
de gener. Els edils van expressar 
la seva preocupació per la caigu-
da de la producció que, a conse-
qüència de la crisi, hi ha hagut 
al Vallès, primera zona industrial 
de Catalunya i d’Espanya. 
Per reactivar el teixit empresa-
rial i promoure l’ocupació, els 
alcaldes proposen dur a terme 
accions en la línia de millorar les 
infraestructures del transport i 
les telecomunicacions i apostar 
per la recerca i innovació, entre 
d’altres. Aquestes demandes, 
que han estat consensuades amb 
els sindicats UGT i CCOO, es 
trametran a la Diputació, la Ge-
neralitat de Catalunya, el govern 
espanyol i la Unió Europea amb 
l’objectiu que les administracions 
facilitin els recursos necessaris 
per tal de desenvolupar els pro-
jectes necessaris per millorar la 
indústria al territori. 

Abans de l’arribada de la crisi 
econòmica, al 2006, el 26% de la 
població ocupada a la comarca 
treballava a la indústria, el major 
percentatge de tot Catalunya. En 
els últims 5 anys s’han perdut al 
Vallès al voltant de 45.000 llocs 
de feina. L’alcadessa de Mont-
cada, María Elena Pérez (PSC), 
ha remarcat “la importància de 
reactivar l’economia al nostre 
territori per crear ocupació”.

Montcada, un exemple. Mont-
cada i Reixac ha tingut de sem-
pre una forta industrialització 
per la seva posició estratègica 
d’entrada a Barcelona i també ha 
patit els efectes de la crisi amb els 
desmantellament de fàbriques. 
Els 10 polígons d’activitat econò-
mica del municipi acullen més de 

1.300 empreses i hi realitzen ac-
tivitat econòmica prop de 2.000 
autònoms. La superficie indus-
trial bruta és de 2.405.970 m2  i 
es calcula que el sostre industrial 
buit és del 12%. Predominen les 
empreses mitjanes i petites (gaire-
bé el 70%), coexistint alhora amb 
la presència de grans empreses, 

especialment de la gran distribu-
ció. Tot i que la indústria ha anat 
perdent protagonisme en els da-
rrers anys a conseqüència de la 
crisi , “l’atur ha baixat dues dè-
cimes a Montcada i Reixac en 
els darrers mesos”, ha explicat 
el regidor de Promoció Econò-
mica, Joan Carles Paredes (CiU). 

Paredes ha recordat que la seva 
regidoria ha introduït aquest 
2014 dues noves línies d’ajuda. 
D’una banda, subvencionant la 
contractació de personal per part 
d’empreses i, de l’altra, incenti-
vant econòmicament aquelles ac-
tivitats econòmiques que neixen 
per primer cop.

Els edils de la comarca impulsaran projectes en suport al teixit industrial i pel foment de l’ocupació per combatre la crisi

Reactivar la indústria al vallès, objectiu prioritari 

P.Abián / Ll.Maldonado | Montcada
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El Pla d’en Coll, amb 76,86 hectàreres és el segon Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) més gran del municipi, seguit de la Ferreria

consell d’alcaldes del vallès occidental

El Consell d’alcaldes del Vallès 
Occidental demanarà a la Gene-
ralitat que estudiï com potenciar 
l’ús del carril Bus-VAO de la 
C-58, que connecta la comarca 
amb Barcelona i que passa per 
Montcada i Reixac. La decisió 
es va prendre el 22 de gener en 
una reunió a la qual va asistir 
l’alcaldessa del municipi, María 
Elena Pérez (PSC). Els responsa-
bles locals consideren que s’han 
de prendre solucions per evitar 
que continuï havent embussos a 
la C-58 mentre el Bus-VAO va 
buit la major part del dia. Aquest 
carril es va posar en funciona-
ment l’octubre del 2012 amb 
l’objectiu d’acollir exclusivament 

transport públic, motocicletes i 
vehicles amb més de 3 ocupants 
i amb la previsió que el farien ser-

vir 7.500 al dia. Actualment, però, 
només circulen per aquest vial un 
promig de 4.600 vehicles. 

Creuen que el vial, que passa per sobre de la C-58, està actualment infrautilitzat

els alcaldes volen que la Generalitat 
potenciï l’ús del carril bus vaO 

Pilar Abián | La redacció
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El carril bus VAO de la C-58  –al seu pas per Terra Nostra– és utilitzat per pocs vehicles

En els últims 5 anys 
s’han perdut a tot        
el Vallès prop de 
45.000 llocs de feina
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La PAH ha sol·licitat al Banc Popular la dació en pagament i un lloguer social

Un matrimoni d’ancians podria ser 
desnonat del seu pis properament

PlataForma d’aFectats Per les HiPoteQUes

La Plataforma d’Afectats per  la-
Hipoteca (PAH) de Montcada 
i Reixac ha tret a la llum el cas 
d’un matrimoni d’ancians de la 
localitat que podria ser desnonat 
de casa seva, a Montcada Cen-
tre. Isidre Riera, de 91 anys, i 
Maria Rosa Dalmau, que al març 
en farà 88, van avalar el prèstec 
que els seus fills van sol·licitar 
al Banc Popular per tirar enda-
vant el negoci familiar d’una 
granja de gallines, amb un deute 
al qual ara la família no pot fer 
front. “Haver-te de trobar així 
a la meva edat és molt dur”, 
reconeix l’home, qui recorda 
que “hem treballat molt per 
comprar el que tenim i ara ens 
quedarem sense res”.

Proposta. La PAH sol·licita a 
l’entitat financera que accepti el 
pis en dació de pagament, con-
doni el deute i negociï un lloguer 
social per a les dues persones 
grans, amb molts problemes 
de salut. “Cada setmana haig 
d’anar a la Vall d’Hebron un 
parell de vegades”, explica la 
dona, qui afegeix que es van 
traslladar al pis del carrer Buxó 
per comoditat, ja que abans vi-
vien a una altra propietat seva 
a la Vallençana. Segons la por-
taveu de la Plataforma, Daimí 
Pérez, l’entitat ha intentat nego-
ciar amb el banc una quota so-

cial per al pis hipotecat, “però 
fins ara ens havia dit que no 
hi hauria converses si no lliu-
raven també com a dació la 
residència de Vallençana o un 
altre pis de la família a Mont-
cada”. El col·lectiu ha informat 
que l’entitat financera ha suspès 
la subhasta de l’immoble, pre-
vista per al 6 de febrer. i ha ac-
ceptat iniciar negociacions amb 
la parella d’ancians a través de 
l’advocada de la PAH. 
Per la seva banda, el departa-
ment de comunicació del Banc 
Popular no ha volgut fer cap ti-
pus de comentari sobre el cas del 
matrimoni de Montcada “per 
motius de confidencialitat” i ha 

remarcat que “la política de la 
nostra entitat és no dur a ter-
me cap desnonament”.
La PAH ha iniciat una campanya 
a la ciutat i a les xarxes socials 
per donar a conèixer el cas i mo-
bilitzar la ciutadania per ajudar 
la parella d’ancians. “Coneixíem 
la Plataforma, però quan vam 
anar-hi ja era massa tard per-
què tot el procés de desnona-
ment estava en marxa”, indica 
Maria Rosa, qui assegura que 
ho està passant molt malament. 
“Passo moltes hores desperta a 
la nit donant-li voltes al tema”. 
La parella té una pensió que en-
tre els dos no arriba als 1.000 
euros al mes.

Sílvia Alquézar | Montcada

Isidre Riera, de 91 anys, i Maria Rosa Borràs, de gairebé 88, al menjador de casa seva
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la Favmir 
reprén les 
mobilitzacions
dels dijous

La Favmir va fer el 16 de ge-
ner la primera manifestació del 
2014 per reclamar la recupera-
ció del servei d’urgències noc-
turnes a l’ambulatori del centre. 
Una setantena de persones es 
va concentrar davant de l’equi-
pament sanitari, per recórrer 
després el carrer Major fins al 
pont de La Salle. Abans de la 
mitjanit els manifestants van 
fer l’habitual tancada al CAP 
de la plaça Lluís Companys.
El president de la Favmir, An-
tonio Cera, ha reafirmat la vo-
luntat de continuar amb les mo-
bilitzacions: “mentre la gent 
empenyi, no ens aturarem, 
hem de seguir endavant”. 
Cera confia poder aconseguir 
algun compromís polític, “i sinó 
sempre tindrem la satisfacció 
de defensar la sanitat públi-
ca i fer que tothom prengui 
consciència de la seva impor-
tància”, ha conclòs.

Lluís Maldonado | La redacció

Manifestants amb la pancarta reivindicativa

moció de la paH 
al ple per multar 
els bancs amb 
immobles buits

La Plataforma d’Afectats per la-
Hipoteca (PAH) de Montcada va 
presentar una proposta de moció 
al Ple de l’Ajuntament de gener, 
reunit el dia 30 en el moment de 
tancar aquesta edició, per sancio-
nar les entitats bancàries i grans 
empreses promotores que tin-
guin pisos buits desocupats sense 
posar-los a disposició de la pobla-
ció. El text comptava abans de 
la sessió plenànria amb el suport 
dels grups municipals d’ICV-
EUiA, Ciutadans i ERC. 

Crítiques. L’entitat critica en l’es-
crit la política del Partit Popular 
perquè no ha acceptat la dació en 
pagament, la moratòria dels des-
nonaments o el lloguer social. La 
PAH planteja que les administra-
cions autonòmiques i locals tenen 
molta més capacitat d’intervenció 
de la que estan posant en pràctica. 
“Si miren cap a un altre costat, 
es tornen còmplices. Ara toca 
als ajuntaments demostrar si 
realment volen”, argumenta la 
PAH en el seu document, en què 
recorda que el col·lectiu ha fet el 
treball fins ara corresponia a les 
administracions forçant els bancs 
a negociar centenars de dacions 
i lloguers socials. Per a la PAH, 
la banca responsable de la crisi i 
rescatada amb els diners públics 
ha de facilitar els pisos buits que 
acumula per posar-los en lloguer 
social. 

Sílvia Alquézar | La redacció

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

Ocasió pis en lloguer. A la Font Pudenta. 
80 m2. 2 habitacions dobles i 1 individual. 
2 banys. Semiamoblat. Seminou. Tot exte-
rior. Amb aparcament a la finca. 725 euros.  
Tel. 630 605 022.
Oportunitat. Es ven plaça de pàrquing 
doble a l’illa de Montcada (entre els ca-
rrers Bruc i Lleida de Montcada Nova). 
Correu: rosanamiquel@gmail.com.
compro. TBO antics, còmics, manga, 
àlbums de cromos, calendaris de bu-
txaca i joguines. Tel. 630 930 616.
busco trabajo. Hombre de 53 años 
se ofrece para trabajar de vigilante de 
seguridad, carretillero o camarero. Tel. 
692 560 296. 
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.
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 Químiques dóna classes de Física, Quí-
mica i Matemàtiques a tots els nivells. Tel. 
687 826 761 o homeomorfa@yahoo.es.
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ccOO de 
l’ajuntament se 
solidaritza amb 
els treballadors 
de panrico

La secció sindical de CCOO 
de l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac ha fet una crida entre 
els empleats municipals perquè 
donin suport als treballadors 
que estan fent vaga a la fàbri-
ca Panrico de Santa Perpètua 
de Mogoda. Els vaguistes, 
que porten tres mesos sense 
cobrar, han creat una caixa de 
resistència per poder subsistir. 
El número del compte corrent 
per fer-hi aportacions és: 2100 
3161 38 22000 94458. El co-
municat íntegre de la repre-
sentació sindical es pot llegir al 
blog ‘El Clam’ http://ssccoomir.
blogspot.com.es/.

Laura Grau | La redacció
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L’Ajuntament va sancionar 215 
infraccions de la via pública du-
rant el 2013, segons es recull a 
la memòria realitzada per l’Àrea 
Interna. Les principals accions 
que es van multar van ser deixar 
escombraries i altres residus en 
llocs no destinats a aquests efec-
tes; abandonar a la via pública 
tota mena de productes o dur 
a terme actuacions que tinguin 
l’efecte d’embrutar o contaminar 
els béns i els espais públics; esco-
pir o fer necessitats fisiològiques; 
abandonar mobles i estris al ca-
rrer i espais oberts sense edificar; 
netejar o reparar vehicles a la via 
pública, i altres relacionades amb 
l’ordenança reguladora dels so-
rolls i vibracions. 

Valoració. La presidenta de 
l’Àrea Interna, M. Carmen 
Porro (PSC), ha indicat que 
“l’Ajuntament està fent un gran 
esforç per  penalitzar aquest ti-
pus de comportaments i, alho-
ra, conscienciar els infractors”. 

Per barris, Montcada Centre ha 
estat la zona on més infraccions 
s’han detectat, amb un total de 
46, seguit de Can Sant Joan, amb 
40. De les 215 sancions imposa-
des l’any passat, 153 tenen la 
consideració de lleus, recollides 

segons l’Ordenança en multes 
de 90 fins a 120 euros, 27 de 
greus, penalitzades de 121 fins 
a 300 euros, i 35 considerades 
de molt greus, tipificades amb la 
quantia econòmica de 301 fins a 
600 euros. 

Montcada Centre ha estat el barri on més infraccions s’han detectat i multat

el consistori obre 215 expedients 
sancionadors de la via pública 

Sílvia Alquézar | La redacció

balanç del 2013
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Deixalles i mobles vells dipositats al costat d’un contenidor del centre de la ciutat
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El col·lectiu Súmate, que de-
fensa el dret a decidir i la in-
dependència de Catalunya, es 
va presentar el 25 de gener al 
Kursaal durant un acte titulat 
‘Construyendo la Catalunya 
del futuro’, que va començar 
amb la projecció d’un video 
amb els testimonis de diver-
ses persones nascudes fora 
de Catalunya que defensen la 
independència. “Vaig néixer 
a Còrdova i fa 55 anys que 
visc a Catalunya. Sóc un 
home corrent que ha posat 
en marxa un moviment ciu-
tadà per lluitar per un món 
millor i més just”, va explicar 
el president de Súmate, Eduar-
do Reyes, qui va destacar que 
l’important no és el lloc on es 
neix sinó lluitar per la terra on 
es viu i es té la família. 

Objectius. Súmate es defineix 
com una associació transver-
sal i plural, no vinculada a cap 
partit polític “que no renun-
cia a la identitat pròpia ni a 
un futur millor”, va indicar 
Reyes. En aquest sentit també 
es va expressar un altre mem-
bre del col·lectiu, l’activista An-
tonio Cuadrado, qui va insistir 
en la necessitat d’involucar en 
aquest procés el màxim de per-

sones. “Hem d’explicar als 
nostres veïns que el canvi ens 
afecta a tots i que el que ha 
començat és una revolució, 
no una transició”, va dir.
Un altre dels ponents va ser 
l’economista Arcadi Oliveras, 
president de la Fundació Justí-
cia i Pau i impulsor, juntament 
amb la monja benedictina 
Teresa Forcades, del Procés 
Constituent cap a una Catalu-
nya independent que trenqui 
amb el capitalisme. Oliveras 
va remarcar que “l’objectiu 
d’un Estat propi no han de 
ser els diners, sinó els drets 
i la justícia social”. En aquest 
sentit, va dir que li agradaria 
que la nova Catalunya fos una 

república sense exèrcit, solidà-
ria amb els seus ciutadans i els 
de la resta del món i receptiva 
amb la immigració. Oliveras 
també va posar especial èmfasi 
en el repartiment del treball, la 
preservació del medi ambient 
per a futures generacions i la 
reducció del consum. L’econo-
mista també va insistir en el fet 
que “una Catalunya tancada 
en si mateixa tampoc no fa-
ria res” i va recordar que la 
cultura catalana prové de les 
diferents cultures que al llarg 
de la història han passat pel 
territori. 

Presència local. Súmate va con-
vidar a formar part de la taula 

dos veïns de Can Sant Joan, 
José Luis Conejero i Manuel 
Gómez, immigrats a Catalunya 
durant la dictadura franquista. 
Respecte al seu posicionament 
davant la independència de 
Catalunya, ambdós van de-
fensar un país més just i soli-
dari “que no estigui fet a la 
mida de la burgesia ni dels 
bancs”, va indicar Conejero. 
En clau local, Gómez –qui va 
renegar contra la democràcia 
en considerar que “és el ren-
tat de cara del feixisme”– va 
demanar una Catalunya sense 
contaminació “ni cimenteres 
com la nostra, que enverinen 
el medi ambient i la salut de 
les persones”.

El col·lectiu es presenta a Montcada acompanyat del president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveras

súmate aposta per la independència 
entenent que és l’opció de futur

ProcÉs sobiranista

Sílvia Alqúezar | Can Sant Joan

D’esquerra a dreta, els ponents a l’acte de Súmate al Kursaal: Eduardo Reyes, Arcadi Oliveras, José Luis Conejero, Manuel Gómez i Antonio Cuadrado
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El Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció reclama al govern 
que inclogui als pressupostos 
–que s’aproven en Ple definiti-
vament en el moment de tancar 
aquesta edició– d’una partida per 
a la reobertura de les urgències 
nocturnes i per compensar les 
retallades en el servei d’ambulàn-
cies. Així mateix, els ecologistes 
reclamen dotar Serveis Socials 
de més diners per fer front a les 
necessitats de les persones amb 
dependència i assegurar la cober-
tura de les beques de menjador. 
D’altra banda el Grup exigeix 
a l’Ajuntament que inspeccioni, 
multi i tanqui la cimentera Lafar-
ge en considerar que no disposa 
d’autorització ambiental | PA

al·legacions 
del Grup de 
medi ambient

Els edils socialistes del Vallès 
Occidental, entre els quals hi ha 
l’alcaldessa de Montcada, María 
Elena Pérez, han pactat presen-
tar en el mes de febrer a cada 
ajuntament on governen una 
moció per demanar al Tribunal 
Constitucional la retirada de la 
reforma de les administracions 
locals aprovada pel PP. El PSC 
considera que la norma és de di-
fícil aplicació, menysprea els ens 
locals i no resol el problema del 
finançament | PA

els alcaldes 
del psc, contra 
la reforma 
dels ens locals

El partit renova l’executiva i ratifica David Gerbolés com a cooordinador de la formació

ciutadans demana al govern que no 
cedeixi el cens per fer la consulta

reFerèndUm 9-n

Ciutadans ha presentat una 
instància demanant al govern 
municipal que es negui a lliurar 
a la Generalitat el cens per a la 
celebració de la consulta sobira-
nista prevista per al 9 de novem-
bre. El partit assenyala que, en 
cas contrari, es reserva el dret 
d’iniciar accions legals, tant per 
via administrativa com penal, 
contra el consistori per incom-
pliment de la llei de protecció de 
dades.

Renovació de l’executiva. D’altra 
banda, David Gerbolés ha estat 
retificat com a coordinador de 
Ciutadans en l’assemblea extraor-
dinària d’afili ats celebrada el 27 de 

gener. L’única regidora del partit 
a l’Ajuntament, Carmen Romero, 
passa a ser la secretària, mentre 
que Jenny Tribaldos assumeix la 
tresoreria. El responsable de polí-
tica municipal és Jordi Martínez; 
la responsable d’afiliació, Imma 
Alcántara; Manolo Guerrero es 
manté al capda vant de l’àrea so-
cial i Cristian Monclús s’encarrega 
de la comunicació a través de les 

xarxes socials. “Estem treballant 
per ser l’alter nativa del govern 
al 2015 i l’afiliació està creixent 
d’una manera espectacular”, 
explica Gerbolés en un comuni-
cat. En el mateix escrit el coor-
dinador de C’s critica l’equip de 
govern (PSC i CiU) “perquè té 
mitja Montcada aixecada per 
obres amb un objectiu 100% 
electoralista”.

Sílvia Alquézar | Redacció

La nova executiva de Ciutadans, escollida en assemblea el 27 de febrer a la Casa de la Vila 

> Nou aparcament al carrer dels Horts
El nou espai, ubicat entre els carrers de la Conca i de les Aigües de la Ri-
bera, facilita estacionament a 30 places d’apar cament i dues més reserva-
des a persones amb dis-
capacitats. El projecte ha 
estat redactat pel depar-
tament de Servei Munici-
pal de Projectes i Obres. 
L’alcaldessa ha explicat 
que “amb aquesta ac-
tuació hem aconseguir 
dignificar el solar que estava degradat i crear més estacionament per a 
un barri que té problemes d’aparcament” | LR

Operaris de la Brigada Municipal i de l’empresa Edifser estan duent a terme 
una actuació per millorar l’accés a la zona d’aparcament de terra situada a 
l’avinguda de la Unitat. 
L’obra consisteix a ha-
bilitar l’entrada al pàr-
quing per l’avinguda de 
la Unitat i no pel pas de 
vianants del carrer Elio-
nor com es feia fins ara. 
També s’ha fet un estre-
tament de la calçada a la intersecció dels dos carrers que millorarà el trànsit 
viari i garantirà la seguretat dels vianants en aquest punt | LR

> millora de l’aparcament de l’av. de la Unitat
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> l’mcc obsequia 10 clients amb 100 euros
Montcada Centre Comerç (MCC) va lliurar el 17 de gener al migdia els vals 
de descompte als 10 clients guanyadors del concurs ‘Comprar a Montca-
da és fer ciutat’ organitzat per l’entitat de comerciants amb l’objectiu de 
promoure les botigues associades. Els premiats van recollit els talonaris 
amb 20 vals de 5 euros cadascú. “El missatge que volem transmetre amb 
aquestes campanyes és que si bé hem de pensar en global, hem de com-
prar en local”, ha dit el president de l’MCC, Manuel Moreno  | PA
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> el comerç de can sant Joan premia la fi delitat
L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan ha repartit vals de compra 
per valor de 1.400 euros entre els seus clients. El sorteig del concurs 
‘Comprar a Can Sant Joan té premi’ es va fer ahir al migdia al Kursaal amb 
la presència de l’alcaldessa María Elena Pérez, i el regidor de Comerç, 
Joan Maresma, a més del president de l’associació, Rafael Domínguez. 
Consuelo González, Paqui Aranda i Ana Pérez van ser les tres afortuna-
des, amb vals per valor de 1000, 300 i 100 euros respectivament. L’acte 
va comptar amb l’actuació d’alumnes del gimnàs Jym’s. El sorteig s’inclou 
en les accions que va dur a terme l’entitat per incentivar les compres als 
establiments del barri durant les festes de Nadal i Reis | Lg
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La iniciativa inclou diverses propostes per donar suport a la Plataforma Antiincineració

Una campanya veïnal difon la lluita 
contra lafarge als municipis propers

#JUdici a la cimentera

Un grup de veïns de Montcada 
i del barri barceloní de Nou Ba-
rris ha posat en marxa la cam-
panya ‘#judicialacimentera’ per 
tal de sensibilitzar les poblacions 
properes a Lafarge que no són 
alienes als problemes de contami-
nació que es puguin derivar de 
l’activitat de la planta situada al 
Turó. Els objectius de la iniciati-
va se centren a difondre la lluita 
veïnal per tancar la cimentera 
–canalitzada al municipi a través 
de la Plataforma Antiincineració– 
i explicar les conseqüències de la 
incineració sobre la salut, a més 
de contribuir a aconseguir els re-
cursos econòmics necessaris per 
fer front a les despeses de portar 
la denúncia contra la cimentera 
al Tribunal Suprem de Madrid. 

Accions. “Lafarge no només és 
un problema de Montcada, ja 
que uns estudis mèdics demos-
tren que la contaminació que 
genera la crema de deixalles 
s’estén en un radi de 5 quilò-
metres”, comenta Antonio Al-
cántara, un dels promotors del 
projecte, que ja disposa d’una 
pàgina web –www.judicialacimente-
ra.wordpress.com– i d’un espai a les 
xarxes socials per difondre la ini-
ciativa. La campanya té previst 
organitzar diverses xerrades in-
formatives entre els municipis del 
voltant. La primera tindrà lloc el 

12 de febrer a Ciutat Meridiana, 
el dia 14 hi ha prevista una altra a 
la Llagosta i, el 26, a Ripollet.
El 20 de març, el Casal Popular 
del barri de la Prosperitat, a Bar-
celona, acollirà una conferència a 
càrrec dels metges Carme Valls i 
Josep Martí i la responsable del 
Centre Ecològic i Projectes Alter-
natius (CEPA), Mercè Girona.
Un altre dels plats forts de 
la campanya serà el concert 
benèfi c  organitzat pel grup Els 
pigme@s revoltos@s a l’Ateneu 
Popular Nous Barris el pròxim 
15 de març, que comptarà amb 

l’actuació d’Ítaca Band, Daniel 
Higiénico, Rap Genoma, Ruth 
Wailers, Herederos del Taxi i 
Carles Vilalta, entre d’altres. La 
recaptació de les entrades es des-
tinarà íntegrament a sufragar les 
despeses del procés judicial que 
l’AV de Can Sant Joan té obert 
contra Lafarge. “Estem molt 
contents que s’hagi posat en 
marxa aquesta iniciativa per-
què serà un ajut important en 
la nostra lluita de tancar la ci-
mentera”, ha comentat el porta-
veu de la Plataforma Antiincine-
ració, José Luis Conejero.

Sílvia Alquézar | Redacció

Perspectiva del carrer Masia de Can Sant Joan amb la fàbrica cimentera Lafarge al fons

09
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L’Ajuntament de Montcada 
i Reixac ha contractat 26 
persones que estaven a l’atur i 
les ha incorporades a diferents 
departaments del consistori 
per un període de mig any. 
Aquestes contractacions han 
estat possibles gràcies a di-
versos plans de foment del 
treball que finança el Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per afavorir la inserció 
laboral i millorar l’ocupabilitat 
de les persones aturades 
–prioritàriament les majors de 
30 anys– i que hagin exhaurit 
la prestació per desocupació 
o el subsidi d’atur. 
A més, alguns dels contractats 
s’incorporaran al “Programa 
treball” que el consistori té 
en marxa i que consisteix 
en el disseny d’un itinerari 
personalitzat per millorar les 
aptituds de les persones que 
busquen feina i per facilitar-
los la seva inserció laboral. 
L’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, María Elena Pérez, 
manifesta que “durant aquest   
any, una de les línies estratègi-
ques del govern municipal serà 
el foment de l’ocupació i afavorir 
la contractació de persones en 
situacions més desafavorides, 

especialment els més grans de 
45 anys”.
La majoria dels contractats 
treballen als Serveis Municipals 
i Manteniment. En concret, s’hi 
han incorporat onze peons de 
jardineria, quatre oficials de 
pintors, dos paletes i dos peons 
de la construcció. “L’estat de 
la via pública és una de les 
principals preocupacions de la 
ciutadania i per aquest motiu 
destinem el màxim de recursos 
al seu bon manteniment”, explica 
l’alcaldessa.

Als Serveis Municipals  
i Manteniment s’hi han 
incorporat jardiners 
(11), pintors (4) i 
paletes (4) per millorar 
l’espai públic

És per aquest motiu que els 
treballs se centraran en la millora 
d’espais públics i el manteniment 
d’edificis municipals. 
La coordinació global de totes 
les persones contractades amb 
aquest pla del SOC l’assumeixen 
un tècnic d’orientació laboral i 
una auxiliar administrativa des 
de les oficines de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació.

>monogràfic

Foment de l’ocUPació

l’ajuntament contracta 26 persones en atur i 
les formarà per afavorir la seva inserció laboral

Àrea territorial
coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
més informació a www.montcada.cat

cONtRactes De miG aNY
El consistori ofereix contractes de jornada 
laboral sencera fins al juny d’aquest any
i també assessorament laboral

millORes a l’espai públic
Els operaris renovaran diversos 
espais d’ús públic i faran el 
manteniment d’edificis municipals

MARIA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Els plans d’ocupació són una 
eina amb la qual les administra-
cions podem impulsar accions 
on tots hi guanyem. Les perso-
nes contractades són les prime-
res que se’n beneficien perquè 
abandonen l’atur després de 
molt temps i amb les prestaci-
ons d’ajuda exhaurides. A més, 
la seva contractació ve acompa-
nyada d’un procés de formació 
que les ha d’ajudar a tornar al 
mercat laboral. I els segons que 
hi guanyem som la resta de ciu-
tadans de Montcada i Reixac. 
Amb els agents cívics millorem 
la convivència a la ciutat, i amb 
els treballs de Serveis Municipals 
millorem els carrers i places.

millora de la convivència

Tots hi
guanyem

Gràcies al programa “Treball i for-
mació” del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac ha recuperat la fi-
gura de l’agent cívic. L’any 2008, 
coincidint amb l’entrada en vigor 
de la nova ordenança de convi-
vència ciutadana i reguladora de 
l’ús de la via pública, ja es van 
contractar dos agents cívics.
Des d’ara i fins al juny, cinc perso-
nes, identificades amb una jaqueta 
de color vermell i coordinades amb 
la Policia Local, es distribuiran per 
la ciutat en tres equips per detectar 
anomalies i informar i interacturar 
amb els ciutadans sobre temes de 
convivència. Un agent assumeix 
Can Cuiàs, la Ribera i Can Sant 

Joan; dues agents estan destina-
des a la zona centre, Terra Nostra 
i Font Pudenta; i altres dues estan 
presents a Montcada Nova, Pla 
d’en Coll, Mas Rampinyo i Mas 
Duran. L’alcaldessa de Montcada i 
Reixac, María Elena Pérez, destaca 
que “garantir la convivencia i que 
la ciutadania s’impliqui en aques-
ta tasca és fonamental, la figura 
dels agents cívics contribueixen 
a aconseguir-ho i esperem que es 
converteixin en una referència per 
al veïnat, per tal que els expliquen 
les seves inquietuds”. L’ordenança 
preveu sancions d’entre 90 i 120 
euros per als casos lleus; d’entre 
121 i 300 per als greus, i d’entre 
301 i 600 per als molt greus.

Un dels programes recupera
la figura dels agents cívics

Una de les funcions dels agents cívics és interactuar amb la ciutadania

A dalt, personal contractat per dur a terme tasques de jardineria. A baix, operaris encarregats de feines de manteniment de la via pública
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L’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) de l’Ajuntament va efec-
tuar al llarg del 2013 un total de 
35.837 atencions (51 més que al 
2012, amb 35.786), la gran majo-
ria de forma presencial i amb 991 
de telefòniques. Les atencions 
van generar un total de 43.933 
tràmits, 3.459 més que a l’exercici 
anterior. El padró municipal 
d’habitants és l’àmbit que genera 
més atencions, amb 17.027; seguit 
dels assumptes de l’Àrea Econò-
mica (9.504); el registre munici-
pal, 9.171; temes de l’Àrea de Po-
lítica Territorial (2.416), de l’Àrea 
Interna (2.053), de l’Àrea Social 
(1.717) i informació de serveis, 
amb 1.351 consultes.

Tràmits. Els tràmits efectuats per 
l’OAC han generat 4.543 expe-
dients (871 més que al 2012), la 
majoria dels quals –1.339– estan 
relacionats amb bonifi cacions a 
les ordenances municipals. Tam-
bé destaquen els expedients rela-
cionats amb obres (719), proves 

de selecció de personal (396), les 
targetes de transport (214), les 
plusvàlues (481) i les subvencions 
(136). “Agraïm la confi ança 
que la ciutadania atorga a 
aquest servei, les dades d’ús ens 
indiquen que el servei està ben 
valorat, el que ens constata que 
estem fent bé la feina”, ha mani-
festat la presidenta de l’Àrea In-
terna, M. Carmen Porro (PSC).
L’OAC està situada a la planta 
baixa de l’edifi ci de l’Ajuntament  

i el seu horari és de 8 a 15h, dels 
dilluns, dimecres i divendres, i de 
8 a 19h, els dimarts i els dijous. Al 
web municipal, www.montcada.cat, 
està allotjat l’espai OAC Virtual, 
per mitjà del qual la ciutadania pot 
obtenir impresos per fer diversos 
tràmits, de manera que es poden 
estalviar desplaçaments inneces-
saris. També hi ha gestions que 
es poden tramitar íntegrament de 
forma virtual, sempre i quan es 
disposi del certifi cat digital. 

L’àmbit que va generar més gestions va ser el relacionat amb el padró municipal

el servei va realitzar gairebé 36.000 
tramitacions durant l’any passat

Sílvia Alquézar | La redacció

oFicina d’atenció ciUtadana
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Un tècnic de l’OAC atén un usuari a l’edifi ci consistorial 

 

> mor un jove a la Ribera en caure des d’un terrat 
Un jove de 19 anys va morir ahir després de precipitar-se des de la terrassa 
de l’edifi ci del carrer de la Conca número 5 de la Ribera, el barri on vivia. 
Els fets van passar ahir a la tarda quan el noi estava saltant pels terrats dels 
blocs de pisos i va cedir una uralita, de manera que es va precipitar al buit 
per un pati interior. Tot i que va ser traslladat encara amb vida fi ns a la Vall 
d’Hebron va morir al centre hospitalari a conseqüència de les ferides. Els 
Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets. Es dona 
la circumstància que la família del jove és una de les que va participar al 
projecte ‘Veus des de la Ribera’, promogut per la Regidoria d’Integració i 
l’Associació Mescladís | LR

> l’ajuntament estrena vehicle elèctric
L’Ajuntament disposa d’un vehicle elèctric al seu parc mòbil. El nou 
cotxe és un Renault Fluence de 90 cv que es mou 100% amb electri-
citat. El vehicle té una autonomia de 130 quilòmetres i es carrega amb 
un endoll en 9 hores a la xarxa convencional. L’alcaldessa ha afi rmat 
que “la incorporació d’aquest tipus de vehicles a la fl ota municipal 
demostra la nostra aposta pel transport respectuós i per la reducció 
del CO2”. A la foto, d’esquerra a dreta, el responsable del Departament 
d’Empreses de Renault, Jordi Sulla, l’alcaldessa de Montcada i Reixac, 
María Elena Pérez, i l’enginyer municipal, Jordi Català | LR
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> truyols obre un nou tanatori al costat del Ripoll
L’empresa funerària Montserrat Truyols ha inaugurat un nou tanatori a 
Ripollet, situat al polígon industrial El Clot (av. Riu Ripoll, 85-87). El nou 
equipament té una superfície de 1.000 m2 dotat amb quatre sales de 
vetlla, una de cerimònies multiconfessional i un aparcament per a vint ve-
hices. La nova instal·lació ha costat dos milions d’euros i donarà servei als 
veïns de Montcada, Cerdanyola i Ripollet on continuarà obert el tanatori 
del carrer Doctor Gil, 20 | LR
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alimeNtaciÓ eQUilibRaDa
La mostra ‘Menja bé, tu hi guanyes’, 
que promou hàbits saludables, es pot 
visitar al Kursaal fins al 7 de febrer  

pàg. 16 pàg. 14

eNvellimeNt actiU
L’Ajuntament adjudica els 
tres horts ecològics situats al 
Centre Cívic l’Alzina

Les cinc entitats de dones de 
la ciutat –Esplai per la Dona, 
Grup de Dones de Can Cuiàs, 
Sin Teta Hay Paraíso, Grup de 
Dones de Terra Nostra i Claus 
de Dona– han fent front comú 
en contra de la reforma de la llei 
de l’avortament redactada pel 
Partit Popular. Els col·lectius van 
presentar al Ple de gener una mo-
ció a favor de la interrupció de 
l’embaràs lliure i gratuïta, un text 
que s’havia de sotmetre a apro-
vació en el moment de tancar 
aquesta edició i que comptava 
amb el suport dels grups munici-
pals del PSC, ICV-EUiA, C’s i 
ERC.

Les associacions critiquen la nova 
normativa perquè “ens fa retro-
cedir a l’època franquista, sent 
una de les lleis més restrictives 
de tota Europa”, argumenten 
en el text conjunt elaborat pels 
col·lectius durant la primera reu-
nió del Consell Municipal de 
Dones, el passat 22 de gener a la 
Casa de la Vila. La moció recorda 
que la llei del PP només permet 

avortar en cas d’evitar un greu 
perill contra la vida o la salut 
física i psíquica de l’embarassada 
fins a la setmana 22 i, en el cas 
de violació, únicament durant les 
primeres 12 setmanes. 

Decisió de les dones. Les entitats 
locals també lamenten que la llei 
no tingui en compte la capacitat 
de decisió sobre el propi cos per 
part de les dones, una determi-
nació que a partir d’ara dependrà 
de la valoració de dos facultatius. 
D’altra banda, per a les asso-
ciacions del municipi, la reforma 
fomentarà els avortaments en la 
clandestinitat “amb un alt risc 
per a la salut i la vida de les 
afectades, un problema que 
no tindran les classes més afa-
vorides econòmicament”, re-
marquen en el text.
En la moció, les entitats proposen 
reconèixer el dret a una materni-
tat lliurament decidida i insten el 
Govern d’Espanya a fer efectiva 
l’aconfessionalitat proclamada a 
la   Constitució, rebutjant la inge-
rència de la moral religiosa.
Durant el Consell Municipal de 
Dones, la regidora de Dona i Ig-
ualtat, Judith Mojeda (PSC), va 
presentar un informe contrari a 
la reforma del PP en considerar 
que restringeix els drets i les llib-
ertats de les dones, que són el 
50% de la població. “Aquesta 

modificació deixarà fora de la 
possibilitat d’avortar legal-
ment prop de 10.000 dones, 
promovent una divisió entre 
les que tenen recursos per anar 
a un altre país i les que no ho 
podran fer posant en risc la 
seva vida”, comenta l’edil, qui 
ha criticat el govern central per la 
seva política de retallades en els 
ajuts sanitaris i socials als infants 
amb necessitats. En aquest sen-
tit, els col·lectius de dones també 
han lamentat que “se’ns obligui 
a tenir els fills i després no ens 
donin ajudes per cuidar-los i 
mantenir-los”.

Sílvia Alquézar | Redacció

Els grups de dones 
critiquen el nou text 
‘perquè és un dels més 
restrictius d’Europa’

GrUPs de dones

Els cinc col·lectius a la ciutat presenten una moció al Ple de gener a favor de la interrupció lliure i gratuïta de l’embaràs

les entitats locals es posicionen en contra 
de la reforma de la llei de l’avortament

Les entitats de dones van debatre sobre la reforma de la llei de l’avortament al primer Consell Municipal de Dones del 2014, el dia 22 a la Casa de la Vila
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Xerrada l’11 de febrer a la Casa de la Vila 
Els grups de dones de Catalunya 
han posat en marxa una campan-
ya contra de la reforma de la llei 
de l’avortament, a la qual s’han 
sumat els col·lectius locals. En el 
marc d’aquesta iniciativa, el Grup 
de Dones de Can Cuiàs, amb el 
suport de la resta d’entitats i de la 
Regidoria de la Dona, organitza el 
pròxim 11 de febrer a la Casa de 
la Vila (18.30h) una xerrada a càr-
rec de Sílvia Aldavert, coordinado-
ra de l’Assocació de Planificació 
familiar de Catalunya i Balears i 
membre de la campanya pel Dret 
a l’Avortament Lliure i Gratuït. Les 

accions reivindicatives culminaran 
el 14 de febrer amb una manifes-
tació a Barcelona, a la qual han 
confirmat l’assistència diverses re-
presentants dels grups de dones 
de la ciutat. D’altra banda, durant 
el Consell Municipal de Dones, la 
regidora de la Dona, Judith Moje-
da (PSC), va informar  de la mo-
bilització prevista l’1 de febrer a 
Madrid, batejada com el Tren de 
la Llibretat, que tindrà lloc davant 
del Congrés dels Diputats, on es 
lliurarà per registre un text on es 
defensa la llibertat de la dona a 
escollir sobre el seu cos | SA
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“És important posar límits als 
comportaments, però no repri-
mir l’expressió dels sentiments 
com la ràbia i la tristesa”. Així 
es va expressar la psicopedagoga 
Anna Solano durant la jornada 
inaugural de la tercera edició de 
l’Escola de Mares i Pares (Empa), 
organitzada per la Federació 
d’Ampa de Montcada (Fampa) el 
29 de gener a la Casa de la Vila.

Com posar límits. La ponent va 
remarcar la necessitat de posar 
normes als infants “perquè donen 
seguretat i protecció, però en la 
mesura justa”, insistint en què 
han de ser adequades a l’edat i la 
personalitat de cada nen. Solano 
també va posar especial èmfasi 
en el fet que els límits han de ser 
“pocs, clars, precisos i concrets” i 
va recomanar implicar els petits en 
les normes a complir. 
Per a la psicopedagoga, sempre és 
millor valorar les conductes po-

sitives i educar amb models. “Els 
infants repeteixen el que veuen a 
casa i el que nosaltres fem”, va 
comentar Solano, qui va aconsellar 
que, enlloc de castigar, és preferible 
aplicar activitats reparadores quan 
algun comportament no és correc-
te. De vegades, les conseqüències 
de l’incompliment del límit ja són 
per si mateixes un càstig. “Quan 
un nen està jugant amb un 
gelat i, al final, li cau ja no cal 
reprendre’l perquè s’ha quedat 
sense el que volia”, va dir la po-
nent, qui tam bé serà l’encarregada 
de fer un taller sobre resolució de 
conflictes al mes de febrer.
Durant la jornada inaugural, va 
intervenir el president de la Fam-
pa, Carlos Capilla, qui va destacar 
l’esforç de l’entitat “per donar ei-
nes als progenitors en l’educació 
dels fills”. D’altra banda, la regido-
ra d’Educació, Ana Rivas (PSC), 
va recordar que l’educació és una 
responsabilitat “de la família, 
l’administració i l’escola”. 

La psicopedagoga Anna Solano durant la conferència inaugural de la nova edició de l’Empa

Una xerrada a 
la salle ajuda 
a educar la part 
afectiva dels fills 
Lluís Maldonado | Montcada Nova

Educar i ajudar a créixer els fills 
a nivell cognitiu, motriu, social i 
emocional. Aquest va ser l’eix de 
la conferència que va fer el dia 20 
a La Salle Joan Carles Folia, mes-
tre i llicenciat en activitat física i de 
l’esport. La xerrada la va organit-
zar l’Ampa del col·legi.
Per a Folia, cal descobrir i treballar 
els quatre eixos: “Tenim molt clar 
canals com el cognitiu, el motriu 
i el social, però deixem de banda 
sovint la part emocional, la part 
afectiva”, va alertar el ponent qui, 
a més, va subratllar que “és im-
possible mantenir l’equilibri si 
els quatre aspectes no estan al 
mateix nivell”.

‘els límits es posen per 
millorar conductes i no 
per reprimir sentiments’  
La psicopedagoga Anna Solano inaugura la tercera edició 

escola de mares i Pares

Sílvia Alquézar | Montcada

 Taller sobre el pas de primària a secundària

La proposta següent de l’Escola 
de mares i pares tindrà lloc el 13 
de febrer a la Casa de la Vila. El 
professor de secundària i forma-
dor de la Diputació de Barcelona 
Antoni Argent farà una xerrada 
(18h) sobre el viatge de primària 
a secundària, adreçada a famíli-
es amb fills al cicle superior de 
primària. L’objectiu de la confe-
rència és descobrir els principals 
canvis que es produeixen entre 
les dues etapes educatives i afa-

vorir el coneixement de l’ESO 
per part dels progenitors per fa-
cilitar el suport als seus fills en 
aquesta transició. L’activitat es 
realitzarà mitjançant un joc co-
operatiu entre els assistents que 
combina una part didàctica amb 
una part visual i tecnològica que 
ajuden a entendre les propostes. 
Durant la ponència, els partici-
pants obtenen recursos i eines 
per acompanyar els fills en l’inici 
de la nova etapa | SA

L’escola El Turó ha posat en 
marxa aquest curs un nou pro-
jecte amb l’objectiu de reduir la 
contaminació acústica al centre. 
‘Baixem els decibels’ és una inicia-
tiva que s’inclou en el programa  
Escola Verda, un distintiu que els 
departaments d’Educació i Medi 
Ambient de la Generalitat han re-
novat a l’escola montcadenca per 
un nou període de tres anys (2013-
2016). A més de seguir treballant 
en actuacions ja iniciades com el 
control del consum energètic, El 
Turó ha decidit dur a la pràctica 
una altra actuació per intentar dis-
minuir el nivell de soroll que es 
produeix al centre. 

Semàfors. A les entrades i sorti-
des dels alumnes s’ha instal·lat un 
semàfor que es posa en vermell 
i xiula quan se supera el límit de 
decibels permesos. “Al final de 
la setmana, la classe que ha fet 
menys soroll, o sigui, la que ha 
aconseguit més llums verds, 
rep com a premi una pilota”, 
explica el director, Jon Anchus-

tegui-Echearte, qui comenta que 
els semàfors –n’han comprat 
dos– també estan presents a les 
aules amb la idea que els infants se 
n’adonin del nivell de soroll que es 
produeix quan parlen tots alhora.
El director de l’escola fa una va-
loració positiva dels gairebé dos 
mesos que porta en marxa la ini-
ciativa, “ja que hem aconseguit 
reduir la contaminació acústica 
en un punt”. Per a Anchustegui-

Echearte, l’ideal seria disposar 
d’un aparell a cada aula, però re-
coneix que no els arriba el pressu-
post. El projecte el van conèixer 
a través d’un anunci que els va 
arribar via Internet i, segons co-
menta el professor, la iniciativa és 
una pràctica habitual al sistema 
educatiu de Finlàndia. “Havíem 
notat que amb la crisi s’havia 
incrementat el nivell de soroll a 
l’escola”, opina el director.

escola verda

el turó inicia un projecte per reduir 
la contaminació acústica al centre 
Un semàfor instal·lat a les entrades i sortides de les aules controla el nivell de soroll

Sílvia Alquézar | Montcada

El semàfor es posa en verd quan els nens passen en silenci però, si fan xivarri, es posa en vermell
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Joan Carles Folia durant la xerrada a La Salle
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L’entitat Tot per tu, que treba-
lla per ajudar els infants amb 
necessitats educatives especials, 
organitza el pròxim 7 de febrer 
una xerrada a la Casa de la Vila 
(19h) sobre la inserció laboral 
de persones amb Transtorns 
d’Espectre Autista (TEA) i  Sín-
drome d’Asperger, que afecta un 
de cada 88 ciutadans. 
El ponent serà el director de 
l’empresa Specialisterne –amb 
seu a Sant Cugat–, Francesc Sis-
tach, que es dedica a la formació 
i col·locació de persones amb ne-
cessitats especials centrant-se en 
les seves habilitats i no en la seva 
discapacitat. “L’objectiu de la 

conferència és donar a conèixer 
el projecte entre el municipi 
per si hi ha alguna família in-
teressada”, ha explicat Carmen 
Sarante, de l’associació, qui ha 
indicat que la idea és oferir un 
futur laboral als majors de 18 
anys amb TEA i el Síndrome 
d’Asperger “valorant sempre 
les seves capacitats i necessitats 
amb la finalitat d’adaptar-les a 
un entorn de treball”.
L’empresa vallesana aposta per 
col·locar aquestes persones, do-
nades les seves habilitats, en 
feines relacionades amb el trac-
tament de dades i documents, 
del software i control de qualitat, 
entre d’altres.

Sílvia Alquézar | Redacció

tot per tu organitza un 
acte sobre inserció laboral
La Casa de la Vila acollirà una ponència el 7 de febrer

necessitats edUcatives esPecials

Marta Bacardit Sáez
17è aniversari

Sempre que parlem de tu 
ho fem amb un somriure, 

recordant la teva rialla sincera 
i aquella mirada profunda tan teva
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L’Ajuntament s’ha compromés a 
seguir aportant el 25% del cost de 
les beques de menjador que finan-
cia el Consell Comarcal mentre no 
arribin més recursos des del Depar-
tament d’Ensenyament. Aquest és 
l’acord a què van arribar el 21 de 
gener els alcaldes dels municipis del 
Vallès Occidental  per fer front a la 
retallada de diners per part de la 
Generalitat, que és l’administració 
que hauria d’assumir el 100% del 
finançament. Per cobrir la deman-
da de beques de menjador de la 
comarca, aquest curs fan falta 8,3 
milions d’euros, dels quals els ajun-
taments n’han aportat més de 2. 
“Hem aprovat per unanimitat 
seguir donant suport a les perso-
nes més afectades per la crisi”, va 
dir l’alcadessa, María Elena Pérez 
(PSC).

Les dades. Segons el Consell 
d’Alcaldes, les avaluacions efectua-
des pels equips de Serveis Socials 
de la comarca mostren una realitat 
molt més dramàtica que el curs 

anterior, ja que les famílies neces-
sitades creixen en nombre i també 
pateixen situacions de major empo-
briment. Així mateix, s’han incre-
mentat les famílies sense ingressos i 
la mitjana de renda per càpita men-
sual ha baixat considerablement. 
Les dades de l’ens indiquen que hi 
ha 7.652 infants de la comarca que 
es troben en situació de risc social, 
dels quals a 5.260 no se’ls pot ga-
rantir un àpat equilibrat al dia. 

Sílvia Alquézar | Redacció

l’ajuntament continuarà 
aportant el 25% de l’ajut
Els alcaldes del Vallès Occidental acorden aquesta mesura

beQUes de menJador

Els ajuntaments pagaran el 25% dels ajuts

L’exposició ‘Menja bé, tu hi guan-
yes’, de la Diputació de Barcelona, 
es podrà visitar a l’Espai Kursaal 
fins al 7 de febrer. Per mitjà de pla-
fons interactius, jocs multimèdia 
i un audiovisual, la mostra pretén 
promocionar i desenvolupar hàbits 
alimentaris que proporcionen una 
bona salut al llarg de la vida, així 
com potenciar valors per tenir una 
infància plena d’energia, vitalitat, 
intel·ligència i alegria. L’exposició, 
que explica què s’ha de fer a cada 
habitació de la casa en relació amb 
la salut, és oberta a tothom, tot 
i que posa especial èmfasi en els 
alumnes de cicle mig i superior de 
primària, de 8 a 12 anys. 

Dieta equilibrada. La mostra indica 
que els infants són més vulnerables 
que els adults en el supòsit d’una 
nutrició pobra i la taxa de creixe-
ment i el sistema immunològic dels 
nens i nenes es poden veure afectats 
per uns hàbits alimentaris incorrec-
tes. Una nutrició correcta durant 
els primers anys de vida afavoreix 

el bon desenvolupament motor, 
cognitiu i de comportament, a més 
que estimula les habilitats socials i 
l’assoliment del nivell educatiu.
“Els més petits són els que po-
den adquirir millor els hàbits 
i aprendre que s’ha de menjar 
correctament, fer exercici, jugar i 
també dormir”, va manifestar el 
21 de gener la regidora de Salut Pú-
blica, M. Carmen González (CiU), 

durant la inauguració de la mostra, 
que va comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC). “Aquesta mostra s’adiu 
perfectament amb el projec-
te Thao per prevenir l’obesitat 
infantil que es promou des de 
l’Ajuntament”, va dir l’edil, qui va 
convidar els agents socials a formar 
part de la comissió de seguiment 
del programa que hi ha en marxa. 

salUt inFantil

Una exposició al Kursaal promou 
els hàbits alimentaris correctes
La mostra ‘Menja bé, tu hi guanyes’ es podrà visitar fins al pròxim 7 de febrer

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Uns alumnes de l’escola La Salle observen la piràmide dels aliments a la mostra del Kursaal
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Alumnes d’un seminari sobre 
ciències socials i fotografia que 
es fa a Barcelona van visitar el 
23 de gener la mostra ‘Veus des 
de la Ribera’, que s’exposa a les 
columnes de l’autopista C-33, 
al costat de l’escola La Salle, 
des de final de novembre. El 
seminari l’organitzen l’entitat 
Contraplano –especialitzada en 
documentals socials– i un grup 
d’investigació i debat de l’Institut 
Català d’Antropologia. El guia de 
la visita va ser Martín Habiague, 
director de l’Associació Mescla-
dís, qui va desenvolupar el pro-
jecte per encàrrec de la Regido-
ria d’Integració de l’Ajuntament. 
La visita també va comptar amb 
l’autor de les imatges, el fotògraf 
Joan Tomàs.

Filosofia. Habiague va remar-
car que el principal objectiu de 
l’exposició va ser intentar trobar 
experiències comunes entre les 
persones que van immigrar a 
Catalunya als anys cinquanta i 

seixanta, procedents d’altres te-
rritoris de l’estat espanyol, i les 
que han arribat en els últims déu 
anys, procedents de països em-
pobrits. “Volíem posar sobre la 
taula que aquestes persones, de 
realitats aparentment tan dife-
rents, tenen més coses en comú 
que una que viu a Montcada i 
una altra que viu a Pedralbes”, 
va dir Habiague, qui creu que el 
procés de realització de la mostra, 

al llarg de tot un any, ha permès 
canviar la mentalitat d’algunes 
persones respecte la immigra-
ció recent, tot i ser conscient 
de la dificultat de lluitar contra 
l’augment de la xenofòbia que ha 
generat la crisi i la degradació de 
les condicions de vida de moltes 
famílies. “Molta gent culpa els 
de fora de la seva situació, sen-
se adonar-se que també en són 
víctimes”, va concloure.

‘veUs des de la ribera’

Un seminari sobre ciències socials 
inclou la mostra al seu programa 
L’activitat està vinculada a un grup d’investigació de l’Institut Català d’Antropologia

Laura Grau | Montcada Nova

Martín Habiague, de l’Associació Mescladís, va fer de guia de l’exposició per als estudiosos

LA
u

r
A 

g
r

Au

> simón casas proposa alternatives a la crisi

L’escriptor i arquitecte Simón Casas va presentar el llibre divulgatiu ‘¿Y 
ahora qué hacemos? Cómo salimos de la crisis’ el 27 de gener a la Biblio-
teca Elisenda de Montcada. Mitjançant un discurs clar i senzill, Casas va 
explicar quina és la situació actual, com funciona el famós ‘banc dolent’ i 
les condicions que el Banc d’Espanya ha imposat a les entitats financeres 
per controlar-les en el futur. El volum inclou gràfiques que il·lustren de 
forma didàctica les qüestions més complexes. El llibre fuig del pessimisme 
i posa sobre la taula alternatives viables per fer front a la crisi | Lg
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> les entitats ja poden demanar les subvencions
La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament ja ha obert el pe-
ríode perquè les entitats de la ciutat sol·licitin les subvencions per al 2014. 
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament a 
través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les bases reguladores es poden 
consultar a través del web www.montcada.cat, des d’on es poden desca-
rregar els impresos que cal omplir. També s’ha d’adjuntar un resum dels 
projectes per als quals es demana l’ajut, amb la previsió del pressupost. El 
consistori destinarà enguany el mateix pressupost que l’any passat | LR
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> la veïna Josefa Navas Ramos fa 100 anys 
Josefa Navas Ramos, veïna de Can Sant Joan, va complir el 26 de gener 100 
anys i l’Ajuntament es va voler sumar a les nombroses felicitacions que va 
rebre. L’alcaldessa, María Elena Pérez, i el regidor de Participació Ciutadana, 
Jonathan Martín, tots dos del PSC, es van desplaçar fins a casa seva per felici-
tar-la personalment –a la foto, Josefa i la seva família amb les autoritats munici-
pals. Josefa gaudeix de bona salut i només pren una pastilla diàriament per al 
control de la tensió. La família afirma que la manca d’un ascensor a l’immoble 
limita una mica la seva mobilitat per sortir al carrer a passejar. Entre les seves 
aficions es troba fer ganxet a totes hores i veure el futbol a la televisió | SA
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> parcs de salut a terra Nostra i can cuiàs
El Parc del Turó Blau de Can Cuiàs 
i la plaça del Poble Terra Nostra ja 
disposen de parcs de salut per a 
la gent gran. Una delegació mu-
nicipal i l’AV de Can Cuiàs van 
visitar el 23 de gener l’espai del 
barri –a la foto–. L’empresa HPC 
ha estat l’encarregada de la seva 
instal·lació, per un import de 7.804 
euros | LR

Una de les novetats de la pro-
gramació de Montcada Ràdio 
d’aquesta temporada és l’espai El 
Fanalet, conduït pel periodista Jesús 
Abad, tots els dilluns de 22 a 23h. 
El programa analitza l’actualitat 
del municipi a través dels seus 
protagonistes, ja siguin coneguts o 
no, “perquè darrera de cada per-
sona s’amaga una història molt 
interessant”, explica Abad, amb 
una àmplia experiència periodística 
a diferents mitjans.

El programa. El Fanalet comença 
cada setmana amb una reflexió 
de portada sobre un dels temes 
d’actualitat local acompanyada 
d’un tema musical que el comple-
menta. Tot seguit, és el moment 
d’una entrevista en profunditat, 
l’última va ser a l’economista i 
activista Arcadi Oliveras per par-
lar de la seva participació en la 
presentació del col·lectiu Súmate. 
L’espai també inclou la secció del 
Fotomató, un recull de les opinions 
enregistrades a peu de carrer per 

escoltar la gent de la ciutat. “La 
fórmula del magazine em per-
met tractar l’actualitat amb més 
profunditat”, comenta Abad, qui 
ha batejat el seu programa amb 
el nom d’El Fanalet inspirat en la 
tradició de Terra Nostra de rebre 

el tren amb un fanalet el dia de la 
festa major. “El meu objectiu és 
il·luminar aquells aspectes de 
l’actualitat que passen més desa-
percebuts i transmetre l’essència 
del periodisme de proximitat”, 
apunta el periodista.  

Sílvia Alquézar | Montcada

El periodista Jesús Abad fa el programa d’El Fanalet a Montcada Ràdio els dilluns, de 22 a 23h

el Fanalet il·lumina l’actualitat local 
a través dels seus protagonistes
El programa s’emet els dilluns, de 22 a 23h, i és una novetat a la graella de l’emissora

montcada rÀdio
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L’Ajuntament ha cedit per dos 
anys els tres horts ecològics si-
tuats al Centre Cívic l’Alzina, 
a Terra Nostra, a persones del 
municipi més grans de 55 anys. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez, 
i el regidor de Participació Ciu-
tadana, Jonathan Martín, tots 
dos del PSC, van ser els enca-
rregats de lliurar el 23 de gener 
de forma simbòlica unes llavors 
i les claus de les parcel·les a tres 
montcadencs que es convertiran 
temporalment en petits agricul-
tors. El consistori també ha cedit 
un altre espai al Grup de Dones 
de Terra Nostra, que utilitzarà 
l’espai per a la realització de ta-
llers agroalimentaris amb l’escola 
Mitja Costa en un projecte inter-
generacional.

Ampliar el projecte. Durant l’acte, 
l’alcaldessa va afirmar que “la 
voluntat municipal és pro-
moure l’agricultura sostenible 
amb aquests horts urbans i a 
la vegada facilitar una activitat 
per a la gent gran” i va afegir 

que el consistori ja està treballant 
en nous terrenys on oferir a més 
montcadencs poder desenvolu-
par aquesta activitat. Els adjudi-
cataris disposen d’un petit espai 
per a emmagatzemar els estris i 
altres elements comunitaris com 
a carretons de càrrega i descàrre-
ga o contenidors per al compos-
tatge.
Aquesta iniciativa, que ja s’ha im-
pulsat a d’altres municipis amb 
molt d’èxit des d’un punt de vista 

ecològic i social, està coordinada 
per la Regidoria de Participació 
Ciutadana i s’emmarca dins del 
programa d’Envelliment actiu. 
Els objectius d’aquesta iniciativa 
són oferir un espai d’esbarjo per 
a persones grans i d’intercanvi 
generacional, generar espais de 
biodiversitat, promoure les bones 
pràctiques de cultiu, potenciar 
el caràcter educatiu i lúdic dels 
horts, l’alimentació sana i saluda-
ble i les relacions culturals.

ParticiPació ciUtadana

l’ajuntament adjudica els tres horts 
ecològics del centre cívic l’alzina
L’espai s’ha cedit a tres persones majors de 55 anys dins el programa Envelliment actiu

Lluís Maldonado | Redacció

Els adjucataris dels horts ecològics amb les autoritats municipals el dia de la cessió de l’espai
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‘Mi sueño es...’
Del Grup de Teatre de La Salle

2, 8 i 9 de febrer
saLa d’actes deL coL·Legi La saLLe

1 de febrer
casa Les aigües, 19h

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 o bé 10 euros 
a taquilla.

1 l dissabte
Visita. ‘Lola Anglada i el seu arxiu fo-
togràfic’. Hora: 10.30h. Lloc: Arc de 
Triomf. Organitza: Fundació Cultural.

Poesia. Recital ‘Cànem’, del Grup 7 de 
Cors. Hora: 19h. Lloc: Casa de les Ai-
gües (dintre del cicle Poeticae). 

2 l diumenge
Visita. Al Monestir de Pedralbes. Hora: 
11h. Lloc: Plaça del Monestir de Pedral-
bes. Organitza: Fundació Cultural.

Teatre. ‘Mi sueño es...’, del Grup de 
Teatre La Salle. Hora: 18h. Lloc: Sala 
d’actes del col·legi La Salle. Preu: 7.50 
euros.

Teatre. ‘Refugi de les Rocoses’, de la Cia. 
Ànima Tosca. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 4 euros anticipada/ 5 a taquilla.

7 l divendres
Hora del conte. ‘Contes per seguir el fil’, 
a càrrec de Clara Gavaldà. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

8 l dissabte
Visita. ‘La guerra de Successió i l’església 
del Pi’. Hora: 16h. Lloc: Plaça del Pi. Or-
ganitza: Fundació Cultural.

Poesia. Marató Popular de Lectura de 
Poesia. Hora: 19h. Lloc: Auditori Muni-
cipal (dins del Poeticae).

Teatre. ‘Mi sueño es...’, del Grup de 
Teatre La Salle. Hora: 22h. Lloc: Sala 
d’actes del col·legi La Salle (també el 
dia 9, a les 18h).

11 l dimarts
Xerrada. Sobre la nova llei d’avortament 
a càrrec de Sílvia Adavert, coordinadora 
de l’Associació de Planificació familiar 
de Catalunya i Balears. Hora: 18.30h. 
Lloc: Sala Institucional de la Casa de la 
Vila.

Inauguració. De l’exposició de fotografia 
‘Pessics d’Andalusia’, de Paco Soriano. 
Hora: 19.30h. Lloc: Sala d’exposicions 
de laCasa de la Vila.

12 l dimecres
Poesia. Taller de poesia per incentivar 
l’escriptura de poesia entre els infants 
a càrrec del Grup 7 de Cors. Hora: 
17.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda (dintre 
del Poeticae). Cal inscripció prèvia.

13 l dijous
Xerrada. ‘El viatge de primària a secun-
dària’, a càrrec d’Antoni Argent, forma-
dor de la Diputació de Barcelona i pro-
fessor de secundària. Hora: 18h. Lloc: 
Sala Institucional de la Casa de la Vila 
(Acte inclós a l’Escola de Mares i Pares 
de la Fampa).

Inauguració. De l’exposició de dibuixos 
de Joan Marc Alonso. Hora: 19.30h. 
Lloc: Sala Sebastià Heredia de l’Espai 
Cultural Kursaal de Can Sant Joan.

14 l divendres
Xerrada. Sobre nutrició i esport, a cà-
rrec de Júlia Farré Molla, graduada en 
dietètica i nutrició. Hora: 19h. Lloc: Sala 
Institucional de la Casa de la Vila.

Poesia. ‘Ritmes i poemes de colors’, a 
càrrec del grup  Dèria Teatre. Hora: 21h. 
Lloc: Auditori Municipal. Gratuït (espec-
tacle inclós al cicle Poeticae)

Recital de poesia ‘Cànem’
A càrrec del Grup 7 de Cors

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

tel. 935 651 122  |  de dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. dissabte: 10 a 14h.
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eXpOsiciÓ
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13 de febrer, 19.30h
Sala Sebastià Heredia
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cia. Ànima tosca
2 de febrer, 19h
Sala joan dalmau

FOtOGRaFia

peSSIcS d’AndALuSIA
de paco Soriano
11 de febrer, 19.30h

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
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Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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7 8 94 5 63
c.pardo guix guix

rivas duran duranrecasens V.nieto j.relatA.pujol

recasensguix r.miró A.pujolc.pardo

12 1413
V.nieto V.nieto

15 16

  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 
Fins al 23 de febrer

teatre Poètic
maleÏts pOetes
amb Sílvia Bel
31 de gener

10 11
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>Editorial
vies mortals
Els montcadencs que anem a 
peu estem acostumat a creuar 
els passos a nivell sense es-
perar que s’aixequin les bar-
reres. La tècnica que seguim 
és estirar el cap, mirar cap a 
un costat i cap a l’altre i, si 
no veiem  el tren, passem amb 
més o menys celeritat. Això és 
el que fa la majoria, seguint un 
mínim sentit de la prudència. 
Però, sovint, som testimonis de 
conductes temeràries per part 
de persones que apuren fins a 
l’últim moment per passar, tot i 
la proximitat del tren, creant-se 
situacions de perill. Realment 
es fa difícil viure al centre de 
Montcada respectant el semà-
for vermell, donada l’elevada 
freqüència de pas de combois.  
L’existència de les vies ha su-
posat la mort de més de 150, 
la majoria a la línia de tren de 
Portbou que, mentre no se so-
terri, continuarà sent un gran 
perill per a la vida dels ciuta-
dans. Les víctimes d’atrope-
llaments de tren seran home-
natjades el 13 de març per la 
Plataforma Soterrament Total 
i l’Ajuntament, en un acte de 
justícia i que deixarà constàn-
cia, en forma d’escultura, de la 
poca importància que, sembla 
ser, tenen les vides dels mont-
cadencs per als qui han pres la 
decisió de prolongar sine die 
unes vies mortals.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 14 de febrer

avortament lliure
Des que el Partit Popular va arribar 
al govern ens ha estat amenaçant 
amb derogar la Llei de Salut Sexual 
i Reproductiva i d’Interrupció Volun-
tària de l’Embaràs aprovada al 2010. 
Aquesta amenaça s’ha concretat, 
desgraciadament, amb el que s’ha 
anomenat Ley Orgánica de Protecci-
ón de la Vida del Concebido y de los 
Derechos de la Mujer Embarazada, 
un text que ha aixecat el rebuig de 
gran part de la societat. Tota una de-
claració d’intencions. Tornem a ser a 
la cua d’Europa en el reconeixement 
dels Drets Sexuals  i Reproductius 
amb un text que parteix de la base 
que les dones no tenim dret a deci-
dir sobre el nostre cos i que sempre 
som víctimes que s’han de tutelar i no 
subjectes de la nostra pròpia vida. Es 
pot dir que tornem a una situació més 
restrictiva que l’aconseguida amb la 
despenalització parcial de 1985. 
Les dones no podrem decidir en cap 
cas. Ho faran per nosaltres els pro-
fessionals: psicòlegs, jutges, metges 
i policies seran els qui decidiran si 
estem prou boges o si ens han vio-
lat. Les dones joves ni tan sols po-
dran acudir per si soles a aquests 
professio nals. L’avortament passarà a 
la clandestinitat i ni tan sols les “píl-
dores del dia després” ni les clíniques 
es podran publicitar. A Catalunya la 
interrupció voluntària de l’embaràs es 
convertirà en un pelegrinatge de met-

ge en metge, però en realitat no es 
podrà avortar ni als centres públics ni 
als privats, com sí es pot fer ara. Els 
metges, fins i tot, es podran negar a 
donar-nos informació. 
Malgrat aquest panorama desolador, 
les dones continuarem avortant, com 
ha passat sempre arreu del món. En-
gegarem iniciatives per fer-ho en les 
millors condicions possibles, aquí o 
a l’estranger. Comptem amb xarxes 
de suport feminista internacionals. 
Comptem amb la complicitat de pro-
fessionals que creuen i s’impliquen 
en el que fan. Comptem amb totes i 
cadascuna de nosaltres. No restarem 
passives davant aquest nou atac al 
nostre dret a decidir sobre els nostres 
cossos i les nostres vides. 
Continuarem reivindicant i promovent 
el dret a decidir sobre el propi cos, 
sense supòsits, sense indicacions,  
sense tuteles; una educació sexual i 
afectiva igualitària, lliure i sana; anti-
conceptius gratuïts, no agressius amb 
el cos i a l’abast de tothom i el suport 
entre dones i professionals.

E.B.
Montcada Centre

tragedia anunciada
La muerte de Alí, el hijo menor de 
Meriem, fue lamentablemente la 
crónica de una tragedia anunciada. 
Alí vivía en el limbo de los sin pape-
les y sin derechos. Era además, por 
su edad y situación social, uno de los 

miles de jóvenes a quienes se les ha 
arrebatado el futuro condenándolos 
a “no hacer nada”, sin recursos para 
estudiar y sin opciones de trabajar. 
Meriem sufría enormemente por ello 
y como participante en el proyecto 
‘Veus des de la Ribera’, dejó cons-
tancia de su preocupación por la fal-
ta de esperanza de los jóvenes y el 
peligro de caer en la delincuencia. 
Ante este trágico suceso, queremos 
hacer una serie de reflexiones. No es 
de recibo una sociedad donde los 20 
más ricos de España igualan los in-
gresos del 20% de su población más 
pobre. Intermon Oxfam denuncia en 
su último informe que “el interés 
público y los procesos democráticos 
han sido secuestrados por los inte-
reses de una minoría” y explica que 
en el caso de España “es especial-
mente preocupante por el efecto de 
la crisis financiera y de las políticas 
que se han adoptado”. 
El documento detalla cómo en los úl-
timos años se han venido adoptando 
políticas que claramente benefician 
a quienes más tienen, como la des-
regulación y la opacidad financieras, 
los paraísos fiscales, la reducción de 
los tipos impositivos sobre las rentas 
más altas o los recortes en inversión 
y protección social. “Desde finales 
de 1970, los tipos impositivos sobre 
las rentas más altas se han reducido 
en 29 de los 30 países de los cuales 
se dispone de datos, lo que significa 

que en muchos lugares los ricos no 
sólo ganan más, sino que también 
pagan menos impuestos”, expone 
el trabajo de Oxfam, para incidir en 
que se trata de un “manifiesto secu-
estro de los procesos democráticos 
por parte de las élites y a expensas 
de la clase media y los más pobres”. 
Las tremendas presiones de los 
mercados financieros ha impulsado 
drásticas medidas de austeridad 
que han golpeado a las clases baja 
y media, mientras los grandes inver-
sores se han aprovechado de planes 
de rescate públicos. Ali, Meriem y 
cada uno de los vecinos y vecinas 
de La Ribera son víctimas de esta 
situación de profunda injusticia. 
Pero como bien decía el recordado 
Nelson Mandela: “La pobreza no es 
un accidente. Como la esclavitud 
y el apartheid, es una creación del 
hombre y puede eliminarse con las 
acciones de los seres humanos”. Alí 
descansa en paz. Todo nuestro apoyo 
para Meriem y su familia.

Martín Habiague
Associació Mescladís

Fe d’errates
Jordi Camí és el director general 
del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona, no el president de la 
Fundació Pasqual Maragall, tal com 
consta erròniament a la notícia que 
apareix a la pàgina 16 del darrer nú-
mero de La Veu. 
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

eva garcía, portaveu del PPC

Josep M. gonzález, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Nova ofensa al món local
CiU demana que l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en coordi-
nació amb les entitats municipalistes, presenti un recurs Cons-
titucional contra el Govern de l’Estat per la Llei de Racionalitza-
ció i Sostenibilitat de l’Administració Local. Mai, fi ns ara, s’havia 
vulnerat tant greument l’autonomia local i les competències de 
la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una reforma recentralitza-
dora i uniformista que suposa un nou atac al nostre autogovern 
i una invasió de competència en matèria de règim local, serveis 
socials, sanitat i ensenyament. En serveis socials, allunya la pro-
ximitat dels ajuntaments amb els ciutadans i ciutadanes de la 
nostra ciutat, i per tant la resolució ràpida dels problemes so-
cials  que la profunda crisi econòmica castiga moltes famílies de 
Montcada i Reixac. La prestació de serveis socials i de promoció 
i reinserció local deixa de ser una competència local. S’elimina 
la competència municipal de participar en la programació de 
l’ensenyament, intervenir en els òrgans de gestió dels centres 
docents i cooperar amb l’administració educativa en la creació i 
construcció de centres. En medi ambient, en urbanisme... tantes 
i tantes competències que fi ns ara tenia l’administració local i 
que aquesta proximitat amb els ciutadans i ciutadanes facilitava i 
possibilitava la resolució de molts problemes.
Mai, des de la restauració de la democràcia, havíem patit tanta 
agressió des del govern central: llengua, cultura, competències... 
Una estratègia gens innocent, que forma part d’una política glo-
bal de reducció de competències al Govern català, de retruc al 
món local i d’ofegament fi nancer en tota regla. 
La resposta de CiU és clara: democràcia. Des de la serenitat, des 
de la legalitat, i pensant en el conjunt de ciutadans i ciutadanes 
de la nostra ciutat, anem fent via.  

Recurs d’inconstitucionalitat
Al ple de desembre es va aprovar inicialment el pressupost per al 
2014 amb els únics vots a favor del govern, cosa que no és d’es-
tranyar donat el tracte que rebem els regidors a l’oposició. El nostre 
grup, després de rebutjar que fos un pressupost transparent, quan 
no donen tota la documentació, ni socials, quan el creixement del 
27% es pur maquillatge, vam abandonar el ple en el moment de 
la votació com a protesta. Cinc han estat els escrits d’al·legacions 
registrats, dos empreses que reclamen se li pagui per l’expropia-
ció de fi nques, dos de partits de l’oposició, una d’elles la del nostre 
grup, que denuncien l’incompliment de la llei en quan a manca de 
documentació, omissió d’informació rellevant i errors, i només una 
d’una associació que reclamava ampliar les partides socials. Però el 
govern, que fa de jutja i part, ha desestimat totes elles.
El ple de gener aprovarà defi nitivament el Pressupost, només amb 
els vots favorables del govern. Però gairebé es l’únic punt de l’or-
dre del dia, si no fos per les cinc mocions presentades pels partits 
a l’oposició i associacions: Contra la reforma de la llei de l’avorta-
ment; contra la decisió de la Generalitat d’excloure a Montcada dels 
307.000 euros que li pertoquen del Fons de Cooperació Local; do-
nar suport a la iniciativa ciutadana per fer un acte d’homenatge a les 
víctimes de les vies; sancionar els immobles desocupats propietat de 
caixes i bancs; dotar de desfi bril·ladors als equipaments públics per 
tractar d’evitar la mort per aturada cardíaca, com la que es va viure 
al pavelló. Quan el govern de l’Estat, de la Comunitat Autònoma o 
del municipi no donen les respostes que la Ciutadania demanda, 
sempre queden les urnes i el carrer, i tenim exemples d’èxit com els 
canvis radicals de govern a Sudamèrica, la primavera àrab, el movi-
ment 15M o més propera i recentment el barri de Gamonal, aquest 
és un bon exemple de moviment ciutadà.

Gamonal, un exemple a seguir

El PPC siempre hemos pensado que cualquier fallecido ha de te-
ner el mismo respeto y el mismo recuerdo: los arrollados por el tren 
por accidente, los que lo han sido por imprudencia, los que han 
decidido quitarse la vida de forma voluntaria, los que han sufrido 
un accidente en la carretera nacional, los que murieron víctimas 
de la riada de 1962, los que han fallecido por enfermedad, por 
edad... Nos parece un gran error homenajear sólo a unos cuantos 
y no a todos, a menos que no haya otra intencio nalidad detrás de 
todo esto. Nos parece una falta de respeto colocar una escultura 
en recuerdo de unos cuantos, de aquellos que han decidido los 
miembros de una plataforma creada con fi nalidades diferentes y 
no de todos. ¿Por qué unos fallecidos en Montcada tienen más 
recuerdo que otros? ¿Quién decide ese respeto por un difunto y 
no por otro ? Pues miren ustedes, lo deciden aquellos que apro-
vechan para criticar al gobierno español, sea del color que sea, de 
todos los males y de todos los difuntos en las vías del tren, los que 
han muerto por accidente y los que han dejado su vida voluntaria-
mente. ¡Qué asquerosa manera de hacer política ! Es evidente que 
este homenaje no es ninguna reclamación vecinal: la prueba es 
la escasa participación en los actos que convoca esta plataforma 
en los últimos tiempos así como en los plenos municipales donde 
se tratan temas referidos a esto. Es evidente que responde a otros 
motivos y que comete un grave error utilizando a unas víctimas y 
sus familiares con una fi nalidad partidista muy lejos de lo que ha-
bría de ser su objetivo.  El PPC nos unimos al recuerdo de todos los 
fallecidos en nuestra ciudad, sea cual sea la causa de su muerte: 
cualquier accidente, enfermedad, edad,... No pondremos precio a 
la vida de nadie. Nuestra consternación, dolor y homenaje es hacia 
todos, no hacia unos cuántos.

Gran error poner precio a la vida
Debemos hoy fi jar nuestra atención en el complejo Montcada 
Aqua, olvidado durante años por el gobierno municipal PSC-CIU, 
condenado al abandono y sin mantenimiento efectivo, que com-
porta la caída de la estructura del techo de la piscina y unos ves-
tuarios y duchas abandonados. Todo ello hasta este año 2013, 
momento en que se decidió gastar 325.000 € del presupuesto 
en rehacer la zona de duchas y la de piscina. Tras las quejas de 
múltiples usuarios, se reclamó a la empresa para que arreglaran 
los desperfectos. A día de hoy las duchas desaguan peor que an-
tes de las obras, el agua fría y caliente se alterna continuamente, 
los techos de las duchas se encuentran con la pintura desconc-
hada colgando y con abundante humedad, no se han puesto 
puertas en las duchas y los vestuarios siguen con la misma pre-
cariedad de siempre y con falta de limpieza. Eso sí con 325.000 
€ menos de presupuesto que se podían haber gastado en ayudas 
sociales, alquileres sociales o cualquier otra razón que redundara 
en motivo de los ciudadanos de Montcada i Reixac. En resumen, 
falta de previsión, falta de mantenimiento y abandono de instala-
ciones municipales, presupuestos faraónicos que ni tan siquiera 
enmiendan las denostadas infraestructuras y para fi nalizar obras 
insufi cientes, inacabadas, que no tienen seguimiento. Pero todos 
tranquilos, que este año además, vamos a reabrir el Teatro mu-
nicipal, otra obra de presupues to faraónico abandonada desde 
hace años y en la que deberemos invertir cuantiosas cantidades 
para ponerla en funcionamiento. Desde C´s queremos mostrar 
nuestra disconformidad con la forma y el contenido del gasto 
público llevado a cabo en Montcada Aqua, y lamentamos que 
esa falta de mantenimiento sea la tónica general de lo que está 
sucediendo en muchas instalaciones de la ciudad.

Cómo nos gastamos el dinero público
En el ple de desembre es va portar a terme l’aprovació inicial del 
pressupost per a l’any 2014. Esquerra no el va voler votar, perquè 
entenem que hi va haver una ocultació intencionada d’informació 
sobre l’augment de salari de tres càrrecs (funcionaris) de l’ajunta-
ment. Aquesta informació no ens va arribar per correu electrònic, 
com és habitual i, a més, tampoc va sortir el tema a la comissió 
informativa on s’hagués hagut de debatre la idoneïtat d’aquest in-
crement atenent el context i la situació de la resta de plantilla de 
l’Ajuntament. Aquesta documentació en paper ha d’estar a l’ex-
pedient en el moment de la convocatòria i no hi era. Fins i tot, 
dos dies abans del ple tampoc la vam trobar. Una tasca important 
de l’oposició és la de fi scalitzar l’acció de govern i aquesta s’inicia 
amb l’aprovació dels pressupostos, sabeny com i de quina manera 
es pensa gastar l’equip de govern els diners dels ciutadans. Els 
pressupostos locals solen ser poc creïbles i darrera de l’expres-
sió “pressupost dinàmic” que utilitza sovint el regidor d’Hisenda 
s’hi amaga “diem que farem una cosa i acabarem fent, no el què 
puguem, sinó el què voldrem”. I aquí està el problema. No es pot 
fer el què es vol malgrat que alguna vegada puguem considerar 
que s’ha invertit bé. S’ha de fer el que s’ha programat i planifi cat. 
Canvis sobre la marxa per qüestions de necessitat, els que calguin, 
però no pot ser una manera de fer. Un govern mai pot gestionar 
amb arbitrarietat sinó amb fi delitat amb uns objectius. I aquest 
govern actua sobre la marxa, sense concretar actuacions. Cal pre-
veure. En aquest sentit, però en un altre àmbit, per al Ple de gener, 
Esquerra ha presentat una moció consensuada amb la resta de 
grups per dotar a Montcada de desfi bril·ladors. Avui la tecnologia 
ens permetrà evitar successos tràgics com els que va a succeir el 
diumenge 15 de desembre al Pavelló Miquel Poblet.

Cal preveure

El repartiment del fons de cooperació local de la Generalitat ha 
generat crítiques del PSC, perquè més de cent ajuntaments no 
rebran ni un euro a causa de les restriccions pressupostàries. 
Amb una partida de prop de 37,5 milions d’euros, les aportacions 
que reben els municipis es fi xen basant-se en l’increment que ha 
representat per a la majoria de consistoris la participació en els 
ingressos de l’Estat al llarg de l’exercici del 2013 i en relació amb 
la del 2012. Això ha fet que molts ajuntaments quedin sense 
rebre res, entre ells el nostre consistori. Segons aquest sistema 
de distribució, per Montcada enguany hauria d’ésser avaluat  en 
307 mil euros.
Els recursos atorgats per la Generalitat al fons són insufi cients 
perquè deixen sense compensació econòmica 108 municipis 
catalans, i la distribució s’ha acordat sense cap tipus de diàleg 
amb representants dels ajuntaments. 
En l’exercici anterior es van dedicar més de 92 milions, mentre 
que pel 2014 no s’arriba als 38 milions. Els municipis que que-
daran fora d’aquest fons representen 5,5 milions d’habitants, la 
qual cosa és inexplicable. L’Ajuntament de Montcada va presen-
tar el 10 de gener al·legacions a aquesta resolució, perquè els 
ajuntaments tinguin una justa distribució del fons de cooperació 
local.
Aquesta nova ofensa al món local s’afegeix al clamorós incompli-
ment de les aportacions destinades a les guarderies municipals, 
el de nombrosos convenis del pla de barris, i els deutes del món 
local, que arriben a sumar 1.400 milions d’euros a tota Catalunya. 
I la proposta de la vicepresidenta del Govern d’establir negociaci-
ons per crear un instrument que dintre de tres anualitats permeti 
compensar a aquests ajuntaments, ens sembla una burla.



20 1a quinzena | Febrer 2014Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

pàg. 24

UNa cOmèDia DeliRaNt
‘Refugi de les Rocoses’ s’estrena 
el 2 de febrer al Kursaal

pàg. 23

els castelleRs, eN maRXa
El local d’assaig de la colla serà 
el gimnàs de l’escola Mitja Costa

Poeticae 2014

el cicle de poesia proposa teatre, recitals, 
concerts, exposicions i la marató de lectura
El programa arrenca el 31 de gener a l’Auditori Municipal amb el muntatge ‘Maleïts poetes’, a càrrec de l’actriu Sílvia Bel

La cinquena edició del cicle de 
poesia Poeticae, que organitza 
la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni, arrenca el 31 de gener 
amb l’espectacle ‘Maleïts poe-
tes’, a càrrec de l’actriu catalana 
Sílvia Bel (Auditori Municipal, 
21h). L’activitat s’ha traslladat 
al primer trimestre de l’any, per 
no coincidir amb la mostra de 
teatre Montcada a Escena, que 
es fa durant la tardor, l’èpo-
ca en la que s’han celebrat les 
quatre anteriors edicions. “Es-
tem satisfets de la resposta 
de la ciutadania i cada edició 
treballem per millorar l’an-
terior”, ha destacat el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel 
Moly (CiU). 

Recital i marató. Entre les acti-
vitats del programa més prò-
ximes en el calendari hi ha la 
del Grup 7 de Cors, que l’1 de 
febrer farà un recital a la Casa 
de les Aigües (19h). Membres 
del grup, format per poetes va-
llesans –entre els quals hi ha la 
montcadenca Elisa Riera–, lle-
giran poemes de creació pròpia 
sobre un tema comú, el cànem, 
nom que dóna títol al recital. El 
8 de febrer tindrà lloc la Mara-
tó de lectura poètica popular 
a l’Auditori Municipal (19h). 
L’acte és obert a tothom, grans 
i petits, i consisteix en la lectura 
de poemes durant tres hores in-
interrompudes. Les poesies po-
den ser de creació pròpia o de 

qualsevol autor i llengua i cada 
participant en llegirà un màxim 
de dos. Cal fer inscripció prèvia 
a l’Auditori Municipal, de for-
ma presencial, per telèfon (935 
751 289) o per correu electrò-
nic (auditori@montcada.org), indi-
cant el nom, cognom, telèfon i 
adreça electrònica de contacte, 
a més d’afegir l’hora preferida 
per fer la lectura. La inscripció 
es tancarà el dia 7 de febrer.

Aportacions locals. Els grups lo-
cals de teatre tenen un paper 
destacat en el Poeticae. Dèria 
Teatre presenta el 14 de fe-
brer a l’Auditori (21h) ‘Ritmes 
i poe mes de colors’, un recital 
que conjuga poesia, música en 
directe i pintura. L’Aula de Tea-
tre –formada per membres dels 
diferents col·lectius teatrals del 
municipi– organitza el 16 de 
febrer una cercavila poètica pel 
carrer, una performance i un 
recital a cau d’orella. El Poeti-
cae també inclou dues propos-
tes més. L’obra ‘Dolça, i fina, 
i tendríssima...’, d’SDT Teatre 
es representarà al Kursaal el 14 
de març (22h), amb textos de 
Miquel Martí i Pol i dirigida i 
interpretada per Climent Sen-
sada, professor dels cursos de 
teatre de l’Ajuntament, acom-
panyat de Fina Borràs. El com-
positor i cantant Toni Subirana, 
per la seva banda, oferirà el 21 
de març a l’Auditori un home-
natge a Josep Maria de Sagarra 
com a cloenda del programa i 
coincidint amb el Dia Mundial 
de la Poesia. I del 25 febrer al 
23 de març, l’Auditori acollirà 
l’exposició de fotografia ‘La 
metamorfosis de Insight’, ins-
pirada en l’obra homònima de 
l’escriptor txec Franz Kafka.

Laura Grau | Redacció
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Una de les intervencions a la Marató Popular de Lectura de Poesia que l’any 2012 es va fer a la sala d’exposicions de la Casa de la Vila

 
El concurs ‘Petit Poeticae’ arriba a la seva tercera edició
Els infants del municipi també 
tenen un espai propi en el certa-
men. El concurs ‘Petit Poeticae’, 
que arriba a la seva tercera edi-
ció, premiarà els millors poemes 
escrits per nens i nenes. Tots els 
infants que ho desitgin poden 
presentar les seves creacions 
a les biblioteques del municipi, 
fins al 22 de febrer. El certamen 
té dues categories, la dels nas-
cuts entre el 2001 i el 2003 i la 
dels nascuts entre el 2004 i el 
2007. Les bases es poden con-
sultar al blog de les biblioteques 
(bibliotequesdemontcadai-
reixac.blogspot.com) i al web 
www.mircultura.cat. En aquest 
marc, el 12 de febrer, el Grup 
7 de Cors dirigirà un taller de 

poesia a la Biblioteca Elisenda 
(17.30h), per incentivar l’escrip-
tura poètica entre els més petits. 
L’activitat és gratuïta, però cal 

inscripció prèvia. L’acte de lliu-
rament dels premis tindrà lloc el 
26 de febrer a l’equipament de 
Pla d’en Coll (18h) | Lg

La Casa de les Aigües 
acollirà el recital 
poètic ‘Cànem’, del 
Grup 7 de Cors
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Joan Marc Alonso (Barcelona, 
1965) és un ferm defensor de 
la natura i trasllada al paper i 
en forma de dibuixos la seva 
preocupació per les criatures 
que l’habiten i per la conducta 
depredadora dels homes i les se-
ves conseqüències nefastes. La 
sala Sebastià Heredia de l’Espai 
Cultural Kursaal acollirà a partir 
del 13 de febrer una mostra de 
les seves obres, la majoria de les 
quals són il·lustracions de gran 
format d’un relat apocalíptic so-
bre la rebelió de la natura contra 
els homes escrit per ell mateix. 
“Encara no sé què fer amb el 
conte, que podria ser el guió 
d’una pel·lícula, però de mo-

ment, ja m’ha inspirat aquesta 
col·lecció de dibuixos en la què 
intento transmetre el dolor de 
la natura en ser maltractada 
per l’ésser humà”, ha dit l’autor. 
Alonso resideix actualment a 
Canet de Mar, però va viure a 
Montcada i Reixac durant la pri-
mera dècada del 2000. 

Animalista. Subhaster de profes-
sió, Alonso es dedica al dibuix 
com a afició i les seves creacions 
sempre són fetes amb llapis-
sos convencionals de diferents 
gruixos. En la seva vessant so-
cial, és un activista a favor dels 
drets dels animals i fundador de 
l’Associació Amics dels Gats de 
Montcada i Reixac. 

Joan marc alonso exposa 
una col·lecció de dibuixos 
amb missatge ecologista 
Subhaster de professió, es dedica al dibuix com a afició 

Laura Grau | Redacció
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Un dels dibuixos de gran format que integra la mostra que Joan Marc Alonso exposarà al Kursaal
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ana m. González presenta dissenys 
inspirats en records de la infància
‘Never stop playing’ és la primera col·lecció que exposa la dissenyadora montcadenca

Fins al 23 de febrer es poden 
visitar a l’Auditori Municipal 
les creacions de la dissenyadora 
de moda, Ana María González, 
veína de Montcada centre de 
26 anys d’edat que, des de ben 
petita, va tenir clara la seva vo-
cació. Per això la seva família 
li va regalar el dia de la inau-
guració, el 28 de gener, un ram 
de flors acompanyat de dues 
nines Barbie amb vestits con-
feccionats per la dissenyadora 
quan era una nena. Les Barbies 
formen part dels seus records 
d’infància més entranyables, 
que inspiren la col·lecció de 

roba ‘Never stop playing’, crea-
da com a treball de fi de curs 
de la seva etapa de formació a 
l’Escola Superior de Disseny i 
Moda de Barcelona Felicidad 
Duce. 

Propostes originals. Cada peça 
de roba exposada està acompa-
nyada del joc, objecte o imatge 
que l’evoca. Per exemple, un 
joc de construcció inspira una 
samarreta amb peces sobreposa-
des a quatre colors; un tres en 
ratlla, una samarreta estampada 
amb una quadrícula i una carpe-
ta clasificadora és l’origen d’uns 
pantalons. “Us presento tots els 

meus records en forma de col-
lecció”, va dir l’autora durant la 
inauguració de la mostra. Gon-
zález va estar acompanyada de 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), i del regidor de Cultura 
i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
que van agrair la jove dissenya-
dora haver obert una nova via 
d’exposicions a les sales muni-
cipals i van elogiar l’originalitat 
de la col·lecció. La mostra es 
complementa amb un audiovi-
sual elaborat per la directora de 
cinema montcadenca Miriam 
Cañamares, amiga de la disse-
nyadora, enregistrat al parc de 
la Llacuna de Mas Rampinyo.

Laura Grau | Redacció

Ana M. González, amb el ram de flors, acompanyada del seu germà, a més de l’alcaldessa María Elena Pérez i el regidor de Cultura, Daniel Moly
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El montcadenc Paco Soriano, de l’Agrupació Fotogràfica de Montcada i Reixac (Afotmir), inaugura l’ex-
posició ‘Pessics d’Andalusia’ l’11 de febrer a la Casa de la Vila (19.30h). La mostra està formada per una 
trentena de fotografies seleccionades entre les més de 200 que va realitzar durant els seus viatges per 
terres andaluses (a la foto, un músic de carrer de Còrdova), que va començar a fer al 2000. “No coneixia 
res d’aquest zona d’Espanya, perquè havia viatjat més pel nord i, sobretot, per Europa i, la veritat, 
és que vaig descobrir uns pobles i unes ciutats plens d’encant que vaig gaudir molt fotografiant”, ha 
explicat Soriano, qui l’abril de l’any passat ja va exposar una selecció d’aquestes imatges, amb el títol ‘La 
ruta dels pobles blancs’, al celler Montcata Vins de Can Sant Joan | Lg

> el fotògraf paco soriano exposa ‘pessics d’andalusia’

Fins al 14 de febrer s’amplia el ter-
mini per participar al concurs foto-
gràfic ‘M’agrada La Muntanyeta’, 
que convoca l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de l’Agrupació 
Fotogràfica de Montcada i Reixac 
(Afotmir), l’Associació de Comer-
ciants de Can Sant Joan i l’AV 
del barri, amb l’objectiu de do-
nar visió positiva de determinats 
aspectes i indrets d’aquest sector 
de Can Sant Joan per mitjà de les 
fotografies. 

Objectiu. La  iniciativa neix dins 
del Pla Integral de la Muntanye-
ta, finançat per mitjà de la Llei 
de barris, i vol mostrar imatges 
racons del barri per ensenyar-

los des d’una nova perspectiva. 
Els participants només poden 
presentar una fotografia, que ha 
de ser digital i es pot enviar per 
correu electrònic a lamuntanyeta@
montcada.org o lliurar-la presen-
cialment al Kursaal, de dilluns 
a divendres, de 8h a 21h. El pri-
mer premi serà un val de compra 
valorat en 300 euros per gastar a 
les botigues del barri de Can Sant 
Joan. El segon premi serà un val 
de compra valorat en 150 euros 
també per gastar als establiments 
del barri. I el tercer premi, que 
s’endurà un sopar al restaurant 
Montcata Vins de Can Sant Joan 
i un val de compra de 50 euros, 
s’escollirà per votació popular en 
el decurs d’una exposició.

s’amplia el termini per 
participar al certamen 
Les fotografies digitals es poden lliurar fins al 14 de febrer

Laura Grau | Redacció

‘m’aGrada la mUntanyeta’
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castellers de montcada i reixac

la colla assajarà tots els divendres 
al gimnàs de l’escola mitja costa
L’entitat descarta l’Abi com a lloc d’assaig perquè el sostre de la sala no és prou alt

Els Castellers de Montcada i 
Reixac, amb més d’una cin-
quantena d’inscrits –alguns dels 
quals provenen d’altres munici-
pis–, van fer el 24 de gener el 
seu primer assaig a la sala gran 
de l’Abi. La sessió va comptar 
amb l’assessorament de mem-
bres de la colla de Minyons de 
Terrassa, que van ensenyar als 
debutants les tècniques bàsi-
ques i els trucs per fer castells 
sense prendre mal. 
El que va quedar clar durant 
l’assaig és que la sala gran de 
l’Abi no reuneix les condicions 
necessàries per poder aixecar 
castellers, ja que el sostre és 
massa baix i tampoc hi ha cap 

sistema de subjecció a les pa-
rets. Representants de la colla 
es van reunir el 27 de gener 
amb el regidor de Cultura i 
Patrimoni, Daniel Moly (CiU), 
per plantejar la necessitat de 
disposar d’unes instal·lacions 
més adequades, preferentment 
un equipament esportiu. 

Reunió. La solució que s’ha 
trobat és utilitzar el gimnàs 
de l’escola Mitja Costa, a Ter-
ra Nostra, els divendres a les 
19.30h. “És un espai adequat 
perquè disposa d’espatlleres i 
un sostre prou alt”, ha dit al 
president de la colla, Salvador 
Urpí. Aquestes instal·lacions 
seran la seu dels assajos a partir 

de mitjan de febrer, quan esti-
guin tramitades les asseguran-
ces d’accident dels membres 
de la colla en aquest nou espai, 
que  es faria servir als mesos de 
tardor i hivern. De cara a l’es-
tiu els assajos podrien fer-se al 
pati de l’Espai Jove Can Tauler, 
“una ubicació que encara s’es-
tà valorant, però que creiem 
que pot reunir les condicions 
necessàries”, ha explicat Urpí.  
El local de reunions i assem-
blees continuarà sent l’Abi. La 
colla posarà en marxa al mes 
de març un curs d’iniciació a la 
gralla obert a la gent que hi es-
tigui interessada. El correu per 
fer les inscripcions és castellersde-
montcadairexac@gmail.com. La colla de castelelrs va fer el seu primer assaig a la sala gran de l’Abi el 24 de gener
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Montcada ha estat la seu per 
primera vegada d’una troba-
da d’abast català d’escriptors, 
seguidors i aficionats dels ge-
nères de ciència ficció, fantasia 
i terror, organitzada el 25 de 
gener a la Biblioteca Elisen-
da de Montcada pel col·lectiu 
Reducte Alienat, editor de la 
revista Catarsi.  Una de les  con-
clusions de la trobada és que 
la producció d’obres d’aquests 
gèneres en català encara és es-
cassa. Alícia Gili, una de les 
responsables de la publicació, 
lamenta la manca d’autors que 
escriguin en català i fa una cri-
da als escriptors perquè enviïn 
a la revista manuscrits originals 
en aquesta llengua. Gili s’ha 
mostrat satisfeta de l’assistència 
de públic, una cinquantena de 
persones, i ha destacat la volun-
tat de descentralitzar actes com 
aquest. “Hem aprofitat l’exis-
tència d’un nucli actiu sobre 
aquests gèneres a Montcada, 
amb gent com Ismael Ávalos 
i Miquel Codony, per sortir 
de la ciutat de Barcelona”, ha 
dit Gili.

Xerrades. Ávalos és un dels 
responsables del programa de 
Montcada Ràdio ‘El vuelo del 
Fènix’ i del Club de Lectura 

‘Unicorns Mecànics’, de la Bi-
blioteca Elisenda. La seva xer-
rada es va centrar en la figura 
de la dona a ‘El senyor dels 
anells’, l’obra de Tolkien sobre 
la que és un expert. Per la seva 
banda, Miquel Codony, impul-
sor del nou portal ‘Fantastik’, 
va parlar sobre el llibre ‘El Fu-
tur dels Nostres Avis’. Escrit per 
Sebastià Roig, l’obra recorre la 
història de la ciència ficció a 
Catalunya entre els anys 1900 
i 1939. 

Premi Pedrolo. Un dels plats forts 
de la trobada va ser la presenta-
ció de la novel·la ‘El somriure 
d’un eco’, amb la qual el seu au-
tor, Jordi Gimeno, va obtenir el 
Premi de Narrativa de Ciència 
Ficció Manuel de Pedrolo Ciu-
tat de Mataró 2012. L’escriptor 
i president de la Socie tat Catala-
na de Ciència Ficció en Català, 
Antoni Munné-Jordà –membre 
del jurat–, va destacar l’origina-
litat de l’obra de Gimeno “que 
especula sobre la possibilitat 
de contactar amb els nostres 
morts a partir de les traces 
que deixen a les xarxes soci-
als”. A mig camí entre la novel-
la negra i la de cièn cia ficció, 
Gimeno reflexiona sobre la 
memòria i l’autoengany en un 
escenari apoca·líptics.

iii trobada de ciència Ficció, Fantasia i terror eclètica en catalÀ

D’esquerra a dreta, Antoni Munné-Jordà i Jordi Gimeno, durant la presentació de la novel·la ‘El somriure d’un eco’ a la biblioteca Elisenda
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Laura Grau | Pla d’en Coll

els editors reconeixen que la producció 
d’obres en llengua catalana és escassa

Laura Grau | Montcada

Escriptors, dibuixants, estudiosos i seguidors d’aquests gèneres es van trobar a la Biblioteca Elisenda el 25 de gener

Ismael Ávalos va parlar sobre el gènere femení a ‘El senyor dels anells’ Miquel Codony va parlar del llibre ‘El futur dels nostres avis’
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teatre

tres amigues busquen el secret de 
la felicitat a ‘Refugi de les Rocoses’
Plantejada com una comèdia ‘delirant i maldestre’, s’estrena el 2 de febrer al Kursaal

Tres amigues celebren el 40 ani-
versari d’una d’elles a un refugi 
a les Rocoses. En arribar al re-
fugi es queden incomunicades 
pel temporal de neu i vent. A 
sobre, el Carnisser de les Olim-
píades, el psicòpata que setja 
el país esquarterant i violant 
dones, amenaça la seva fràgil 
estabilitat. Aquest és el punt de 
partida de l’espectacle ‘Refugi a 
les Rocoses’ que la companyia 
emergent Ànima Tosca repre-
sentarà al Kursaal el 2 de febrer 
(19h). Es tracta d’una comèdia 

tosca, en paraules de la seva 
autora i directora Laura Freijo, 
que ha escollit aquest gènere 
per explicar amb distància “la 
història de tres amigues que, 
tot i  fregar els quaranta, es 
comporten com a adoles-
cents”. 

Crítica i humor. Freijo fa una crí-
tica despiadada i alhora carre-
gada d’ironia i humor de l’ano-
menada generació X, a la qual 
ella mateixa pertany. “La gene-
ració nascuda als setanta vam 
dipositar la major part de les 

nostres il·lusions i esperances 
en la recerca de la felicitat a 
través de l’èxit sentimental”. 
Les actrius Gemma Deusedas 
–coneguda per les seves imita-
cions de personatges femenins 
a la sèrie satírica de TV3 ‘Polò-
nia’–, Cristina Gàmiz i Àngels 
Sánchez interpreten els papers 
principals d’aquest thriller esper-
pètinc i esbojarrat, que arriba a 
Montcada i Reixac just abans 
de fer temporada a la sala Ver-
sus Teatre de Barcelona. El 
preu de l’entrada és de 4 euros 
anticipada i 5 a taquilla.

Laura Grau | Redacció

Imatge del tràiler que es pot veure al bloc de la companyia, que dóna una idea de les situacions que han de superar les tres protagonistes
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satges Culturals de l’Aigua, que 
organitza l’Escola Tècnica Su-
perior d’Arquitectura del Vallès 
(ETSAV), van visitar la Casa 
de les Aigües i el Rec Comtal el 
22 de gener en el marc de l’iti-
nerari que lliga Montcada amb 
Barcelona, des del neixement 
del Rec al nostre municipi, pas-
sant pels horts de Vallbona i el 
Clot, fins arribar al Rec excavat 
sota el mercat del Born. Per de-
senvolupar-lo s’han coordinat els 
agents dinamitzadors d’aquest 
bé cultural i els tècnics dels di-
ferents districtes de Barcelona i 
del Museu Municipal de Mont-
cada, els quals ja van participar 
l’any passat a les primeres Jor-
nades dels Paisatges Culturals 
de l’Aigua. L’objectiu del taller 

és reinterpretar sota una visió 
antropològica l’urbanisme i 
el paisatge a l’entorn del Rec. 
Aquesta és una de les primeres 
accions previstes aquest any per 
dinamitzar el patrimoni cultural 
de l’aigua de Montcada. 

Programa. L’1 de febrer s’enceta 
el Programa d’Activitats anual 
del Parc de les Aigües, promo-
gut per la regidoria de Cultura 
i Patrimoni i el Museu Munici-
pal, amb una lectura de poemes 
a càrrec del grup 7 de Cors, 
titulada ‘`Canem’ –inclosa al 
cicle Poeticae.  El 23 de febrer 
s’ha programat la primera visita 
teatralitzada a la Casa de les Ai-
gües. Les inscripcions es poden 
formalitzar al teléfon 935 651 
122 ó al correu museumunicipal@
montcada.org.

Parc de les aiGües

Alumnes del Seminari de Paisatges Culturals de l’Aigua, durant la visita a la Casa de les Aigües
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Laura Grau | Redacció

el programa d’activitats 
arrenca el dia 1 de febrer
Alumnes d’un seminari de l’ETSAV visiten el recinte modernista
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L’Aula de Teatre de Montcada i Reixac –formada per membres de diferents col·lectius teatrals del muni-
cipi– va omplir el Kursaal a les dues últimes funcions del seu espectacle ‘Café-Dancing Doré’, represen-
tades els dies 25 i 26 de gener. L’obra, estrenada a la darrera edició del cicle teatral Montcada a Escena, 
el passat desembre, és un dels projectes més ambicio sos de l’Aula de Teatre, amb més de 150 vestits 
diferents i una vintena d’actors dalt de l’escenari.  L’obra recorre diferents èpoques de la història del segle 
XX, des dels anys trenta, amb la proclamació de la República i la posterior guerra civil, fins als noranta, 
amb la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona (a la foto, Moisés García i Elisa Riera, fent de Freddy 
Mercury i Montserrat Caballé, respectivament) | Lg

> ple total a les últimes funcions de ‘café-Dancing Doré’
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el retro-visor
antoni Orihuela

Fundació cultural

Aquest investigador barceloní va viure 16 anys a Reixac, on va crear el formatge Filus

lluís cardona, un pediatre pioner 
en l’alimentació per a nadons
Al Retrovisor d’aquesta quinzena 
recordem la figura del prestigiós  
pediatre Lluís Cardona i Fornells 
(Barcelona 1881-Montcada 1956), 
pioner de la indústria d’alimenta-
ció infantil catalana, que va viure 
a Montcada des del 1927 fins a la 
seva mort.  La seva llar durant 16 
anys va ser la casa que es va fer 
construir a Reixac, coneguda com 
Can Cardona, que encara es con-
serva avui dia. Com a pediatre, va 
destacar pel seu 
caràcter innova-
dor i la voluntat 
d’actual i tzació 
permanent dels 
cone i xemen t s 
sobre la nutri-
ció dels nadons, 
que el van dur a 
assajar amb èxit la preparació de 
derivats làctics per a l’alimentació 
infantil. L’any 1922 va crear amb 
el seu col·lega Raso Badia, la So-
ciedad Cardona Raso & Cia, amb 
seu al carrer Pere IV de Barcelona, 
que després va batejar com La-

boratorio ELES, on s’elaboraven 
les llets infantils KES i l’Alimento 
ELES, el seu producte estrella, 
reconegut al 1941 amb el primer 
premi de productes dietètics, en 
el marc d’un Congrés de Medicina 
celebrat a Madrid.
A Can Cardona va crear el Labora-
tori Filus, dedicat a l’elaboració de  
formatges a partir del lactobacillus 
acidophilus, que es venia sota el 
nom de ‘Queso Filus’ –no sabem 

si el nom home-
natjava el bacil o 
la seva dona, que 
es deia Filomena. 
Aquest formatge 
va suposar una 
gran innovació per 
la seva acció me-
dicamentosa, un 

aspecte totalment desconegut a 
l’època i que posa de manifest les 
seves aptituds com a científic pio-
ner. No va ser fins molts anys des-
prés que van aparèixer al mercat 
formatges elaborats amb el mateix 
objectiu i formulació. En la vessant 

assistencial com a pediatre, des-
taquem la seva feina a l’Hospital 
de Nens Pobres de Barcelona, del 
qual va arribar a ser-ne director 
durant un període. La revista lite-
rària Reflejos es referia a Cardona 
en un article com algú que “siente 
la solidaridad con los humildes 
y con los necesitados y la mayor 
indignación contra las injustícias 
humanas”. Aquest perfil humà i la 
influència dels corrents higienistes 
dels anys trenta, el van empè-
nyer a convertir Can Cardona en 
una casa de convalescència per 
a infants que precisaven cures de 
repòs en un entorn natural. Dis-
sortadament la iniciativa va que-
dar estroncada per la guerra civil. 
Podem afirmar, doncs, que Lluís 
Cardona, barceloní de naixement 
i montcadenc d’adopció, va ser un 
il·lustre investigador, amb mèrits 
suficients per formar part del pres-
tigiós elenc de metges catalans 
que han fet avançar la medicina 
gràcies al seu esperit de treball i la 
seva vocació.

Can Cardona és un senyorívol casal situat al peu de la muntanya de Reixac, que encara existeix

El producte estrella 
del seu laboratori va 
ser l’Alimento ELES, 
que va ser premiat
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Lluís Cardona, en una imatge de la joventut Un anunci de l’innovador Alimento ELES

música

itaca band engega la temporada 
amb una agenda plena de concerts 
El grup montcadenc ha estat finalista als Premis Arc 2013 amb el seu segon treball ‘Rema’

Des d’ara i fins l’estiu Itaca 
Band ja té pràcticament al com-
plet la seva agenda de concerts. 
La nova gira, amb els temes de 
‘Rema’ –el seu segon treball 
discogràfic–, va arrencar el 18 
de gener a Vic i continua rà per 
les principals ciutats de Cata-
lunya i de l’estat espanyol. En 
algunes cites del calendari, com 
el 7 de febrer a la Sala Apolo 
de Barcelona compartirà es-
cenari amb La Raíz, un grup 
valencià que està assolint una 
gran popularitat en poc temps i 
que pot suposar una important 
projecció per a la carrera d’Ita-
ca Band. El grup montcadenc 
va ser finalista dels Premis Arc 
2013 en la categoria de grup 
revelació amb el seu darrer tre-
ball, en què el grup ja ha trobat 
el seu propi estil, que aposta pel 
mestissatge musical amb el reg-
gae com a base. 

gira 2013. Les lletres dels 12 
temes que integren ‘Rema’ són 
obra del vocalista Albert Gar-

cía, qui s’ha mostrat satisfet de 
la resposta del públic allà on ha 
tocat el grup durant la ‘Rema 
Tour 2013’. “Hem comprovat 
que la gent se sap les nostres 
cançons, que es poden descar-
regar gratuïtament des de la 
nostra web”, ha dit García, qui 
ha destacat que durant l’any 
passat la banda va fer una cin-
quantena de concerts, no no-

més a Catalunya i a l’estat es-
panyol, sinó també a diferents 
ciutats de França. El grup fa 
front a la nova temporada amb 
ganes i energia i amb la volun-
tat d’engistrar un nou disc el 
juliol. “És l’únic mes en què 
podem trobar-nos tots, ja que 
la majoria estem acabant els 
estudis universitaris”, ha ex-
plicat el músic.

Laura Grau | Redacció
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Un dels concerts més multitudinaris que va fer Itaca Band a la gira de l’estiu passat 
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escacs
L’UE Montcada engega amb una 
victòria a la Divisió d’Honor del 
Campionat de Catalunya per equips
pàg. 29pàg. 37

FUtbOl
Incertesa sobre el futur de l’UD Santa 
María que suspèn el seu últim partit 
per manca de jugadors

eQUiPaments 

montcada aqua arriba als deu anys de vida 
amb l’objectiu d’adaptar-se als nous temps
L’equipament, que a l’any 2007 va viure el seu moment àlgid amb 4.615 abonats, en va tenir l’any passat una mitjana de 3.615 

El 2 de gener de 2004, Montca-
da Aqua va obrir per primera 
vegada les seves portes. Amb 
motiu d’aquest desè aniversari 
l’equipament esportiu que està 
situat a Pla d’en Coll ha preparat 
des del 27 de gener una progra-
mació d’activitats especials on 
han pogut participat ciutadans 
convidats pels abonats. A princi-
pis de la propera setmana es farà 
el sorteig d’uns regals (invitacions 
d’un dia, sessions de fi sioteràpia, 
entranements personalitzats o 
roba esportiva, entre d’altres) 
per a alguns dels participants en 
aquest aniversari.  
La primera pedra de Montcada 
Aqua es va posar el 15 de maig 
de 2002 i l’equipament es va 
inaugurar el 20 de desembre de 
2003. Amb un cost de 3,5 mi-
lions d’euros, sufragats per la Di-
putació de Barcelona, la Genera-
litat i l’Ajuntament, la instal·lació 
responia a les necessitats d’una 
ciutat que no comptava amb 
una piscina coberta amb condi-
cions –l’única existent era la del 
carrer Bonavista, construïda al 
1970 i que tenia un globus aeros-
tàtic que es col·locava durant els 
mesos d’hivern. 
Montcada Aqua va tenir una 
gran rebuda entre els ciutadans  
i abans d’obrir les seves portes 
va arribar als 3.000 abonats. Du-
rant els primers dies, va tenir una 

mitjana de 700 usuaris. “Mont-
cada Aqua va ser un equipa-
ment molt esperat pels veïns 
del municipi. Va tenir un èxit 
d´acollida molt gran entre la 
població i, ràpidament, es va 
consolidar com un referent per 
a les poblacions del nostre en-
torn i el buc insígnia de la ciu-
tat pel que signifi ca com a nou 
model d´equipament d´ús es-
portiu i cultural”, comenta Ana 
Rodríguez, directora de Mont-
cada Aqua, en referència a la 
biblioteca que es va unir al com-
plex al 2009. En el seu moment 
més àlgid, al 2007, l’equipament 
esportiu va arribar a tenir 4.615 
abonats.

Menys abonats. Els temps han 
canviat i la crisi econòmica, així 
com la pujada de l’IVA al set-
embre de 2012 i l’arribada dels 
centres esportius low cost han pro-
vocat una disminució de la quan-
titat d’inscrits –al 2013, la mitja-
na d’abonats a Montcada Aqua 
va ser de 3.615–. Sobre el futur 
de l’equipament, Ana Rodríguez, 
que ha tornat al càrrec després 
d’una primera etapa entre 2006 
i 2012, té mol clara l’estratègia a 
seguir: “Montcada Aqua s’ha 
d’adaptar als nous reptes amb 
una oferta de serveis i activitats 
innovadores per a seguir fi de-
litzant als usuaris fent la feina 
ben feta”. 

Rafa Jiménez | Redacció

> Una inauguració 
amb expectació
La inauguració de Montcada Aqua 
es va fer el 20 de desembre de 
2003 a la tarda amb un acte que 
va congregar unes 2.000 persones 
a l’exterior de l’equipament. La ce-
lebració de l’apertura va consistir 
en un espectacle de llum i color 
a càrrec des les companyies tea-
trals Pentina el Gat –foto– i Gog i 
magog. L’esdeveniment va cloure 
amb el tall tradicional de la cinta 
per part de les autoritats i una jor-
nada de portes obertes | RJ

Montcada Aqua segueix amb el seu dia a dia i els cursets de natació per a petits són algunes de les activitats amb millor acollida entra la ciutadania
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L’UD Santa María va demanar 
a la Federació Catalana de futbol 
suspendre el seu últim partit con-
tra el Can Mas Ripollet. El tècnic 
Pere Ricart només tenia disponi-
ble 9 dels 18 jugadors de la seva 
plantilla per motius laborals i de 
salut. A més, alguns futbolistes 
claus com els germans Vendrell 
i Fernando Hernández han mar-
xat al Turó de la Peira  (Segona 
Catalana).
Al tancament d’aquesta edició, 
la intenció dels responsables de 
l’entitat de Terra Nostra era jugar 
la propera jornada al camp de 
l’Atlètic Besòs per poder acabar 
la temporada i començar a dissen-
yar un nou projecte. “Encara que 
les baixes contra el Can Mas Ri-
pollet van ser  justificades, això 
no ens pot tornar a passar. Vo-

lem acabar aquest curs digna-
ment i fer una reestructuració 
pensant ja en el futur”, comenta 
l’entrenador, Pere Ricart.  
Amb un partit menys que alguns 
dels seus rivals, l’UD Santa Ma-

ría ocupa la part mitja baixa de 
la classificació amb 13 punts. Ja 
fa tres jornades que no guanya i 
en el seu últim partit va patir una 
contundent derrota a casa contra 
el Sant Quirze B (2-7).  

FUtbol. QUarta catalana

l’UD santa maría suspèn el seu 
últim partit per manca de jugadors 
L’objectiu del club és acabar la temporada i dissenyar un nou projecte per al futur

El capità Gerard Vendrell ha deixat l’UD Santa María per fitxar pel Turó de la Peira de Segona
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Rafa Jiménez | Redacció

L’UE Sant Joan-Atlètic segueix 
allargant la seva bona ratxa de re-
sultats i ja acumula vuit jornades 
sense perdre. Al seus dos últims 
partits, els homes de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ van sumar quatre 
punts a l’estadi de Can Sant Joan 
amb una victòria contra el Sin-
guerlín (3-1) i un empat sense gols 

amb el tercer classificat, l’EF Mata-
ró (0-0). Els montcadencs ocupen 
la desena posició amb 23 punts i 
un avantatge de quatre amb la 
promoció de descens. “L’equip 
està en el seu millor moment fí-
sic i anímic, però no ens podem 
confiar i sempre hem de mirar 
la zona de descens amb el retro-
visor”, comenta ‘Pinti’.

Rafa Jiménez | Redacció

Suma quatre punts en dos partits a casa i en fa vuit que no perd

l’Ue sant Joan manté 
la bona línia de resultats

FUtbol. seGona catalana

L’UE Sant Joan ha trobat la regularitat de resultats i veu amb més optimisme la permanència

El sènior femení de l’EF Montca-
da ha trigat només dues jornades 
en recuperar la segona posició del 
grup 2n de Primera Catalana. Les 
noies d’Adriano Bujalance van ini-
ciar la segona volta amb una plà-
cida victòria a l’estadi de Can Sant 
Joan contra el Seagull amb un clar 
5 a 2 amb gols de Jennifer Jones 
(2), Adriana Domínguez (2) i An-
drea Rodríguez. Aquest triomf, 
combinat amb la victòria del líder, 
el Sant Gabriel, al camp de l’ECF 
Les Garrigues (2-3), permet a les 

montcadenques recuperar el se-
gon lloc amb 37 punts. Una set-
mana abans, l’EF Montcada havia 
retallat fins als tres punts la distàn-
cia amb el Sant Gabriel després de 
guanyar-lo a casa per 2 a 1 gràcies 
als gols de Regina i Adriana Do-
mínguez. “La victòria contra el 
líder ens permet estar enganxats 
al tren dels quatre equips de la 
part alta. Hem d’estar molt con-
centrats a la segona volta per-
què qualsevol errada ens pot fer 
baixar fins a la quarta posició”, 
diu Bujalance.

Rafa Jiménez | Redacció

Va guanyar el líder i només té un desavantatge de tres punts

l’eF montcada recupera 
la segona plaça de grup 

FUtbol FemenÍ. Primera catalana

El CD Montcada només ha po-
gut sumar un punt als últims 
quatre partits al grup 1r de Pri-
mera Catalana i ha encadenat 
dues derrotes entre el final de 
la primera volta i l’inici de la 
segona amb un únic gol a favor 
i nou en contra. Els verds van 
perdre dos partits consecutius 
a domicili contra el segon clas-
sificat, el filial del CE Sabadell 
(3-0), i el Lloret (2-0). L’equip 
de Jordi Salvanyà és novè amb 
23 punts, a cinc de la posició 
de promoció de descens que 
ocupa el seu darrer rival. 
“Tenim un pressupost molt 
limitat i aquest equip està fet 
per aconseguir la permanèn-
cia, però l’últim partit a Llo-

ret va ser molt dolent i no es 
pot tornar a repetir. No estem 
nerviosos i mantenim tota la 
confiança en l’entrenador, 

però hem de començar a su-
mar si no volem acabar pa-
tint”, explica el president del 
club, Modesto ‘Tato’ Sanchís.

FUtbol. Primera catalana

el cD montcada només ha sumat 
un punt en els últims quatre partits
Tot i aquesta ratxa, amb un gol a favor i nou en contra, segueix lluny del descens

Rafa Jiménez | Redacció

> el sènior b salva 
un punt in extremis
Un gol de Carlos García al minut 
89 va permetre que el CD Montca-
da B sumés un punt en el seu úl-
tim partit a casa contra l’At. Besòs 
(2-2). L’equip de Juan Meca, que 
una setmana abans havia acon-
seguit la seva tercera victòria se-
guida contra el Can Mas Ripollet 
(1-0), ocupa la quarta posició, a 9 
punts del segon lloc | RJ
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El CD Montcada ha de reaccionar si no es vol trobar amb problemes per mantenir la categoria

L’EF Montcada va obtenir un prestigiós triomf a casa contra el líder, el Sant Gabriel (2-1)
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El Broncesval Montcada ha no-
tat l’absència a les últimes setma-
nes de jugadors importants com 
Roger Bonet, Carlos Riquelme o 
els germans Adrià i Gerard Es-
teller i ha encadenat dues derro-
tes seguides contra el Premià de 
Mar (3-5), en partit de la 15a jor-

nada, i el Sala 5 Martorell (4-2). 
El tècnic Lolo Rodríguez confi a 
en anar recuperant efectius, tot 
i que Gerard Esteller, que torna 
a tenir problemes al seu genoll 
operat, no té data de reaparició. 
Lúltim partit contra el Ràpid 
Santa Coloma es va ajornar i es 
jugarà el 6 de febrer. 

L’equip ha arrossegat baixes importants com la de Gerard Esteller

FUtbol sala. Fs montcada

Gerard Esteller torna a tenir problemes al genoll operat i encara no se sap quan podrà tornar a jugar

el broncesval encadena 
dues derrotes seguides

Rafa Jiménez | Redacció

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha bai-
xat una posició al grup B de la 
Primera Territorial, competi-
ció que no pertany a la Fede-
ració Catalana de futbol. Els 
montcadencs són ara vuitens 
després d’empatar a casa con-
tra un rival directe com és el 
Catalònia (2-2). Al tancament 
de la primera volta, els verds 
han aconseguit un balanç de 6 
victòries, 4 empats i 4 derrotes. 
La competició, després d’una 
setmana de descans, es reanu-
da l’1 de febrer | RJ

l’aFs bosc d’en 
vilaró baixa un 
lloc i ara és vuitè

F. sala. 1a territorial

L’EF Montcada i l’AE Can Cuiàs 
continuen ocupant les dues pri-
mers posicions del grup 4t de la 
Segona Catalana. Els vermells se-
gueixen sent els líders, tot i que la 
distància amb els seus veïns s’ha 
reduït a només un punt després 
dels resultats de l’última jorna-
da. L’EF Montcada de José Luis 
Carrasco va deixar escapar dos 
punts a casa contra el Futsal Ro-
sario Central B (2-2) mentre que 

l’equip d’Óscar Ruiz va golejar 
el Futsal Arenys de Mar B (9-2). 
“L’objectiu és l’ascens i els juga-
dors estan demostrant un gran 
compromís, tot i que queda tota 
la segona volta que serà molt 
exigent. Lluitarem per donar 
una alegria al barri i a veure si 
podem pujar els dos equips de 
Montcada”, explica Ruiz. 
La competició ha descansat una 
setmana i es reprèn l’1 de febrer 
amb la segona volta. 

Ocupen les dues primeres posicions amb un punt de separació

Rafa Jiménez | Redacció

segueix la lluita entre l’eF 
montcada i l’ae can cuiàs

FUtbol sala. seGona catalana

Tot i recuperar jugadors impor-
tants com Pau Maresma i Xavi 
Benítez, el sènior masculí del 
CH La Salle no va poder donar 
la sorpresa i va perdre a la 16a 
jornada contra el tercer classifi -
cat, l’H. Esplugues (18-22), en un 
partit en el que els lassal·lians 
van destacar més en defensa 

que en atac. Una jornada abans, 
l’equip de Jaume Puig sí va acon-
seguir un important triomf con-
tra l’H. Gavà (25-17) que li per-
met consolidar-se a la vuitena 
posició amb 14 punts.

Femení. És líder solitari a Primera 
després de guanyar l’OAR Grà-
cia (17-22) i la Llagosta (34-6).

Segueix vuitè després de guanyar el Gavà i perdre amb l’Esplugues

Handbol. Primera estatal

el cH la salle continua 
en una còmoda posició

Rafa Jiménez | Redacció

A manca d’una jornada per al fi -
nal de la primera volta a la Terce-
ra Catalana, el sènior B del CH 
La Salle ha perdut el tren dels 
tres primers classifi cats després 
d’empatar i perdre els seus dos 
últims partits. L’equip de Dídac 
de la Torre va deixar escapar un 
punt a casa contra el CH Santa 
Esteve Palautordera B (27-27) i 
una setmana més tard va caure 
a la pista del segon classifi cat, el 
CH Ripollet (34-29). Els lassal-
lians baixen a la quarta posició, 
a tres punts dels tres primers | RJ

el sènior b suma 
un punt en dos 
partits i és quart

> el sènior c acaba la primera volta amb derrota 
El sènior C de l’AE Can Cuiàs ha fi nalitzat la primera volta a la Tercera Ca-
talana a la quarta posició per la cua amb 10 punts i només tres victòries 
i un empat com a resultats més positius. Al seu últim partit, els montca-
dencs van perdre contra un rival directe, l’AE Xarxa B (4-1) | RJ

El sènior masculí del CH La Salle va sumar dos punts importants a casa contra el Gavà El sènior B no acaba de trobar la regularitat

El Club Tennis Taula La Unió 
de Mas Rampinyo ha donat un 
cop d’autoritat al grup 2n de Se-
gona B de la Territorial de Bar-
celona i ocupa la segona posició, 
liderant un grup format per tres 
equips. 
El 19 de gener, els montcadencs 
van guanyar a la pista del Sant 

Quirze, que en aquell moment 
ocupava el segon lloc, gràcies a 
la victòria en el partit de dobles 
de desempat. Una setmana més 
tard, el CTT La Unió va tornar 
a guanyar l’IES Mac TT (5-1) i, 
en aquests moments, només es 
veu superat a la classifi cació pel 
líder, el Bombons Blasi Xaloc 
Olesa.

Li va treure el lloc al Sant Quirze, derrotant-lo a domicili

tennis taUla

José Hurtado i Carlos Fernández, en un moment del decisiu partit de dobles a Sant Quirze
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el ctt la Unió se situa a 
la segona posició del grup

Rafa Jiménez | Redacció
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bÀsQUet

L’equip sots-21 C de l’UB MIR 
està fent una gran temporada al 
grup 3r del Nivell B del Campio-
nat Territorial de la categoria. 
De moment, els montcadencs 
ocupen la primera posició amb 
un balanç d’11 victòries i només 
dues derrotes, exhibint el segon 
millor atac del grup i la millor 
defensa. En els dos primers par-
tits de la segona volta, l’equip 
que entrena Cecilio Moreno 
va sumar dos triomfs contra 
el Tona S.E.B. (56-43) i el CB 
Gassó de Ripollet (61-69), un 
dels dos únics equips que l’ha 
guanyat. 
Tot i el seu bon rendiment, el 
sots-21 C montcadenc té un li-
derat provisional ja que el segon 
classificat, l’UE Ripoll, suma 
tres punts menys i té dos partits 
pendents per disputar.

el sots-21 c de l’Ub miR, líder amb 
dues úniques derrotes en contra

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip de Cecilio Moreno ha iniciat la segona volta amb dues victòries més

Gran temporada del sots-21 C de l’UB MIR que lluita per aconseguir el campionat de lliga
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La Unió Escacs Montcada A ha 
iniciat la seva participació a la Di-
visió d’Honor del Campionat de 
Catalunya per equips. Els montca-
dencs van debutar el 25 de gener a 
Lleida i van aconseguir la victòria 
per 4.5 a 5.5, donant el primer pas 
per al gran objectiu del club que 
és “aconseguir la permanència, 
fet que no hauria de ser massa 
complicat”, segons expressa el 
president de l’entitat, Arturo Vi-
darte. Els altres dos equips de l’UE 
Montcada també van començar a 

competir. El B, que juga a la Prefe-
rent de Barcelona, va perdre con-
tra el Castellar (2.5-7.5) mentre 
que el C, a la Segona Provincial 
de Barcelona, va empatar amb el 
Caldes de Montbui (3-3).
D’altra banda, el primer equip va 
finalitzar a la desena posició a la 
Copa Territorial de Barcelona, 
que es va disputar el 19 de gener a 
les Cotxeres de Sants. El club tam-
bé confirma que l’Open d’Escacs, 
que es farà del 25 de juny al 3 de 
juliol, tornarà al Kursaal | RJ

escacs

l’Ue montcada a inicia amb una 
victòria el campionat de catalunya
El club anuncia que l’Open d’Escacs de l’estiu tornarà a l’Espai Cultural Kursaal

Primera jornada a Lleida de l’UE Montcada A
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Eva Nieto i Carles Cirera conti-
nuen la seva exitosa participació 
a certamens internacionals de 
ball i ara ja se situen al número 2 
al rànquing mundial. La parella 
montcadenca va ser la primera 
classificada al Campionat In-
ternacional Dance Cup Madrid 
que es va fer el 12 de gener amb 
la participació de 40 de les mi-
llors parelles del món. 
Nieto i Cirera competiran al febrer 
a Amberes (Bèlgica) i al Campio-
nat d’Espanya de 10 balls de Be-
nalmádena (Málaga).

Altres resultats. Als èxits de Nie-
to i Cirera cal sumar els que van 
assolir a Sant Vicenç dels Horts, 
Lourdes Domínguez i Xavier 
Otamendi, també del club de ball 
esportiu Eva Nieto, van ser segons 
en sènior 1A llatí; Mar Ferrer i 

Rubén López, tercers en juvenil; 
Anna Martínez i Jesús Vilaseca, 
segons en adult 1C llatins, i Nerea 
González i David Jodan, quarts en 
júnior 1 llatins | RJ

ball esPortiU

Nieto i Cirera, amb el títol guanyat a Madrid
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La parella montcadenca ocupa el número 2 del rànquing mundial

Nou triomf internacional 
d’eva Nieto i carles cirera

Rafa Jiménez | Redacció

> el cim prepara una nova etapa del GR-92
El centre excursionista El Cim prepara per al 8 de febrer la 29a etapa del GR-92 
entre l’Hospitalet de l’Infant i l’Ametlla de Mar. La sortida es farà des del col·legi 
La Salle i les inscripcions es poden fer a la botiga Vilarassa Home (c/Major, 69). 
S’exigirà llicència federativa | RJ 

La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ja ha obert les inscripcions per a la se-
gona edició de la cursa de muntanya Montescatano que es farà el 27 d’abril 
per la Serralada de Marina. La novetat és que es farà una segona cursa, més 
curta de 9,5 quilòmetres i un desnivell de +340 metres, que s’afegirà a la 
llarga de 15,49 amb +684 m. | RJ

> a l’abril, nova edició de la montescatano  

> isidoro aparicio (ceav) fa el cim del teide 
El montcadenc Isidoro Aparicio Toro, de 30 anys i membre del CEAV, va 
coronar, en companyia de dos muntanyencs més, el cim del Teide el 19 
de gener, tot i les difícils condicions climatològiques amb vents de 80 a 
100 km/h i una sensació tèrmica de 12 graus sota zero. El Teide és el cim 
més alt de l’estat espanyol, amb 3.718 metres d’alçada. El parc natural 
canari està tancat al públic en general i només hi tenen accés els mun-
tanyencs federats i avalats per la corresponent federació | RJ

ce
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El programa d’activitats ex-
traescolars del col·legi El Turó 
ha vist reduïda la participació 
d’alumnes a causa de la necessitat 
d’augmentar les quotes i aquest 
curs fan esport al col·legi després 
de l’horari lectiu la meitat de nois 
i noies que ho feien l’any passat. 
Per manca de participants s’han 
deixat de fer el multiesport i el 
bàsquet i s’han perdut dos dels 
tres equips de futbol. En total, 
s’ofereixen cinc activitats espor-
tius. A més del futbol, amb 12 
alumnes, hi ha karate (7), funky 

(8), patinatge (9) i psicomotroci-
tat (8). L’única novetat respecte al 
curs passat és una activitat no es-

portiva com el repàs d’anglès que 
ha tingut una molt bona acollida 
amb la inscripció de 17 alumnes. 

esPort escolar

el turó perd la meitat dels alumnes 
que feien extraescolars el curs passat

Rafa Jiménez | Redacció

Per manca de participants, s’han perdut el multiesport, el bàsquet i dos equips de futbol
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el premini b comença la segona 
fase al nivell D amb una victòria
A la primera part de la competició va obtenir un balanç de tres triomfs i tres derrotes

El premini B masculí de l’UB 
MIR ha començat amb un bon 
peu la seva participació a la 
fase regular al grup 4t del ni-
vell D-1. Els montcadencs, que 
van descansar a la primera jor-
nada, van debutar el 25 de ge-
ner amb un contundent triomf 
a la pista del Col·legi Cultural 
BDN B (12-62). El premini B, 
entrenat pel tàndem que for-
men Albert Maya i Àlex Ada-
me, va finalizar la primera fase 
de la competició, al grup 2n 
del nivell D, a la quarta posició 
amb un balanç de tres victòries 
i tres derrotes. 

Rafa Jiménez | Redacció

El premini B de l’UB MIR ha iniciat la segona part de la competició al nivell D-1

Després de 12 jornades, ocupa la penúltima posició a 1a Catalana

bÀsQUet. Ub mir

l’infantil masculí només  
ha pogut guanyar un partit

L’infantil masculí del Club  
Handbol La Salle no està tenint 
gaire sort aquesta temporada al 
grup D de la Primera Catalana. 
De moment, els lassal·lians, en-
trenats per Víctor Corral, només 
han aconseguit una victòria –va 
ser contra l’últim, el Sant Quir-
ze, a la 6a jornada. Als seus dos 
últims partits, ja de la segona 
volta, els montcadencs, penúl-
tims a la classificació després de 
12 jornades, van perdre contra 
l’H. Terrassa (32-16) i l’H. Sant 
Cugat C (10-20) | RJ L’infantil masculí, sense gaire sort

El futbol, sempre tan popular entre els més petits, ha passat de formar tres equips a tenir només un 
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Handbol. cH la salle

El benjamí A de l’FS Montcada 
lidera amb autoritat el grup 6è 
de la lliga de la seva categoria i 
encara no ha perdut cap partit. 
L’equip montcadenc suma 11 
victòries, sent el més golejador 

(100 gols) i el menys golejat (20). 
A les dues últimes jornades de 
la primera volta, va sumar dos 
triomfs més contra l’FS Olesa C 
(2-14) i el Rubí (5-2). El benjamí 
A acumula 33 punts, set més que 
el segon, l’FS Ripollet.

Va tancar una primera volta perfecta amb 11 victòries i cap derrota

FUtbol sala. Fs montcada

el benjamí a es passeja 
amb autoritat a la lliga

Rafa Jiménez | Redacció

El benjamí A no troba cap equip que li faci ombra i, de moment, ha guanyat tots els seus partits

> el cHlsm celebra la seva xocolatada popular
El CH La Salle va celebrar el 25 de gener una jornada lúdico-esportiva 
a les instal·lacions del col·legi La Salle amb una xocolotada i diferents 
activitats: partits d’handbol –també amb els pares i les mares–, sessió for-
mativa d’àrbitres i un concurs de penals. Raquel Vázquez i Àlex Expósito 
també van explicar el seu últim èxit amb les seleccions catalanes | RJ
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Raquel Vázquez i Àlex Ex-
pósito, del CH La Salle, han 
començat l’any 2014 amb un 
gran èxit esportiu. Tots dos, que 
formen part del cos tècnic de 
l’organigrama de la Federació 
Catalana d’Handbol, van obte-
nir la medalla d’or al Campionat 
d’Espanya de seleccions disputat 
entre l’1 i el 7 de gener a Astúries. 

Vázquez, jugadora del sènior fe-
mení lassal·lià, és delegada de la 
selecció catalana cadet femenina 
que va ser campiona. Expósito, 
jugador del sènior masculí i tèc-
nic de l’infantil i juvenil femenins 
del club, és el segon entrenador 
de la selecció catalana infantil fe-
menina que també va guanyar el 
torneig estatal | RJ

Handbol. cH la salle

Vázquez i Expósito, amb les medalles d’or

Raquel Vázquez i Àlex Expósito guanyen el Campionat d’Espanya

èxit lassal·lià amb les 
seleccions catalanes

Rafa Jiménez | Redacció
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L’aleví B de l’EF Montcada 
ocupa, amb 25 punts, la quarta 
posició al grup 13è de la Segona 
Divisió a manca d’una jornada 
per al final de la primera volta. 
Els vermells, que van iniciar la 
temporada amb cinc victòries 
consecutives, van patir en el seu 
últim partit contra el segon classi-
ficat, l’UE Castellar (5-2), la seva 
quarta derrota. Els montcadencs 
tancaran la primera volta amb un 
interessant partit a casa contra el 
tercer, el Can Rull Rómulo-Tron-
choni, que té tres punts més.

FUtbol. eF montcada

l’aleví b, amb opcions d’acabar 
la primera volta a la tercera posició

Rafa Jiménez | Redacció

Ocupa el quart lloc i, a la propera jornada, podria empatar a punts amb el tercer 

Montcada Aqua va acollir el 25 
de gener la primera jornada dels 
Comarcals de Natació amb una 
bona participació de l’Escola de 
Natació Montcada. En categoria 
prebenjamí, Izan Calvo va ser se-
gon als 25 metres lliures i als 25 
m. papallona mentre que Carla 
Misas va ser tercera en aquesta 
mateixa prova. Els benjamins 
Aina Artés i Martín Toldos van 
ser primers als 25 m. lliures –Tol-
dos també va guanyar la prova 
de 25 m. papallona i Artés va 
ser segona. L’aleví Nadia Misas 
va acabar primera als 50 m. pa-
pallona i segona als 50 m. lliure. 

En infantil, i als 100 m. papallo-
na, les dues primeres van ser les 
montcadenques Claudia Garrote 
i Natalia Castro per aquest ordre. 
Marc Grau va guanyar els 100 
m. papallona i va ser segon als 
100 m. lliures. En categoria ca-
det, Marta Mérida i Marc Ribas 
van obtenir la tercera posició en 
100 m. papallona i en 100 m. lliu-
res respectivament. 
A les proves de relleu, l’EN 
Montcada va ser segona als 4x50 
m. estils infantil mixte i als 4x25 
estils benjamí mixte i tercera en 
4x25 estils aleví mixte i 4x40 es-
tils cadet mixte | RJ

natació

bon paper de l’eN montcada a la 
primera jornada dels comarcals
Vuit dels seus nedadors van aconseguir acabar entre els tres primers a les seves proves

Aina Artés va ser segona als 25 m. papallona
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L’aleví B s’ha consolidat a la part alta de la classificació al grup 13è de la Segona Divisió 

> el juvenil de futbol sala, setè a segona 
El juvenil de futbol sala de l’Escola de Futbol Montcada, que juga al 
grup 3r de Segona Divisió, acumula, de moment, un balanç negatiu 
amb més de derrotes (6) que victòries (4) i empats (1). El juvenil ocupa 
la setena posició amb 13 punts i només té un marge de dos amb els 
llocs de descens. A les últimes jornades, els vermells van guanyar un 
rival directe de la seva lliga com és el CFS Martorelles (3-2) i van perdre 
a la pista del líder, l’FS Castellar (7-3) | RJ
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A una jornada per al final de la 
primera volta, el cadet del CD 
Montcada manté la segona posi-
ció al grup 34è de Segona Divisió. 
Els verds tenen 33 punts després 
d’haver sumat dues victòries més 
contra l’EF Barberà-Andalucía B 

(3-1) i el Ripollet A (3-2). El cadet 
està a cinc punts del primer, tot  i 
que no serà fàcil atrapar el Can 
Rull Rómulo Tronchoni que no 
ha perdut cap partit i que fa tres 
jornades va provocar la primera 
derrota dels montcadencs amb 
un contundent 9 a 1. 

Només ha perdut un partit contra el líder, el Can Rull Rómulo T.

FUtbol. cd montcada

el cadet verd, en plena 
lluita per ser segon 

El cadet està protagonitzant una bonica lluita amb altres tres equips per ser segon del seu grup

> Xerrada sobre nutrició a la casa de la vila
Sota l’organització del CD Montcada, i amb el títol ‘Nutrició i esport’, la 
xerrada, oberta a tota la ciutadania, es farà el 14 de febrer, a les 19h, a cà-
rrec de Júlia Farré Moya, graduada en Nutrició Humana i Dietètica | RJ
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L’equip benjamí de super-ten-
nis del CT Reixac es va estre-
nar en competició a un torneig 
amistós que es va organizar a 
les pistes del Atlètic Terrassa 

de hoquei. Els benjamins del 
club van jugar cinc partits in-
dividuals i un de dobles amb 
un balanç de tres victòries i 
tres derrotes | RJ

Va participar en un torneig a Terrassa amb un balanç de 3 a 3

tennis. ct reixac

el benjamí de super-tennis 
comença a competir

D’esquerra a dreta, Sergi Brú, Elena Contijoch, Nofre Gallego, Mario Ledesma, Xènia Jezequel i Joan García
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Ismael Sistrach
Resistència. El montcadenc Ismael Sistrach és un dels treballadors de la fàbrica de pa i brioixeria 
industrial Panrico, situada a Santa Perpètua de Mogoda, que es troba en vaga indefenida des de fa tres 
mesos. Aquest veí de Montcada Centre va començar a treballar fa 12 anys a la planta vallesana, on es 
dedica a l’amassat del pa, un ofi ci que va aprendre al forn que regentava la seva família. L’aroma del pa 
acabat de fer ha estat substituït pel fum de les fogueres dels vaguistes a l’entrada de la factoria, en protes-
ta per l’anunci de la direcció d’acomiadar 154 persones i rebaixar el salari un 25%. Després de més de 
100 dies sense ingressos, les famílies sobreviuen gràcies als estalvis –que cada vegada són més minsos–, 
el suport dels parents més directes i la solidaritat de ciutadans, entitats i treballadors d’altres empreses, 
que fan aportacions a la ‘Caixa de resistència’, un fons creat pels empleats de Panrico per donar suport 
a les famílies que ho estan passant pitjor econòmicament.

“lluitem pel nostre lloc 
de feina i la nostra dignitat”

Per què la plantilla de Panrico va 
decidir iniciar la vaga indefi nida? 
El problema ve de lluny, quan la 
planta va ser venuda a una empre-
sa de capital de risc, l’únic objectiu 
de la qual és especular amb els  di-
ners. No fa encara dos anys ens va 
rebaixar el sou un 25% amb la con-
dició que estaríem tranquils com a 
mínim 4 o 5 anys. No ha complert 
el compromís i, novament, ens pro-
posen baixar el salari un altre cop 
i, a més, acomiadar més de 150 
treballadors. Hem dit prou. Està en 
joc el nostre futur i el de les nostres 
famílies.
Què reclameu els treballadors?
Volem seure a negociar, però abans 
l’empresa ha de reincorporar les 40 
persones que ja ha deixat al carrer 
mentre estem de vaga. No adme-
trem cap acomiadament. En reali-
tat, el que vol la direcció és fer fora 
la majoria de la plantilla i, després, 
contractar de manera precària altres 

persones. A Panrico hi havia molta 
feina i, fi ns i tot, agafaven gent a tra-
vés d’empreses temporals. Lluitem 
pel nostre lloc de treball i la nostra 
dignitat.
Quin és l’estat d’ànim després de 
més de 100 dies de vaga?
Hi ha moments en què et sents fort, 
però en d’altres tens la sensació 
que això no s’acabarà mai. Estem 
cansats psicològicament i també 
físicament, perquè estem més ho-
res a la fàbrica que quan estàvem 
treballant. Però no llançarem la to-
vallola. Jo tinc la sort que, a casa, la 
dona i els fi lls m’animen molt, però 
n’hi ha d’altres que han agafat cai-
gut en una depressió. És molt dur.
Què li diu el seu fi ll de 6 anys? 
Com ho està vivint?
Es coneix totes les cançons de pro-
testa que cantem i, de vegades, ha 
vingut amb mi a la porta de la fà-
brica a compartir aquests moments 
amb els companys. Un dia em va 

dir que em busqués una altra feina 
(riu). La veritat és que és el nen el 
que em fa tirar endavant, pensant 
en el seu futur.

Quin balanç fa d’aquests tres 
mesos de vaga?
Estem vivint una situació molt difí-
cil perquè no cobrem res i la vida 
continua. Hem de pagar l’hipoteca, 
el menjar, ... Però tot això també té 
una part positiva.
Quina és?
L’amistat i la solidaritat. He tingut 
l’oportunitat de conèixer companys 
de feina que, perquè teníem torns 
diferents, no coincidíem. I m’ha 

sorprés gratament la gran quanti-
tat de suports que hem rebut per 
part de nombroses persones a títol 
individual, entitats, col·lectius i tre-
balladors d’altres empreses. Això et 
fa sentir viu i et dóna forces per se-
guir endavant. Recordo que el dia 
de Reis havíem d’anar a una mobi-
lització i un pastisser es va acostar 
fi ns a la porta de la fàbrica i ens va 
portar tots els roscos que li van so-
brar. Alguns bars també ens porten 
el pa que no han utilitzat.
Com funciona la caixa de resistèn-
cia? 
És un fons que hem creat per ajudar 
les famílies que més ho necessiten 
perquè, en alguns casos, són els 
dos membres de la parella els que 
estan participant en la vaga i, per 
tant, en aquella llar no entra cap in-
grés. Jo tinc la sort de no necessitar 
encara aquest ajut perquè la meva 
dona treballa. Ens hem apretat el 
cinturó i la família també ens ajuda. 

Per ara, hi ha un total de 19 famílies 
que està vivint de la caixa de resis-
tència. Però si això s’allarga molt, 
no sabem què pot passar i quantes 
famílies la necessitaran.
S’imaginava que la vaga duraria 
tant?
No, ni molt menys. Tots tenim ga-
nes que això s’acabi el més ràpid 
possible.
Es penedeix d’haver-se fi cat en 
aquesta situació? 
No, tot al contrari. Aquesta expe-
riència m’ha servit per adonar-me 
que no hem d’acceptar que ens 
ho prenguin tot: la feina, els drets, 
la dignitat. Abans de començar 
la vaga, jo mateix donava les grà-
cies perquè només m’haguessin 
rebaixat el sou, per exemple, i em 
consolava mirant altres persones 
que ho estaven passant pitjor que 
jo. És un gran error. Si no lluitem 
pel que és nostre, ens quedarem 
sense res.

“Aquesta experiència 
m’ha servit per   
adonar-me que no  
hem d’acceptar que 
ens ho prenguin tot”

Treballador de Panrico

A títol personal
sÍlvia alQUÉZaR
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