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Els centres del municipi organitzen jornades de portes obertes perquè les famílies coneguin les instal·lacions i els seus projectes educatius

maica Barroso, al Kursaal
l’actriu andalusa protagonitza 
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Creix l’oferta 
de botigues 
de segona mà 
al municipi
‘La Veu’ s’apropa als 
cinc establiments que 
existeixen a la localitat 
PÀGS 4 i 5
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Actualitat
laveu.cat

força de la pah
Els grups polítics aproven una moció 
promoguda per la Plataforma  
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) 

Una quaratena de membres 
de la PAH Montcada va pro-
tagonitzar el 30 de gener una 
acció reivindicativa a les ofi-
cines de Catalunya Caixa, al 
passeig Rocamora, en suport a 
una altra família de Montcada 
que veu amenaçat el seu dret a 
l’habitatge. Amb pancartes de 
‘Sí se puede, pero no quieren’ i 
samarretes verdes amb el lema 

‘Stop desnonaments’,  els ma-
nifestants van ocupar la sala 
d’espera de l’entitat bancària 
durant gairebé un hora. Un re-
presentant del banc va accedir 
a reunir-se amb els portaveus 
de la PAH i la persona afecta-
da. Després que el seu marit 
marxés a Xile, María s’ha de 
fer càrrec tota sola de pagar la 
hipoteca amb un sou que no 
arriba als 600 euros i una filla 

menor d’edat. La PAH dema-
na la dació en pagament total 
sobre l’habitatge i un lloguer 
social perquè María hi pugui 
continuar vivint amb la seva 
filla. “De moment, ens han 
donat el contacte amb el me-
diador oficial de Catalunya 
Banc amb la PAH per co-
mençar les negociacions”, ha 
dit la portaveu de la Platafor-
ma, Daimí Pérez. 

acord municipal

l’ajuntament sancionarà els bancs i  
les empreses que tinguin pisos buits 
Tots els grups aproven la moció presentada per ICV-EUiA al Ple de gener i el govern lamenta la falta de recursos per combatre la situació

Tenir un pis buit li pot arribar a 
sortir car a les entitats finance-
res o a les grans empreses. Així 
ho va aprovar el Ple de l’Ajun-
tament al mes de gener arran 
d’una moció promoguda per la 
Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH) que va portar a 
la sessió plenària ICV-EUiA. 
El consistori demanarà que, si 
els habitatges de bancs o grans 
empreses no es venen, es llo-
guin amb un preu social. En 
cas contrari, si l’Ajuntament 
detecta i comprova que els pi-
sos estan buits, podrà imposar 
fins a tres multes que poden 
arribar fins als 100.000 euros. 
La moció va prosperar amb 
el vot a favor de tots els grups 
municipals –només el PPC s’hi 
va abstenir en alguns punts 
del text–, que acorda “garan-
tir el dret a l’habitatge de la 
població i fer front a l’emer-
gència habitacional”.

“La manca de recursos de les 
administracions locals con-
tra la problemàtica contras-
ta  amb els milers de pisos en 
desús que acumulen entitats 
financeres”, exposa la moció.
L’acord plenari també inclou 
revisar i adaptar el Pla muni-
cipal d’habitatge per tal que 
inclougui “mesures per evitar 
la desocupació permanent i 
injustificada d’un habitatge”. 

Ajuntaments com el de Terras-
sa i el Granollers ja han sancio-
nat algunes entitats bancàries i 
tenen oberts centenars d’expe-
dients sancionadors.

Durant el 2012, la banca va 
quedar-se més de 30.000 pri-
mers habitatges per impaga-
ment de crèdits hipotecaris, 
“això suposa 115 desnona-
ments d’habitages per dia 
hàbil i Catalunya encapçala 
tots els rànquings”, s’explica a 
la moció.

Debat. La regidora d’ICV-EUiA, 
Laura Campos, va defensar la 
proposta denunciant “les xifres 
de esgarrifoses de famílies que 
s’estan quedant sense casa” i 
va demanar el consens polític 
per actuar amb “celeritat”. La 
titular de Serveis Socials, M. 
Carmen González (CiU), es va 
comprometre a actuar de forma 
ràpida i va recordar que l’Ajun-
tament va ajudar 30 famílies 
a pagar la hipoteca durant el 
2013. La portaveu del PSC, M. 
Carmen Porro va qualificar la 
situació de “penosa i prohibi-
tiva” i va lamentar que l’Ajun-
tament no tingui més mitjans al 
seu abast per combatre la pro-
blemàtica. Tots els grups polítics 
van lloar la tasca que està fent 
la PAH d’acompanyament a les 
famílies afectades.
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Moment en què membres de la PAH Montcada van entrar a l’oficina bancaria per fer l’acte de protesta el passat 30 de gener

Lluís Maldonado | Montcada

Si es comprova que els 
pisos estan desocupats 
des de fa temps, es 
podran posar multes de 
fins a 100.000 euros

la pah protesta ocupant durant una 
hora les oficines de Catalunya Caixa

Laura Grau | Montcada

El col·lectiu demana una solució per a una família que no pot fer-se càrrec de la hipoteca

El govern municipal es 
compromet a actuar 
amb celeritat per 
pal·liar els problemes 
dels veïns que s’estan 
quedant sense casa
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promoCió eConòmiCa
El consistori posarà en marxa 
un programa destinat a 
promoure l’emprenedoria

pàg. 7

homenatge a les víCtimes
El Ple aprova el programa d’actes 
previst al març per la Plataforma 
Soterrament i l’Ajuntament

pàg. 10

reportatge

les botigues de segona mà, un negoci 
emergent afavorit per la crisi econòmica
Andròmines, amb dues botigues, i Rastro Reto, al polígon de la Ferreria, venen objectes reciclats amb finalitats socials

El context de crisi ha afavorit 
que en els últims mesos la ven-
da de productes de segona mà 
guanyi protagonisme. Montcada 
i Reixac no es manté al marge 
d’aquest fenòmen que ha fet que, 
ara per ara, hi hagi al municipi 
5 establiments dedicats a aquest 
tipus de productes. Les dues bo-
tigues més antigues, però, van 
obrir molt abans que comencés 
la crisi econòmica. Són les que 
l’Associació Social Andròmines 
va posar en marxa a la nau del 
carrer Progrés que hi ha al cos-
tat de la Deixalleria i a la Carre-
tera Vella, l’any 2000, en el marc 
del seu projecte destinat a acollir 
persones en situació d’exclusió 
social. 

Antonio Romo és l’encarregat 
d’ambdues i qui coordina com 
es distribueix tot el que l’entitat 
recull a través de donacions. “A 
diferència de les botigues priva-
des –explica–, la nostra finalitat 
no és obtenir beneficis econò-
mics, sinó donar feina a perso-
nes que, per diferents motius, 
tenen dificultats per accedir a 
un treball digne”. 
Actualment hi ha 5 persones tre-
ballant en el programa d’inserció 
més 1 transportista i 3 tècnics. 
Romo reconeix que quan no hi ha-
via crisi costava vendres productes 
de segona mà: “La gent preferia 
estrenar i teníem els magatzems 
plens; ara contràriament hem 

guanyat clients però també 
s’han reduït les donacions”. 
Tots els materials que arriben a 
Andròmines –mobles, roba, mate-
rial electrònic, objectes de la llar– 
passa per un procés de selecció i 
higeneització  abans de ser posat 
a la venda en qualsevol de les bo-
tigues. Si bé a la nau de la Ferre-
ria es ven de tot perquè l’espai ho 
permet, la botiga de la Carretera 
Vella es reserva per a roba, jogui-
nes i complements. Ana Martín 
és, des de principi d’any, la nova 
responsable de l’establiment i 
ha entrat amb la voluntat de di-
namitzar-lo al màxim aprofitant 
que les botigues de segona mà 
s’estan fent cada cop més popu-
lars. “El que té més sortida és la 
roba infantil; la d’adults costa 
més de vendre perquè fins ara 
no hi havia tradició, a diferèn-
cia d’altres països, encara que 
mica en mica aquesta tendèn-
cia va canviant”, assenyala.

Finalitat social. Un altre projecte 
que també té un caire social és el 
que duu a terme l’associació Ras-
tro Reto, una entitat d’abast inter-
nacional que va nèixer a Santan-
der l’any 1985 i que s’ha acabat 
extenent a 30 països. El seu objec-
tiu és la rehabilitació de persones 
amb problemes d’addicions a les 
drogues i l’alcohol. 

La seu central a Catalunya es 
troba a Ripollet i tot just ara 
acaba d’obrir un magatzem 

amb zona de botiga al polígon de 
la Ferreria, un lloc clau des d’un 
punt de vista logístic per la seva 
proximitat a Barcelona. “Per a 
nosaltres la venda d’articles de 
segona mà no és pas un negoci 
sinó la via per finançar els nos-
tres centres d’acollida ja que no 

rebem cap mena de subvenció 
pública i els serveis que oferim 
són gratuïts”, explica el respon-
sable de l’associació, José Manuel 
Monjero. El 85% dels objectes que 
comercialitzen provenen de dona-
cions i la resta, de l’adquisició de 
productes a baix preu directament 

a fabricants. “No som cap com-
petència per a les grans empre-
ses”, remarca Monjero. Rastro 
Reto compta amb 4 cases a Mont-
cada i Reixac on atén usuaris de 
l’associació i compta amb una àm-
plia xarxa de voluntaris per dur a 
terme la seva tasca social.

Pilar Abián | Redacció

AG
U

ST
ÍN

 L
Ó

PE
Z

Antonio Romo i Ana Martín, d’Andròmines, a la botiga de roba que l’entitat d’integració social té a la Carretera Vella

Andròmines gestiona 
la botiga de carretera 
Vella i la nau de 
recliclatge, al costat 
de la Deixalleria

La majoria dels objectes que comercialitza Rastro Reto prové de donacions i la resta, de l’adquisició de productes a baix cost
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Rastro Reto ha 
obert recentment un 
magatzem amb zona 
de botiga al polígon 
de la Ferreria
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reportatge

Oliver Pérez i Mònica Martínez regen-
taven una botiga de joguines des del 
2011 a Montcada, primer al carrer 
Clavell i després al carrer Major. Tres 
anys després s’han traslladat a un local 
més gran, per poder obrir una altra línia 
de negoci, la d’articles de puericultura 
de segona mà. “A la Fira del Comerç 
del setembre, vam fer una crida per 
comprar material usat en bones con-
dicions i la resposta ens va desbordar 
l’espai de la botiga”, explica Pérez, qui 
reconeix que en l’últim any la venda de 
joguines havia baixat molt i quedava 
restringida al període de Nadal i Reis. 

Ara tot aquests articles –cotxets de 
nens, cadiretes de seguretat per al cot-
xe, bressols–, a més de roba de nadó 
de segona mà i d’estocatge, estan a la 
venda al nou establiment de l’avinguda 
de la Ribera, on mantenen l’espai de 
joguines. Pérez i Martínez s’afegeixen 
així al boom de botigues de segona mà 
que hi ha a Catalunya. “No és un ne-
goci nou, però està clar que la con-
juntura afavoreix la seva reaparició”, 
diu Martínez, qui també veu en aques-
ta tendència una major conscien ciació 
sobre la necessitat de reciclar i frenar el 
consumisme exacerbat  LG

Olvido Vázquez, de 27 anys, és la pro-
pietària de Cash Eureka, una botiga de 
compravenda d’articles de segona mà 
que funciona al carrer Tarragona des 
del passat mes d’octubre. Va obrir el 
negoci amb el desig de treballar per a 
ella mateixa. “No tinc res a perdre, era 
una oportunitat i vaig voler arriscar”, re-
coneix. Al principi va voler comprar de 
tot per oferir diversitat, però després va 
centrar-se més en aparells electrònics i 
videojocs: “És el que la gent més dema-
na”, subratlla. També compra lots nous 
d’electrodomèstics petits que després 
ven a meitat del seu preu. Per qüestions 

d’espai no ofereix ni objectes de molt 
volum ni peces antigues. “Conec altres 
companys que es dediquen això i jo 
els facilito el contacte”, explica. Olvido 
també funciona per  encàrrecs i busca 
articles  en el mercat personalitzats per 
als seus clients.
El perfil de la gent que compra a la seva 
botiga és de tot tipus, però majoritària-
ment vol gastar poc. “En canvi de les 
persones que vénen, uns ho fan per ne-
cessitat i d’altres per desfer-se d’objec-
tes que ja no fan servir”, diu. Els articles 
que compra “han de ser ben cuidats i 
nets”, puntualitza  LM

emprenedors per la via del reciclatge
‘La Veu’ apropa els testimonis d’empresaris locals que han decidit obrir una botiga de compra-venda d’objectes de segona mà
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> mor l’exalcalde Jaume salvatella als 73 anys
Qui va ser alcalde de Montcada de 1975 a 1978, 
Jaume Salvatella, va morir a Mèxic l’1 de febrer a 
l’edat de 73 anys, a conseqüència d’una dolèn-
cia cardiovascular. Salvatella es trobava al país 
centreamericà de viatge per motius familiars. 
L’exalcalde va ser l’encarregat d’orientar el muni-
cipi cap a la transició, enmig d’una crisi política i 
econòmica. Durant el seu mandat es va inaugu-
rar l’ambulatori de la plaça Lluís Companys, es 
va sol·licitar tornar a restablir el topònim Mont-
cada i Reixac i es van adquirir els terrenys per 
a la construcció de la futura escola Elvira Cuyàs. 
Com alcalde, Salvatella va haver de governar durant un període de contínues 
reivindicacions, manifestacions i vagues | LM
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> la llagosta informarà sobre el cas valentine
L’Ajuntament de la Llagosta té previst convocar en els propers dies un acte 
públic per informar sobre la “passivitat absoluta” de la Generalitat quant a la 
resolució que va dictar ara fa un any el Tribunal Suprem declarant nul·la la re-
qualificació dels terrenys de Can Milans, a Montcada i Reixac, on es va ubicar 
l’empresa Valentine. Durant el 2013 el consistori veí ha mantingut converses 
amb la Direcció General d’Urbanisme sense arribar a cap acord compensatori 
pels perjudicis que, segons la Llagosta, va causar la instal·lació de la fàbrica de 
pintures montcadenca a 150 metres del seu nucli urbà | PA

Montcada retrà homenatge a 
les 158 persones que han mort 
atropellades a les vies de tren 
amb un acte anual que es farà 
coincidint amb la segona set-
mana de la Quaresma. Així va 
quedar recollit a la moció que 
la Plataforma Tracte Just So-
terrament Total va presentar 
el 30 de gener al Ple, i que es 
va aprovar per unanimitat. 
L’acord recull el compromís 
de l’Ajuntament a participar 
activament en l’organització 
del nou esdveniment, que se 
celebrarà per primera vegada 
el pròxim 13 de març. El do-
cument també acorda l’habili-
tació d’un espai urbà per a la 
instal·lació d’un motiu escultu-
ral d’homenatge a les víctimes 
a la confluència entre els car-
rers Bogatell i Colón.
Tots els grups municipals van 
coincidir a destacar i felicitar 
el paper del col·lectiu veïnal 
en la reivindicació del soterra-
ment de la línia de Portbou al 
seu pas pel municipi. 

Dignitat com a poble. La Pla-
taforma argumenta en el text 
presentat al Ple que “és mo-
ment de fer valer la nostra 
dignitat com a poble davant 
dels continus i històrics in-
compliments amb Montca-
da, la primera víctima, de 

l’empresa Adif i del Ministe-
ri de Foment”, en referència a 
l’acord subscrit el 2007 que no 
ha dut a terme el govern cen-
tral, quan es va comprometre 
a iniciar el soterrament de la lí-
nia de Rodalies coincidint amb 
les obres de construcció de la 

Línia d’Alta Velocitat (LAV). 
La nova infraestructura ja 
va entrar en funcionament a 
principi de l’any passat, però 
Foment encara no ha destinat 
cap partida econòmica per ini-
ciar el projecte de les vies de 
Portbou.

la supressió 
del fons de 
cooperació 
enfronta els 
socis de govern 

Els 307.000 euros que la Ge-
neralitat ha deixat de pagar a 
Montcada del Fons de Coope-
ració Local respecte el 2013 
va enfrontar al Ple de gener 
els dos socis del govern mu-
nicipal, PSC i CiU. Els socia-
listes van defensar una moció 
de rebuig a la resolució de la 
Generalitat sobre la distribu-
ció als municipis de Catalunya 
de les quantitats pactades. Des 
del PSC, la seva portaveu M. 
Carmen Porro, va justificar la 
moció així com les al·legacions 
presentades de forma oficial, 
“perquè volem garanties i 
compromisos de pagament”, 
va dir. Des de CiU, Joan Ma-
resma va titllar la moció “d’in-
necessària i inoportuna”, ja 
que com a govern munipal es 
van fer les al·legacions “per 
defensar conjuntament els 
interessos de la ciutat, al 
marge de partidismes”, va 
dir. Tots els grups a l’oposició 
van subscriure la moció i van 
rebutjar les formes com la con-
sellera Joana Ortega va pren-
dre la decisió. L’únic partit que 
s’hi va abstenir va ser  ERC, 
ja que entèn que la consellera 
ha mostrat la predisposició de 
retornar la quantitat en diver-
ses anualitats.

Lluís Maldonado | Montcada

Un homenatge recordarà cada any 
les víctimes atropellades pel tren

Sílvia Alquézar | La redacció

El Ple aprova una moció presentada per la Plataforma Soterrament Total

La Plataforma denuncia que el municipi és la primera víctima d’Adif i del Ministeri de Foment
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ple de gener retard en el 
calendari sobre 
els canvis viaris 
a Castellví

La modificació del trànsit en el 
tram afectat per les obres de Joa-
quim Castellví, des de la passarel-
la dels Hermanos fins al carrer 
Quarters, no s’activarà fins que 
no es resolguin qüestions tècni-
ques entre l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, com a responsable 
de les obres, i la Direcció Gene-
ral de Carreteres. 
De moment, els operaris conti-
nuen els treballs de remodela-
ció del carrer en l’espai habili-
tat com a vorera, sense afectar 
el pas de vehicles. Un cop es 
passi a actuar sobre l’asfalt i 
durant un període aproximat 
de 6 mesos, els vehicles només 
podran circular pel carrer Joa-
quim Castellví en sentit Font 
Pudenta. La resta del trànsit 
haurà de ser desviat pel carrer 
Quarters o el polígon de la Fer-
reria.

Pilar Abián | Redacció

Els operaris treballen en la zona de voreres
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L’oposició manté que va rebre la documentació fora dels terminis establerts

el govern desestima les al·legacions 
i aprova defi nitivament el pressupost

ple de gener

Després de rebutjar les cinc 
al·legacions presentades per 
ERC, ICV-EUiA, les empreses 
Fomento i Tort i el Grup de Medi 
Ambient-Ecologistes en Acció, 
l’equip de govern (PSC-CiU) va 
aprovar amb caràcter defi nitiu el 
pressupost municipal per al 2014 
durant el Ple de gener. I com ja 
va passar al de sembre, quan es 
va fer l’aprovació inicial, ho va 
tornar a fer amb el vot contrari 
de tota l’oposició. 
ICV-EUiA i ERC havien al·legat 
que “la documentació del pres-
supost no s’havia entregat ni en 
el termini ni en la forma correc-
ta”, un retret al qual també s’hi 
va sumar el PPC. El president de 
l’Àrea Econòmica, Joan Maresma 

(CiU) va justifi car la desestimació 
arran dels informes emesos tant 
per part dels serveis jurídics, com 
de la Secretaria general i de Re-
cursos Humans del consistori.
El portaveu de la coalició eco-
socialista, Josep M. González, 
va lamentar que el govern no es 
reu nís amb el seu grup per parlar 
de les al·legacions. C’s va titllar 
de nefasta la tasca del govern i 
va qualifi car els pressupostos 
“d’electorals i no pas socials”. 
La seva portaveu, Carmen Ro-
mero, va criticar Maresma per 
no incloure en el pressupost les 
quantitats econòmiques que 
reclamen empreses en concep-
te d’indemnització per expro-
piacions, i que segons Romero 
“condemnaran l’Ajuntament 

en els propers anys”. Maresma 
va rebutjar les crítiques i va qua-
lifi car el projecte econòmic de 
“potent en temps de crisi, sense 
augmentar la pressió fi scal”.

Modifi cacions de crèdit. Un altre 
dels punts aprovats en l’ordre 
del dia del Ple de gener va ser 
l’aprovació d’una modifi cació de 
crèdit de partides a l’Àrea Social 
per valor de 78.000 euros. Tota 
l’oposició –ERC, C’S, PP i ICV-
EUiA– s’hi va abstenir, amb una 
crítica a la gestió municipal per 
“l’adscripció econòmica a par-
tides que després no s’utilitzen 
i a última hora es canvien per 
quedar bé i quadrar el pressu-
post en un operació de maqui-
llatge”, van coincidir a dir.

Lluís Maldonado | Montcada
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montcada estudiarà l’ús 
d’aparells desfi bril·ladors

El Ple de l’Ajuntament va apro-
var en la sessió ordinària de 
gener una moció amb els vots 
a favor de tots els grups mu-
nicipals per dotar de desfi bril-
ladors alguns punts de la ciutat, 
encara per determinar. El text, 
presentat per ERC, planteja la 
necessitat de formar el personal 
susceptible d’utilitzar-los i fer 
un conveni amb les farmàcies 
de la ciutat per tal que dispo-
sin d’aquest servei per posar-lo 
a disposició del públic en cas 
necessari.
El document també proposa ini-
ciar una campanya de sensibilit-
zació ciutadana ofertant a totes 
les escoles la formació necessà-
ria per saber actuar en aquests 
casos. La portaveu d’ERC, 

Marta Aguilar, va apuntar la ne-
cessitat d’invertir en els mitjans 
necessaris “per evitar, si és pos-
sible, casos com el del jugador 
de La Salle que va morir al 
desembre al pavelló Miquel 
Poblet a causa d’una parada 
cardiorrespiratòria”. 

Estudi tècnic. Per la seva banda, 
la regidora de Salut Pública i 
Consum, M. Carmen González 
(CiU), va comentar que l’Ajun-
tament ja està treballant en 
aquest sentit per presentar una 
proposta. “Intentarem buscar 
els emplaçaments més ade-
quarts per als desfi bril·ladors 
i demanarem el suport de 
la Diputació de Barcelona a 
nivell tècnic i econòmic”, va 
avançar l’edil.

Sílvia Alquézar | Montcada

El president de l’Àrea Econòmica, Joan Maresma, durant la seva intervenció d’aprovació defi nitiva del pressupost durant el Ple de gener

Ara s’ha de defi nir la quantitat i el seu emplaçament

Desfi bril·lador situat a l’espai públic d’un municipi de Girona
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La proposta de resolució del 
Partit Popular presentada a la 
Comissió de Salut del Parla-
ment per a la recuperació de les 
urgències nocturnes al CAP de 
Montcada centre no ha prospe-
rat pels vots en contra de CiU 
i ERC. “Lamentem l’exercici 
d’hipocresia d’aquests forces 
polítiques que aquí voten una 
cosa i a Montcada, el contra-
ri”, ha manifestat la diputada i 
portaveu del PPC al municipi, 
Eva García qui lamenta que els 
veïns de Montcada s’hagin de 
desplaçar fins a Ripollet per ser 
atesos per la nit. 
El grup parlamentari de C’s 
també ha lamentat que no hagi 
prosperat la proposta. En un co-
municat, el diputat José Manuel 
Villegas ha criticat el vot contrari 

de CiU i ERC “efectuant reta-
llades amb mentalitat comp-
table i ignorant les necessitats 
del municipi”. 
També el president de la Favmir, 
Antonio Cera, que ha assistit 
com a públic a la sessió de la 
Comissió en companyia d’altres 
membres de la Federació, ha 
expressat la seva decepció pel 
resultat de la votació, encara que 
ja preveia quin seria el resultat. 
“Ens imaginàvem que la re-
solució no prosperaria”, ha dit 
tot afegint “després que CiU 
i ERC no es queixin quan la 
Favmir digui que no volen que 
es recuperi el servei”. Des de fa 
dos anys i mig, cada dijous la fe-
deració veïnal continua amb les 
accions de protesta pels carrers 
del municipi per reivindicar la 
recuperació de les urgències. 

Horaris dels CAP a l’estiu. El 
Departament de Salut haurà de 
negociar amb els ajuntaments 
qualsevol canvi d’horaris que 
vulgui fer als Centres d’Atenció 
Primària (CAP) del Vallès Oc-
cidental el proper estiu. Així ho 
va aprovar la Comissió de Salut 
del Parlament de Catalunya a 
partir d’una proposta de reso-
lució del grup d’ICV-EUiA. La 
proposta sorgia de les queixes 
per la decisió presa per part de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), 
l’estiu passat de tancar el servei 
d’atenció bàsica sanitària durant 
el mes d’agost a partir de les 15h, 
a bona part dels CAP del Vallès 
Occidental. En el cas de Mont-
cada, el CAP de Les Indianes va 
quedar tancat durant tot el mes 
d’agost i el del centre va mante-
nir l’horari habitual.

CiU i erC tomben la proposta del ppC 
per reobrir les urgències nocturnes

Pilar Abián | La redacció

La resolució es va debatre el 6 de febrer a la Comissió de Salut del Parlament 

Membres de la Favmir, al Parlament acompanyats de la diputada Eva García (PPC), al centre, i de l’exconsellera de Salut, Marina Geli (PSC), a l’esquerra 

FA
Vm

IR

08

Sanitat la favmir 
trasllada les 
reivindicacions 
al conseller 
de sanitat

Una representació de la Fav-
mir es va reunir el 30 de gener 
amb el conseller de Sanitat, Boi 
Ruiz, en el marc de la trobada 
convocada amb la Confede-
ració de Federacions d’AV de 
Catalunya (Confavc) per par-
lar del servei de les urgències 
mèdiques a Catalunya. La de-
legació local, representada per 
José Luis Conejero i Antonio 
de Pedro, va traslladar al polític 
el seu malestar pel tancament 
de les urgències mèdiques noc-
turnes i l’absència de personal 
mèdic per fer el cribatge en l’ar-
ribada de les urgències.
Els dos veïns també van dema-
nar al conseller més recursos 
humans per al servei de pedia-
tria i recuperar a la localitat l’es-
pecialitat de ginecologia, tras-
lladada al CUAP de Ripollet. 
Així mateix, els representants 
veïnals van sol·licitar poder reu-
nir-se amb els responsables dels 
ambulatoris locals, una trobada 
que el mateix Ruiz es va com-
prometre a propiciar per tractar 
les qüestions plantejades. 
El conseller va anunciar que la 
conselleria té previst reunir-se 
periòdicament amb les AV i, a la 
vegada, va confirmar que a final 
de febrer es tornarien a trobar 
amb la Confavc per respondre 
els dubtes i els problemes plan-
tejats en la reunió.

Sílvia Alquézar | La redacció

Comencen les 
xerrades sobre 
la lluita contra 
la cimentera

El 14 de febrer, al Casal La 
República de la Llagosta (plaça 
Pere IV), es fa la primera de les 
xerrades previstes en el marc de 
la campanya ‘#judicialacimen-
tera’ per un grup de veïns de 
Montcada i del barri barceloní 
de Nou Barris per sensibilitzar 
les poblacions properes sobre 
els problemes de contaminació 
que, en opinió dels col·lectius 
convocants, genera Lafarge. El 
21 de febrer es farà la segona 
a Gràcia (Tordera, 28-30), a les 
20h; i el 26, a Ripollet (Montu-
riol, 32). 
Els objectius de la iniciativa 
se centren a difondre la lluita 
veïnal per tancar la cimen-
tera –canalitzada al munici-
pi a través de la Plataforma 
Antiincineració– i explicar 
les conseqüències de la inci-
neració sobre la salut, a més 
de contribuir a aconseguir els 
recursos econòmics necessaris 
per fer front a les despeses de 
portar la denúncia contra la 
cimentera al Tribunal Suprem 
de Madrid. Un dels plats forts 
de la campanya serà el concert 
benèfic  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.

Pilar Abián | La redacció
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> vermut en suport als treballadors de panrico
Les seccions locals d’EUiA i d’ICV organitzen el 16 de febrer, a les 11.30h, 
a la rambla dels Països Catalans, un vermut solidari en suport als prop de 
300 treballadors en vaga indefinida de la fàbrica de pa i brioxeria industrial 
Panrico, de Santa Perpètua de Mogoda. L’objectiu de la convocatòria és 
recollir diners per fer una aportació a la caixa de resistència dels vaguistes 
que fa més de 3 mesos que no cobren el salari. El 13 de febrer, la coalició  
va organitzar una sortida conjunta des de Montcada cap a a la concentració 
convocada davant dels Jutjats de Sabadell on els representants del comitè de 
Panrico estaven citats arran la denúncia de la direcció de l’empresa que els 
reclama 5 milions d’euros per estar en vaga indefinida | LR

> Campanya per denunciar l’ofec dels treballadors
Les JERC de Montcada s’afegiran als actes que el partit organitzarà al Vallès 
Occidental per denunciar l’ofec laboral a què estan sotmesos molts treballa-
dors de la comarca, especialment els que es troben sota l’amenaça de tan-
cament o afectats per expedients de regulació com ara Delphi a Sant Cugat; 
Panrico i Alstom, a Santa Perpètua de Mogoda, o Ficosa a Rubí  | LR

> premi de 37.429 euros a la loteria primitiva
Una butlleta de la Loteria Primitiva validada a l’avinguda de Catalunya 
de Mas Rampinyo va rebre el 6 de febrer un premi de 37.429 euros, 
equivalent a una segona categoria. En el sorteig van resultar premiades 
nou butlletes amb aquesta quantitat, segons ha informat Loteria Primitiva. 
D’altra banda, gener una butlleta de la Bonoloto validada a Can Sant Joan, 
va obtenir un premi de 105.427 euros | LR

> Conferència sobre mares i empresàries 
Mares i empresàries: èxit, conciliació i lideratge és el títol de la xerrada que 
organitza l’Associació de Dones Empresàries Asdem el 28 de febrer i que 
impartirà Roser Sellés, Coach, formadora i conferenciant. L’activitat, que 
és oberta i gratuïta, es farà a la seu de Promoció Econòmica (Alt de Sant 
Pere, 73). L’Asdem també ha programat una sortida gastronòmica i cultu-
ral a Manlleu el 15 de març per visitar la colònia Rusiñol | LR

Montcada i Reixac serà el punt 
de sortida d’una de les marxes 
de treballadors i aturats que 
confluiran des de diferents 
punts de Catalunya fins a 
Barcelona el 27 de febrer amb 
l’objectiu de protestar contra 
l’atur, la precarietat laboral i 
les retallades en l’àmbit social 
i reivindicar la renda garanti-
da ciutadana. Els participants 
vallesans estan convocats a 
les 10h a la plaça de la Pedra 
de Can Sant Joan (al costat de 
l’estació de Renfe). Els mar-
xaires emprendran el camí cap 
a Barcelona per la carretera 
nacio nal 150 amb l’objectiu 
d’arribar fins a la plaça de Ca-
talunya, punt de trobada de les 
diferents marxes, la majoria 
procedents de municipis del 
Baix Llobregat. 

Recorregut. A partir de les 
17.30h, els manifestants marxa-
ran pels carrers centrals de la 
ciutat fins arribar al Parlament 

per tal de fer arribar una carta 
de demandes a la presidenta de 
la institució, Núria de Gispert, 
i als diferents grups parlamen-
taris. Rosa Aldave, de l’Assem-
blea de Treballadors i Aturats 
de Montcada i Reixac, creu 
que “serà una marxa històri-
ca que tornarà a posar sobre 
la taula les grans desigualtats 
socials que està creant  aquest 
sistema econòmic i la crei-

xent reacció de la classe tre-
balladora”. El col·lectiu mont-
cadenc ha posat en marxa un 
programa a Montcada Ràdio 
sobre temes relacionats amb 
la inserció laboral, ofertes la-
borals i entrevistes a persones 
que provenen del món del tre-
ball. L’espai s’emet els dilluns a 
les 20.30h i els dissabtes, a les 
13.30h, i es pot escoltar on line 
des del web de l’emissora.

montcada serà el punt de sortida 
d’una de les marxes contra l’atur

27 de febrer

Els participants vallesans sortiran de la plaça de la Pedra de Can Sant Joan (10h)

Laura Grau | La redacció

Les diferents marxes de treballadors i aturats sortiran des de diferents punts de l’àrea metropolitana
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> incendi en un pis del carrer lleida
Un incendi va obligar a desallotjar el 5 de febrer el bloc de pisos número 34 
del carrer Lleida de Montcada Nova. El foc va començar en un habitatge de 
la cinquena planta. Els bom-
bers van rescatar una jove de 
15 anys de l’interior de la vi-
venda, que va ser traslladada 
a l’hospital de la Vall d’Hebron 
per inhalació de fum. També 
es van rescatar una senyora 
gran i la seva néta, atrapades 
a l’àtic, a través de la terrassa, 
segons van informar fonts de 
la Policia Local | LR

tallers per millorar la 
forma de buscar feina

formaciÓ

Promoció Econòmica, Empresa 
i Ocupació de l’Ajuntament, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, ha programat 13 
tallers per millorar la recerca 
de feina a partir d’aquest mes 
de febrer i fi ns a juliol. Els cur-
sos giren al voltant de la ges-
tió de l’estrès, com superar el 
procés de selecció, fer un vídeo 
currículum i una carta de pre-
sentació atractius, els canals de 
recerca de feina, les xarxes so-
cials de relacions professionals, 
la comunicació verbal i no ver-
bal en una entrevista personal, 
l’atenció al públic, informàtica 
bàsica, lideratge, treball en 
equip, anglès inicial i aprendre 
a negociar. 
Les sessions, que es fan en ho-

rari de matí, tindran entre 4 i 
20 hores de durada i les ins-
cripcions, que són gratuïtes, es 
poden fer de forma presencial 
a les ofi cines de Promosció Eco-
nòmica (Alt de Sant Pere,73), 
trucant al telèfon 935 648 505 o 
bé per mitjà del correu electrònic 
promocioeconomica@montcada.org. 
El regidor responsable del de-
partament, Joan Carles Pare-
des (CiU), ha explicat que les 
propostes que s’ofereixen van 
adreçades a obtenir una recerca 
d’ocupació efectiva i estan adap-
tades a les tendències actuals. 
“Presentar el currículum en 
format multimèdia o les xar-
xes socials –ha expressat l’edil– 
són eines que estan esdevenint 
imprescindibles en el procés 
per buscar treball”.

Pilar Abián | La redacció

Es faran a Promoció Econòmica i Ocupació fi ns al juliol

Promoció Econòmica i Ocupació ha incrementat l’oferta de cursets adreçats a la recerca de feina
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> Cremen dos vehicles a l’avinguda de la Unitat
Els fets van passat el 31 de gener de matinada a l’aparcament que hi ha a la 
confl uència de l’avinguda amb 
el carrer Elionor. Es desconeixen 
les causes del sinistre en què 
es van veure afectats dos turis-
mes. La ràpida intervenció de la 
Policia Local i dels Bombers va 
evitar que el foc s’estengués a la 
resta dels vehicles que hi havia 
a l’aparcament | LR PI
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El Consorci per l’Ocupació i la 
Promoció Econòmica del Vallès 
Occidental (Copevo), i l’Ajun-
tament a través de la Regidoria 
de Promoció Econòmica, Em-
presa i Ocupació han arribat a 
un acord de col·laboració per 
treballar conjuntament el pro-
grama de foment de l’emprene-
doria i creació de llocs de treball 
“Catalunya Emprèn”, impulsat 
pel Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat.
Aquesta unió permetrà, durant 
el 2014, oferir un servei d’aten-
ció a persones emprenedores per 
fer viable el seu pla de negoci. El 
regidor de Promoció Econòmi-
ca, Joan Carles Paredes (CiU), 
ha subratllat “la importància 
de donar suport a qui vol dur 
a terme un projecte empresa-
rial en la conjuntura actual”.  
La col·laboració permetrà opti-
mitzar al màxim els recursos que 
la Regidoria destina a assessorar 
i formar els usuaris. Els interes-
sats a formar part del programa 

d’emprenedors, que és gratuït, 
han de trucar al 935 648 505 o 
enviar un correu electrònic a pro-
mocioeconomica@montcada.org. 
L’objectiu del programa Cata-
lunya Emprèn és contribuir al 
sorgiment de projectes d’èxit i 
de llarg recorregut i fer de Ca-
talunya un referent global de 
societat amb iniciativa i esperit 
emprenedor.

Associació d’emprenedors. L’As-
sociació d’Artesans i Empre-

nedors de Montcada ampliarà 
el nombre de fi res a la ciutat 
a partir de febrer. Els paradis-
tes instal·laran els seus estands 
l’últim dissabte de cada mes al 
Centre Comercial El Punt. El 
nou espai d’exposició a Mas 
Rampinyo s’afegeix als dos 
punts habituals de l’entitat per 
mostrar el seus productes com 
són el primer diumenge de 
cada mes a la rambla dels Paï-
sos Catalans i el segon al carrer 
Reixagó de Can Sant Joan.

promoció econòmica fomentarà 
l’emprenedoria de nous negocis
L’acord amb el Consell Comarcal permet assessorar i formar els usuaris del programa

Seminari per a emprenedors impulsat des de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació
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Lluís Maldonado | Montcada
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C’s critica la 
coincidència 
d’obres a un 
any per a 
les eleccions

La regidora de Ciutadans 
(C’s) a l’Ajuntament, Carmen 
Romero, ha criticat en un co-
municat que just a un any de 
les eleccions municipals “mit-
ja ciutat estigui aixecada per 
obres amb un clar objectiu 
electoralista per part de so-
cialistes i convergents”, en 
referència a la remodelació 
dels carrers Joaquim Castellví, 
Bifurcació i altres vials de la 
muntanyeta de Can Sant Joan. 
Romero, que el 8 de gener va 
estar amb altres membres de 
l’executiva local a la carpa que 
el seu partit va muntar a la 
plaça Lluís Companys, consi-
dera que “els ciutadans ja no 
es deixen enganyar el govern 
perquè percebeixen quina és 
la seva estratègia”. La carpa 
informativa forma part de la 
campanya ‘C’s t’escolta’ que la 
formació està duent a terme.

el psC engega un procés participatiu 
de seguiment i avaluació del pam

polÍtica

L’agrupació local del PSC ha en-
degat un procés participatiu de 
seguiment i anàlisi del Pla d’Ac-
ció Municipal (PAM) del govern 
local, “prioritzant les polítiques 
i accions encara pendents 
d’impulsar en aquest tram de 
mandat”, segons ha fet públic.
La primera trobada es va fer el 
30 de gener i es va centrar “en 
les mancances encara existents 
en aspectes com les polítiques 
de benestar social, d’integra-
ció, de cohesió del territori i de 
seguretat ciutadana”, ha indi-
cat la formació.
La voluntat del PSC del muni-
cipi és “redoblar esforços per 
realitzar una tasca comuni-
cativa més intensa que li per-
meti recollir les inquietuds i 
propostes de la ciutadania, a 
fi i efecte de complementar i 
millorar l’acció governamen-
tal socialista a la ciutat”.
Aquestes reunions de segui-
ment del PAM es complemen-

taran amb la campanya ‘Estem 
amb tu, barri a barri’, que ja es 
va posar en marxa amb les pri-
meres carpes informatives a la 
Font Pudenta, Montcada Nova 
i Can Cuiàs.

Primàries candidat europeu. Javi 
López es va imposar a les pri-
màries que el PSC de Montca-

da va fer el 8 de febrer per triar 
el seu candidat a les eleccions 
europees. López va guanyar 
per només tres vots a Eliana 
Camps. La participació dels 
militants es va situar en un 
38%, 10 punts  per sobre de la 
mitjana a Catalunya, fent de 
l’Agrupació local la més partici-
pativa del Vallès Occidental.

Lluís Maldonado | La redacció

Els socialistes volen prioritzar les accions encara pendents d’impulsar des del govern

Les reunións es complementen amb  la campanya als barris. A la foto, a Can Cuiàs el 28 de gener

Pilar Abián | La redacció

PS
c 

m
o

N
Tc

Ad
A

erC vol reforçar 
les línies 
d’actuació 
al municipi

Amb el lema Esquerra a Mont-
cada i Reixac es reforça, el partit 
va celebrar una assemblea el 
7 de febrer en la qual es va 
acordar reforçar l’actual línia 
d’actuació i augmentar les acti-
vitats del partit. Un altre dels 
eixos de treball  que ERC s’ha 
fixat passa per millorar la co-
municació i la interrelació amb 
els ciutadans del municipi. Els 
republicans també consideren 
prioritari explicar als montca-
dencs “els efectes que té per 
a ERC la situació general de 
Catalunya”, segons ha fet pu-
blic en un comunicat. 

Xerrada. D’altra banda, el pro-
per 4 de març la formació repu-
blicana estrenarà la campanya 
Votar és democràcia. Està prevista 
una xerrada amb la participa-
ció de l’alcalde de Caldes de 
Montbui i eurodiputat d’ERC, 
Jordi Solé. L’acte serà a les 20h 
a la Casa de la Vila.

Lluís Maldonado | La redacció
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CampanYa solidÀria
Una família de Mas Rampinyo 
recapta taps de plàstic per a la seva 
fi lla amb una malaltia minoritària  

pàg. 14 pàg. 15

avortament
El Ple es posiciona en contra 
de la reforma de la llei que 
impulsa el govern del PP

El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat mantindrà els 
mateixos grups de P3 (15 línies) 
i de primer d’ESO (12 línies) per 
al curs 2013-2014. Segons les 
dades del padró municipal, hi ha 
un total de 393 infants en edat 
de començar l’educació infantil, 
una xifra que constata la daval-
lada de matrícula dels dos últims 
anys. Per contra, a secundària la 
tendència dels darrers cursos és 
diferent, amb un augm ent pro-
gressiu del nombre d’alumnes 
que entraran a primer d’ESO a 
causa de l’augment de la natalitat 
ara fa 10 anys, amb 403 adoles-
cents registrats al padró. “L’INS 
La Ribera ja inclou en la seva 
oferta el tercer grup, que es va 
haver de crear per al curs actu-
al davant l’increment de la in-
scripció”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Ana Rivas (PSC).

Zonifi cació. El mapa de matricu-
lació també continuarà sent el 
mateix durant un any més a pe-
tició de l’Ajuntament, que està 
treballant en l’elaboració d’una 

nova distribució que doni solució 
a la particularitat del municipi 
dins la normativa vigent, que 
obliga a ofertar centres públics 
i concertats a cada sector. En 
l’actualitat, Montcada no s’ajusta 
al model que marca la llei, ja 
que els col·legis concertats es-
tan catalogats com a zona única 
–s’accedeix amb els mateixos 
punts des de qualsevol indret de 
la ciutat–, mentre que els centres 
públics estan repartits entre els 
diferents barris. 
“Tant la Generalitat com 
l’Ajuntament hem cregut 
oportú mantenir el mapa ac-
tual davant la incertesa del 
moment”, ha indicat Rivas, 
en referència al fet que no se 
sap el nombre d’alumnes que 
s’inscriuran a les escoles locals 
i quina serà la matrícula viva al 
llarg del curs fruit dels freqüents 
moviments en el padró mu-
nicipal.  “Volem veure com va 
aquest any abans de proposar 
un nou mapa que contempli 
que a cada àrea d’infl uència 
hi hagi escoles públiques i 
concertades i el repartiment 
equitatiu dels alumnes segons 
la seva procedència”, afegeix 
l’edil, qui ha tornat a reclamar 
la construcció del nou edifi ci de 
l’INS Montserrat Miró, un pro-
jecte ajornat per la Generalitat 
per motius econòmics. “El nou 

centre es va projectar, d’una 
banda, per substituir l’actual 
que està obsolet, i d’altra, per 
donar cabuda a l’increment 
d’alumnes que arribaran a se-
cundària nascuts els anys 2007 
i el 2008”, remarca la regidora.
D’altra banda, la Generalitat 
no ha acceptat la petició de 
l’Ajuntament de revisar el sistema 
de puntuació a secundària per 
evitar que els fi lls únics que viuen 
en l’àrea d’infl uència de l’institut 
sol·licitat quedin fora en benefi ci 
dels estudiants que tenen un ger-
mà matriculat a primària malgrat 
no visquin a prop del centre.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament reclama 
el nou INS M. Miró en 
previsió de l’augment de 
matrícula a secundària

preinScripciÓ eScolar

La Generalitat amplia un any més la moratòria per elaborar un nou mapa escolar a petició de la Regidoria d’Educació

montcada disposarà dels mateixos grups 
de p3 i primer d’eso per al curs vinent

La Generalitat ha confi rmat a l’Ajuntament que Montcada comptarà el pròxim curs amb els mateixos grups de P3 i primer d’ESO que enguany
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Els centres fan jornades de portes obertes

El procés de preinscripció serà 
enguany de l’11 al 21 de març 
per a educació infantil, primària 
i secundària obligatòria. Les es-
coles del municipi organitzen les 
tradicionals jornades de portes 
obertes per donar a conèixer el 
projecte educatiu de cada cen-
tre i mostrar les instal·lacions 
a les famílies. Així, el calendari 
de visites a les escoles de pri-
mària és el següent: Ginesta 
(22 de febrer, 11h), Sagrat Cor 
(23 de febrer, 11h), Reixac (4 
de març, 18h), Elvira Cuyàs (4 

de març, 17h), Font Freda (5 
de març, 17h), Mitja Costa (6 
de març, 17h), Mas Rampinyo 
(7 de març, 15.15h), El Turó (8 
de març, 11h) i El Viver (10 de 
març, 17.30h). 
Pel que fa als centres de se-
cundària, les jornades de portes 
obertes es faran els dies se-
güents: Ginesta (22 de febrer, 
11h), INS La Ribera (24 de fe-
brer, 18h), INS La Ferreria (26 
de febrer, 18h), La Salle (5 de 
març, 18h) i INS Montserrat 
Miró (6 de març, 18h)  | SA
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L’INS La Ferreria va acollir el 28 
de gener l’acte de lliurament de 
les distincions Label EuroAppren-
ticeship creades per reconèixer 
la tasca de les empreses que 
col·laboren en el marc dels pro-
jectes Erasmus i Leonardo, que 
promouen les estades formatives 
d’alumnes a empreses d’altres paï-
sos. El centre forma part d’aquest 
programa i col·labora amb quatre 
empreses catalanes que acullen 
alumnes procedents dels dos es-
tats europeus amb qui té conveni: 
Finlàndia i Eslovènia. 

L’homenatge. El reconeixement 
va comptar amb l’assistència del 
director de Serveis Territorials 
del Departament d’Ensenyament, 

Lluís Baulenas; el responsable 
dels programes Erasmus i Leo-
nardo, Àngels Fonts; i la directora 
del centre, M. Teresa Fons.
La Generalitat, des de la Direcció 
General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim 
Especial, promociona la interna-
cionalització de les activitats rela-
cionades amb la formació profes-
sional, entre d’altres aspectes com 
les estades formatives d’alumnes 
fora del seu territori. Per tal de 
facilitar aquestes iniciatives, el 
Departament és membre de di-
verses xarxes europees, entre elles 
l’EuroApprenticeship, que impul-
sen la mobilitat formativa en em-
preses o bé proporcionen suport 
i ajuda per a l’organització de les 
acollides internacionals.

La infermera de pediatria Sílvia 
González, del Centre d’Atenció 
Primària (CAP) Les Indianes de 
Montcada i Reixac, ofereix el 21 
de febrer la xerrada ‘Accidents 
infantils i primers auxilis en pri-
mera infància’, a les 15.30h, a la 
Casa de la Vila. L’acte forma part 
de la programació d’activitats de 
la Xarxa d’Escoles Bressol Muni-
cipals, impulsada des de la Regi-
doria d’Educació i adreçada a la 
formació de les famílies, tot i que  
hi pot assistir tothom qui vulgui. 
La ponent parlarà sobre els ac-
cidents més freqüents entre els 
més petits i les fórmules per pre-
venir-los, els primers auxilis en 
cremades, ferides, traumatismes i 
ennuegaments i mesures de pro-
tecció solar. 
També hi ha previstes altres dues 
xerrades sobre salut i infància, 
una el 28 de març i una altra  
el 30 de maig, que es faran a la 
Casa de la Vila en el mateix ho-
rari que la primera. La temàtica a 
tractar estarà relacionada amb les 
malalties comunes en les prime-

res edats i l’alimentació, dos àm-
bits que preocupen especialment 
els pares amb fi lls de 0 a 3 anys 
d’edat.

EBM Can Sant Joan. Cada 15 dies 
els alumnes de l’aula de 2-3 anys 
de l’Escola Bressol Municipal de 
Can Sant Joan visiten la bibliote-
ca del barri en en el marc del pro-

grama d’activitats que fa el centre 
per vincular els infants a aquest 
equipament, reforçant la vessant 
de la lectura i el lleure. Durant 
quaranta minuts els petits, tot ju-
gant, s’adapten a l’espai i al seu 
ús i van coneixent els diferents 
tipus de materials que hi poden 
trobar, des dels contes fi ns a la 
música i les pel·lícules. 

educaciÓ de 0 a 3 anyS

la Xarxa d’escoles Bressol municipal 
farà un cicle de xerrades sobre salut
La primera serà el 21 de febrer a la Casa de la Vila sobre accidents i primers auxilis

Sílvia Alquézar | Redacció

L’EBM Can Sant Joan visita cada 15 dies la biblioteca del barri amb els alumnes de 2 a 3 anys
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Sílvia Alquézar | Redacció

distinció a les empreses 
d’estades internacionals
L’acte de reconeixement es va fer al centre el 28 de gener

inS la ferreria

> alumnes de la salle, a la first lego league

Alumnes de quart d’ESO de La Salle han participat a la First Lego League que 
es va disputar el 9 de febrer a Vic. La competició consisteix a programar un 
robot fet íntegrament amb peces LEGO que ha de superar unes proves sobre 
un terreny de joc. A més, els participants han de presentar un projecte científi c 
relacionat amb el tema triat per l’organització. El professor responsable, David 
Pi, justifi ca la participació a la competició perquè fer robòtica a la pissarra és 
molt avorrit. “És més engrescador i enriquidor estudiar d’aquesta manera”, 
afegeix. Enguany l’equip local ha comptat amb l’ajuda de McDonald’s | LM

> el viver organitza una marató de contacontes
L’Escola El Viver de Can Sant Joan organitza el 26 de febrer una marató de 
contacontes en el marc de la seva setmana cultural. Durant tota la jornada, 
els alumnes gaudiran amb la narració d’històries a càrrec de persones vin-
culades al centre i la ciutat com ara l’alcaldessa, Maria Elena Pérez; la re-
gidora d’Educació, Ana Rivas; l’inspector del Departament d’Ensenyament 
del Vallès Occidental, José Diego Vargas, la poetessa Elisa Riera, la biblio-
tecària Gemma Gil i dos agents de la Policia Local, entre d’altres. A més, 
els petits podran disfrutar d’altres activitats com un espectacle de teatre, 
la il·lustració d’un mural i una proposta de dansa | SA
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El professor de secundària i for-
mador de la Diputació de Barce-
lona Antoni Argent va fer una xe-
rrada el 13 de febrer a la Casa de 
la Vila sobre el viatge de primària 
a secundària, en el marc de la ter-
cera edició de l’Escola de Mares i 
Pares (Empa) organitzada per la 
Federació d’Ampa de Montcada 
(Fampa). “L’ESO és l’etapa en 
què els pares han d’estar més 
pendents dels fi lls”, va aconsellar 
el mestre, en referència al fet que 
és un període en què els infants 
viuen molts canvis. Per al ponent, 
els progenitors han d’acompanyar 
els fi lls durant la transformació 
d’infants a adolescents. “Quan es 
troben desorientats, el que ne-
cessiten és una abraçada, més 
dedicació i més comunicació”, 
va indicar Argent.
La Fampa té previst organitzar 
una altra xerrada sobre el pas a 
secundària i l’adolescència per 
complementar aquesta, donada 
la poca assistència de públic que, 
segons l’entitat, podria haver estat 

motivada pel canvi de data de la 
conferència.

Pròxima proposta. La Biblioteca 
Elisenda acollirà el 27 de febrer 
(18h) la primera de les tres ses-
sions del taller sobre la resolució 
de confl ictes, a càrrec de la psico-
pedagoga Anna Solano. Durant la 
primera jornada, s’abordaran els 

confl ictes des de la vessant del seu 
origen. La segona tindrà lloc el 6 
de març i se centrarà en la reacció 
davant dels confl ictes. A l’última, 
el dia 13, es donaran eines per ges-
tionar millor les situacions de xoc. 
La Fampa ofereix servei gratuït de 
ludoteca. Les persones interessa-
des es poden inscriure a través del 
correu fampamir@gmail.com. 
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El professor de secundària Antoni Argent durant la xerrada que va fer a la Casa de la Vila

‘l’eso és l’etapa en què els pares 
han d’estar més pendents dels fi lls’  
El professor Antoni Argent va fer una xerrada el dia 13 sobre el pas de primària a secundària 

eScola de mareS i pareS

Sílvia Alquézar | Montcada
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La coordinadora de l’Associació 
de Planificació familiar de Cata-
lu nya i Balears i membre de la 
campanya  pel Dret a l’Avortament 
Lliure i Gratuït, , Sílvia Aldavert, 
considera que la reforma de la 
Llei de l’avortament que proposa 
el govern del PP suposa “un clar 
exemple de violència masclis-
ta institucional, ja que deixa 
de considerar les dones com a 
subjectes de ple dret i les obliga 
a un veritable ‘via crucis’ buro-
cràtic i legal si volen interrom-
pre el seu embaràs”. Aldavert 
va resumir amb aquestes paraules  
l’opinió que li mereix la llei, que 
ha aixecat fortes crítiques en el 
moviment feminista i en amplis 
sectors de la societat. La xerrada, 

a la qual va assistir una setantena 
de persones, la va organitzar l’11 
de febrer a la Casa de la Vila el 
Grup de Dones de Can Cuiàs, 
amb el suport de la resta de grups 
de dones i de la Regidoria de la 
Dona i Igualtat. 

Manifestació a Barcelona. Caroli-
na Izquierdo, del Grup de Dones 
de Can Cuiàs, també va mos-
trar la seva indignació pel que 
considera una “involució dels 
drets de les dones” i va fer una 
crida a participar a la manifesta-
ció central que tindrà lloc el 14 
de febrer davant de la Delegació 
del Govern a Barcelona. Els par-
ticipants montcadencs sortiran 
plegats a les 18h a l’estació de 
Montcada-Manresa.

Laura Grau | Montcada

aldavert: ‘És un exemple 
de violència masclista 
des de les institucions’
Crida per participar a la manifestació del 14-F a Barcelona

llei de l’avortament

Carolina Izquierdo i Sílvia Aldavert, durant la xerrada que van fer l’11 de febrer a la Casa de la Vila
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Tots els grups municipals a excep-
ció del PPC han signat la moció 
promoguda per 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– en contra de 
l’avantprojecte de reforma de la llei 
de l’avortament redactada pel Par-
tit Popular. La regidora de Dona i 
Igualtat, Judith Mojeda (PSC), va 
defensar al Ple de gener, reunit el 
dia 30 a la Casa de la Vila, el text 
de la moció argumentant que “la 
proposta del govern central vul-
nera dos drets fonamentals de 
les dones, el dret a decidir i el 
de la nostra salut”. Segons l’edil, 
modificar els actuals supòsits per-
metent avortar només en cas de 
greu perill contra la vida o la salut 
física i psíquica de l’embarassada 
fins a la setmana 22 o, en cas de 
violació, únicament durant les 
primeres 12 setmanes “l’únic que 
farà serà augmentar els avor-
taments clandestins posant en 
perill la salut i la vida de moltes 
dones”.

El debat. En nom del PPC, Pilar 
Gil va acusar els partits d’esquerra 
de tergivesar la informació sobre  
un avantprojecte de llei que enca-
ra es troba en fase de discussió i 
va negar que la proposta del go-
vern sigui una de les més restricti-

ves d’Europa. “Ningú no obliga 
les dones a ser mares, tenim al 
nostre abast prou mètodes an-
ticonceptius com per decidir 
quan volem ser-ho”, va argu-
mentar Gil. La resta de grups, 
però, no comparteix l’opinió dels 
populars i així ho van expressar 
en les seves intervencions. Elisa-
beth González (CiU) va qualificar 
l’avantprojecte d’involucionista i 
d’atacar el dret de les dones a de-
cidir sobre la seva sexualitat i la 
seva salut reproductiva. “Aques-
ta norma –va dir– no resol res, 
perquè no dóna resposta ni a la 
realitat, ni a les necessitats de la 
ciutadania”.
Laura Campos (ICV-EUiA) va fer 
una aferrissada defensa del dret 
de les dones a decidir sobre el seu 
cos i va qualificar la reforma de 

“prehistòrica, masclista, sexista, 
restrictiva i ultracatòlica, que 
ens tracta com a éssers irrespon-
sables i immadurs sense criteri 
ni consciència”. L’edil va felicitar 
els grups de dones per la seva 
iniciativa com també ho va fer la 
portaveu de C’s, Carmen Rome-
ro, qui va acusar el govern central 
de plantejar una de les reformes 
més restrictives de tota Europa. 
“La moció que estem aprovant 
demostra que el PP no està fent 
les coses bé i que no avacem”, 
va dir. També la portaveu d’ERC, 
Marta Aguilar, va ser crítica amb 
la reforma que planteja el go-
vern: “Lamentem que haguem 
d’estar debatent un punt com a 
aquest que l’únic que demostra 
és que, en comptes d’anar enda-
vant, anem enrere”.

El PPC va ser l’únic grup que no va subscriure l’acord debatut en la sessió plenària

ampli suport a la moció contra la 
reforma de la llei de l’avortament 

Pilar Abián | La redacció

ple de gener
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La regidora de Dona i Igualtat, Judith Mojeda, durant la seva intervenció al Ple de gener
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La família de Lorena Jurado, una 
nena de 10 anys afectada per una 
malaltia degenerativa neuromuscu-
lar, ha iniciat una campanya de 
recollida de taps de plàstic amb 
l’objectiu de recollir els diners 
necessaris per instal·lar un ascen-
sor al seu habitatge. A l’edifi ci ja 
n’existeix un, però no arriba fi ns 
a la planta de la terrassa, situada 
justament a sobre del pis familiar. 
“Lorena va en cadira de rodes 
i ara la pugem a coll. Ens agra-
daria que pugués accedir amb 
la cadira perquè a la terrassa, 
sobretot a l’estiu, és un dels llocs 
on és més feliç”, explica la mare, 
Raquel Arias, qui afegeix que no 
poden anar a la piscina municipal 
perquè l’aigua està massa freda per 
a Lorena, amb una mobilitat molt 
reduïda. “A dalt, li posem una 
piscina petita amb l’aigua calen-
ta i ella es passa hores”, comenta 
Raquel, qui destaca que la família 
fa tot el possible perquè la seva fi lla 

gaudeixi de la vida, malgrat les difi -
cultats que li genera la malaltia.

Problemes respiratoris. El dia a dia 
de Lorena no és fàcil, sobretot pels 
problemes respiratoris causats per 
l’afecció, que l’obliguen a passar 
les nits connectada a una màqui-
na per evitar que les mucoses li 
difi cultin la respiració. “Durant el 
dia també ha de fer aquest trac-
tament, perquè els seus músculs 
no tenen força per expulsar-les”, 
afegeix la mare, qui ha fet una cri-
da a la població perquè col·labori 
en la recollida de taps.
“A casa som cinc persones –la 
parella i tres fi lls– i ni el meu ma-
rit ni jo tenim feina”, es lamenta 
Raquel, qui ha explicat que pas-
sen el mes amb l’ajuda familiar 
que cobra el pare i una pensió 
de 400 euros per a Lorena com a 
persona dependent. “No sé com 
arribem a fi nal de mes, perquè 
també hem de pagar una part 
de la medicació”, diu la mare. La 

petita està fent cinquè a l’escola 
Elvira Cuyàs, on disposa d’una 
cuidadora per seguir el ritme de 
la classe. “Les assignatures que 
més m’agraden són socials i 
plàstica”, afi rma Lorena, qui so-
vint ha de faltar a l’aula per les 
visites mèdiques i els ingressos 
a l’hospital. “Quan arriben les 
vacances d’estiu, m’encanta 
banyar-me a la piscina de la 
meva terrassa”, comenta la nena 
mentre fa els deures.

Solidaritat

Una família recull taps per 
ajudar la seva fi lla amb 
una malaltia degenerativa
Els pares volen instal·lar un ascensor fi ns a la terrassa 
perquè la petita pugui accedir amb la cadira de rodes
Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

La nena Lorena Jurado, de 10 anys, asseguda a la seva cadira de rodes al costat de la seva germana Lucía, de 6 anys
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 Els punts de recollida a la localitat

La campanya d’ajut a Lorena con-
sisteix a recollir taps de plàstics, 
que una empresa de Guipúscoa 
paga a 300 euros la tona, mentre 
la Fundació Seur s’encarrega de 
la recollida i el transport. Segons 
la família, la instal·lació de l’as-
censor suposaria una inversió de 
14.000 euros. Els punts de re-
collida són el gimnàs Jym’s, les 
farmàcies de l’avinguda de Ca-

talunya i del passeig Sant Jordi, 
el Kursaal, la Casa de la Vila, els 
establiments Cal Cirera, El Punt 
de la Fruita i l’Herbolari, Mont-
cada Aqua i totes les escoles de 
la ciutat. “Podem trigar un any, 
però l’important per a nosaltres 
és fer realitat el seu desig”, ex-
plica la mare, qui vol viure inten-
sament cada instant al costat de 
la seva fi lla | SA

La Plataforma Genefa, que agru-
pa malats i familiars d’afectats 
per l’Atàxia de Friedreich i que 
té una delegació a Montca-
da, està d’enhorabona després 
que l’associació nordamericana 
FARA hagi fet una donació de 
200.000 dòlars per impulsar la in-
vestigació genètica sobre aquesta 
malaltia rara,  neurodegenerativa 
i hereditària sobre la qual avui 
dia els tractaments són només 
pal·liatius. 
Una família local, amb un fi ll 
afectat per aquesta afecció, ha 
estat una de les impulsores de la 
plataforma, que es va presentar al 

maig de l’any passat. Coincidint 
amb el primer aniversari de la 
Plataforma, l’entitat organitzarà 
un acte altre benèfi c al Gran Casi-
no de Terra Nostra amb l’objectiu 
de seguir recaptant fons per con-
tribuir a fi nançar el projecte de 
recerca basat en teràpia gènica i 
iniciat el passat mes de novembre 
als laboratoris de l’Institut de Re-
cerca Biomèdica, a Barcelona, i al 
Centre de Biologia Molecular Se-
vero Ochoa, a Madrid. L’objectiu 
dels investigadors és reemplaçar 
en les cèl·lules del sistema ner-
viós central el gen defectuós de la 
frataxina que els malalts d’aquest 
tipus d’atàxia hereten mutat. 

Pilar Abián | Redacció

l’entitat rep diners per a 
projectes de recerca
L’associació FARA ha fet una donació de 200.000 dòlars

plataforma genefael Cistell solidari 
ha atès un total 
de 28 famílies 
des de setembre
Sílvia Alquézar | Redacció

La Regidoria de Serveis Socials 
de l’Ajuntament i l’ong Aldees 
Infantils, amb una seu a Mas 
Rampinyo, han atès un total 
de 28 famílies des que el passat 
mes de setembre es va posar en 
marxa el projecte Cistell Soli-
dari amb l’objectiu d’ajudar les 
persones que no poden garantir 
un àpat equilibrat al dia als seus 
fi lls. D’aquesta manera, els bene-
fi ciaris poden comprar productes 
frescos com ara carn, peix i fruita 
a uns preus reduïts als vuit come-
rços participants en la iniciativa. 
Les persones interessades a ser 
voluntàries es poden inscriure a 
través del correu electrònic acor-
chero.bcn@aldeasinfantiles.es.

L’Associació de Gent Gran Montcada ha fet una donació per valor de 200 
euros als menjadors socials del municipi. Representants de l’entitat –a la 
foto– van lliurar el 31 de gener  els aliments recollits, fi nançats amb una 
aportació econòmica de La Caixa | PA

> donació per als menjadors socials
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L’Agrupament Escolta El Turó or-
ganitza els dies 22 i 23 de febrer al 
municipi la Trobada de Formació 
d’Escoltes Catalans, que aplegarà 
al voltant de 350 persones. La jor-
nada inaugural tindrà lloc dissabte 
al Kursaal (11h) a càrrec de Miquel 
Àngel Essomba, psicopedagog i 
professor de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Les sessions for-
matives –que es faran al Kursaal, 
l’INS La Ribera i Can Tauler– gi-
raran al voltant de la construcció 

de la identitat i les necessitats edu-
catives especials. 

El programa. La Trobada també 
inclou una part lúdica amb una 
cercavila a càrrec de la Colla de 
Diables de Can Sant Joan, que 
començarà dissabte, a les 20h, a 
l’INS La Ribera i acabarà davant 
l’Aulari de Mas Rampinyo, on tin-
drà lloc un sopar de germanor per 
als participants. Tot seguit, hi haurà 
una festa a la Unió, amenitzada 
per dos punxadiscos. Els inscrits 

dormiran al gimnàs de la Zona Es-
portiva Centre. La jornada de diu-
menge començarà amb l’esmorzar, 
a la plaça Lluís Companys (8.30h), 
per continuar amb les sessions de 
formació fins al migdia. “És la 
primera vegada que organitzem 
la Trobada i creiem que pot ser 
positiu per fer equip”, explica la 
cap de l’AE El Turó, Núria Jané. 
L’agrupament local, creat fa 7 anys, 
compta en l’actualitat amb prop 
d’una vintena de caps i una vuitan-
tena d’infants d’entre 6 i 18 anys.

Sílvia Alquézar | Redacció

Infants i caps de l’Agrupament Escolta El Turó, que ja té 7 anys de trajectòria, durant la sortida del fulard que l’entitat va organitzar l’any passat

l’ae el turó organitza la trobada 
de formació d’escoltes Catalans 
Al voltant de 350 joves es reuniran a Montcada i Reixac els dies 22 i 23 de febrer 

educaciÓ en el lleure
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L’entitat Tot per tu, creada recent-
ment per ajudar les persones amb 
necessitats especials, va organitzar 
el 7 de febrer un acte a la Casa 
de la Vila per donar a conèixer 
el projecte de l’empresa Specialis-
terne, que proporciona formació 
específica i feina dins el sector 
de les Tecnologies de la Infor-
mació a persones amb Trastorn 
d’Espectre Autista (TEA) i Sín-
drome d’Asperger. “Donem una 
oportunitat laboral a persones 
que tenen altres capacitats, po-
sant en valor el que sí poden 
fer”, va explicar el director de la 
companyia, Francesc Sistach, du-
rant la presentació, que va aple-
gar un nombrós públic, entre el 
qual hi havia diversos càrrecs de 
la Generalitat com la directora del 
Departament de Benestar Social i 
Família, Carme Canela; la subdi-
rectora general d’ordenació i aten-
ció a la diversitat, Cristina Pellisé; 
i la directora general d’Educació 
Infantil i Primària, Alba Espot, a 
més de regidors de l’Ajuntament. 

Valoracions. L’edil de Salut Pública 
i Consum, M. Carmen González 
(CiU), va destacar el paper de 
l’educació inclusiva “per garan-
tir la igualtat d’oportunitats”. 
El director d’Specialisterne, amb 
seu a Sant Cugat, va remarcar 
que l’objectiu  és “buscar les 
feines on siguin especialment 
útils, respectant cada indivi-
du com és”. Les persones que 
poden formar part del projecte 

d’Specialisterne han de ser majors 
de 18 anys, tenir coneixements 
d’usuari d’informàtica i cert grau 
d’autonomia personal, mentre 
que no és necessari tenir el certifi-
cat de discapacitat. “Amb aquest 
projecte veiem un futur per als 
nostres fills”, indica la portaveu 
de Tot per tu, Carmen Sarante. 
Els interessats es poden posar en 
contacte amb l’entitat a través de 
l’adreça totpertu2013@gmail.com.

neceSSitatS eSpecialS

Una oportunitat laboral adreçada a 
persones amb capacitats diferents 
Tot per tu va convidar l’empresa Specialisterne per presentar el projecte a la ciutat

Sílvia Alquézar | Montcada

El director de l’empresa Specialisterne, Francesc Sistach, durant la presentació del projecte
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L’Associació de Discapacitats de 
Montcada (Adimir) va rebre el 31 
de gener la visita dels tècnics del 
Centre de Desenvolupament In-
fantil i Atenció Precoç (CDIAP) 
de Montcada i Cerdanyola, un 
servei més conegut amb el nom 
de DAPSI que ofereix un con-
junt d’intervencions multiprofes-
sionals adreçades a infants de 0 a 
6 anys que presentin algun tipus 
de disharmonies en el desenvolu-
pament. L’objectiu de la trobada 
va ser donar a conèixer el Centre 
d’Atenció Integral de la Discapa-
citat (CAID) que l’entitat té en 

marxa a les seves instal·lacions, 
a Terra Nostra. Adimir ja treba-
lla conjuntament amb l’oficina 
de la localitat, tot i que també 
vol ampliar la relació al DAPSI 
de la veïna localitat, que atén els 
infants de Cerdanyola i Ripollet. 
“El CAID és un projecte molt 
interessant que podria servir 
per donar continuïtat als pe-
tits més grans de 6 anys que ja 
deixem de tractar nosaltres”, 
explica la coordinadora de DAP-
SI Cerdanyola, Cristina Muñoz. 
Per la seva banda, Adimir ha fet 
una valoració molt positiva de la 
trobada amb el CDIAP. 

Sílvia Alquézar | Redacció

adimir vol ampliar serveis 
amb el suport de dapsi
Tècnics del CDIAP van visitar les instal·lacions de l’entitat 

Tècnics dels CDIAP de Montcada i Cerdanyola van visitar Adimir el passat 31 de gener
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Montcada i Reixac disposarà a 
partir del mes de març d’aquest 
any del primer skatepark. Aquest 
equipament destinat als amants 
dels skateboards, els scooters i 
les bicis BMX s’ubicarà al parc 
de la Llacuna, al barri de Mas 
Duran. 
La petició de disposar d’un 
skatepark a Montcada i Reixac 
va néixer formalment l’estiu del 
2012, quan un jove de la ciutat va 
adreçar-se a l’alcaldessa, María 
Elena Pérez, per demanar-li la 
creació d’un espai segur per als 
skaters de la ciutat. D’aquesta 
primera trobada en va sortir el 
compromís d’implicar els joves 
que practiquen aquest esport 
a la ciutat i treballar el projecte 
conjuntament. Des del consistori 
es va posar en contacte els 
demandants de l’skatepark amb 
l’Espai Jove Can Tauler per donar 
a conèixer el projecte entre els 

joves montcadencs. D’aquí en va 
sortir la creació de l’Associació 
de Riders de Montcada Sobre  
Rodes i d’una pàgina a Facebook 
–https://ca-es.facebook.com/
SobreRuedasMontcada– per 
a difondre el projecte. A la 
petició de la nova instal·lació 
s’hi afegeixen, més endavant, 
altres joves arran d’una recollida 
de signatures impulsada per 
l’Associació de Veïns de Can 
Sant Joan.

La petició neix l’estiu 
del 2012 i els joves 
creen una pàgina a 
Facebook per donar a 
conèixer el projecte

A partir d’aquest moment, els 
joves que volen aquest projecte 
van treballar conjuntament amb 
la Regidoria d’Infància i Joventut. 
Durant l’estiu de l’any passat, els 

tècnics de la Regidoria i un grup 
de joves van fer un treball de 
camp amb una doble finalitat. 
D’una banda, es volia conèixer 
els diferents skateparks que 
hi ha als municipis veïns de 
Montcada i Reixac per tal 
d’agafar idees per al disseny de 
l’skatepark montcadenc; i de 
l’altra, visitar diversos espais de 
la ciutat per decidir quina seria 
la millor ubicació. La presidenta 
de l’Àrea Social, Ana Rivas, 
defensa aquest treball conjunt 
perquè “volíem fer una proposta 
amb els joves i per als joves, 
amb la seva complicitat i la seva 
implicació, ja que ells seran 
els principals usuaris d’aquesta 
instal·lació”.
El desembre passat, durant la 
presentació del projecte definitiu 
als joves en un acte a la Casa 
de la Vila, l’alcaldessa, María 
Elena Pérez, va poder copsar 

l’interès dels joves: “La quantitat 
de joves que han assistit a la 
trobada demostra les ganes del 
nostre jovent de disposar d’un 
espai d’aquest tipus a Montcada 
i Reixac. Amb aquest projecte, 
esperem donar-los resposta”. 
El pròxim pas que han de fer 
consistori i skaters és acordar 
el contingut de les normes d’ús 
d’aquest espai.

S’hi instal·larà un 
bank de 20º, un 
straight boardbank, 
un quarterpipe, una 
wheelie table i un rail

L’skatepark s’ubicarà en una de 
les pistes poliesportives del parc 
de la Llacuna i suposarà una 
inversió d’uns 35.000 euros. El 
consistori i els integrants de Sobre 
Rodes han acordat la instal·lació 
d’un bank kingsize amb una 

rampa de 20º en un dels extrems; 
un straight boardbank al centre; 
un quarterpipe a l’altre extrem; 
una wheelie table i un rail. Els 
mòduls triats són de formigó, un 
material que fa minvar l’impacte 
acústic i que també redueix el 
cost de manteniment. 
L’skatepark del parc de la 
Llacuna està situat a 700 metres 
de l’skatepark del parc Primer 
de Maig de Ripollet, amb un 
disseny bowl. Per tant, a poca 
distància els amants d’aquest 
esport tindran dues pistes amb 
elements diferents.
A més, del treball conjunt de la 
Regidoria d’Infància i Joventut 
amb la d’Urbanisme n’ha 
sortit un projecte consensuat 
amb els joves i que ha permès 
que aquests adolescents de 
Montcada i Reixac coneguin de 
primera mà el funcionament de 
l’Administració local.

>monogràfic

un nou eQuipament a la ciutat

montcada i reixac disposarà el pròxim mes 
de març de l’skatepark al parc de la llacuna

Àrea Social
coordinació i redacció: gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

petiCió dels Joves
El projecte neix d’un grup de joves l’estiu
del 2012 que volia la pràctica d’aquest 
esport en un lloc segur per als adolescents

proCÉs partiCipatiU
S’han fet diverses reunions amb 
Alcaldia, Infància i Joventut i 
Urbanisme per consensuar el projecte

A dalt, imatge de la zona on s’ubicarà l’skatepark. A la part inferior, elements detallats de la instal·lació. Al laterals, presentació del projecte 
als skaters que van col·laborar al procés participatiu.

ANA RIVAS
PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL

La concreció del projecte de 
l’skatepark al parc de la Llacu-
na ha estat un clar exemple de 
la complicitat que s’ha establert 
entre l’Ajuntament i el col·lectiu 
d’skaters de la ciutat. Des del 
consistori s’han escoltat les de-
mandes dels adolescents, se’ls 
ha convidat a ser una veu activa 
en el procés de decisió, i entre 
tots hem acordat un projecte 
que engresca tothom. Estic molt 
satisfeta del paper actiu que han 
tingut els skaters montcadencs 
i desitjo que a partir del març 
gaudeixin al màxim d’aquesta 
nova instal·lació. D’ells en de-
pendrà l’èxit i el temps dirà si 
caldrà fer-ne una ampliació.

Complicitat

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

D’aquí a poques setmanes Mont-
cada i Reixac guanyarà un nou 
equipament municipal. L’skate-
park del parc de la Llacuna neix 
de la demanda d’un col·lectiu 
que reclamava un lloc més segur 
per a la pràctica d’aquest esport. 
Des de l’Ajuntament els hem es-
coltat i, en la mesura de les nos-
tres possibilitats, farem realitat 
un nou equipament que no té 
res a envejar als dels municipis 
que ens envolten. És més, estic 
convençuda que skaters d’altres 
municipis vindran a la nostra 
ciutat per gaudir d’aquesta instal-
lació, ja sigui per a la pràctica 
individual o coincidint amb una 
competició.

Més
equipaments
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La bústia del lector
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>Editorial
segona mà
Les botigues de productes de 
segona mà han començat a pro-
liferar darrerament afavorides 
pel context de crisi. Malgrat que 
sempre n’hi ha hagut es tractava 
d’un sector més aviat minoritari, 
promogut en bona part per enti-
tats socials i reservat per a com-
pradors amb baix poder adquisi-
tiu o amants de les andròmines. 
Des d’un punt de vista cultural, 
aquí no ha existit tradició per un 
tipus de comerç que a d’altres 
països, com ara els nòrdics o als 
Estats Units, fa molts anys que 
és un model de negoci viable. 
Amb l’actual situació econòmi-
ca, però, moltes famílies han 
perdut poder adquisitiu i això 
ha fet canviar les pautes de 
consum, la tendència es apro-
fitar molt més el que es té i evi-
tar gastar si no és estrictament 
necessari. Per això, algunes 
botigues han optat per incorpo-
rar als seus aparadors objectes 
de segona mà i d’altres estan 
obrint especialitzades al 100% 
en aquest àmbit.
Tot plegat fa indicar que el 
creixement d’aquest model de 
negoci va lligat a un canvi de 
consciència consumista en la 
línia del decreixement i de les 
famoses tres R que els ecologis-
tes van posar de moda a principi 
dels 90 però que durant l’època 
de vaques grasses van quedar un 
xic arraconades: Reciclar, Reuti-
litzar i Recuperar. Ara, obligats 
per la situació econòmica, molts 
ciutadans estan aplicant amb 
rigor aquesta màxima, mentre 
associacions com Andròmines i 
Rastro Retro fa anys que ho fan i 
amb el lloable objectiu de recu-
perar persones. Cal felicitar-les 
per la seva tasca.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 28 de febrer

La hipocresía del PP
Entre la felicitación efusiva que la 
concejal del PP Eva García dedicó a 
los miembros del Secretariado de la 
Plataforma Tracte Just, Soterrament 
Total en el pleno del 30 de enero 
–donde votaron, ella y su grupo, a 
favor de la moción de apoyo al ho-
menaje a las víctimas de las vías de 
tren-, y lo que afirma en el escrito de 
La Veu, hay un abismo escandaloso 
e indignante. ¿Cómo se puede llegar 
a ese grado de hipocresía, cinismo y 
perversidad? En cuestión de pocas 
horas, la concejala popular pasa del 
halago y el voto favorable, al insulto 
grave contra las personas de la Pla-
taforma que dedican su esfuerzo y 
tiempo de manera altruista a trabajar 
por una Montcada mejor y al intento 
de descalificar el acto de homenaje, 
propuesta que goza de un elevado 
consenso. ¿Delirio esquizoide o sen-
cillamente maldad y perversión? ¿O 
las dos cosas? 
Sin el menor pudor, Eva García nos 
regala lecciones sobre respeto a los 
difuntos y afirma: “Cualquier falleci-
do ha de tener el mismo respeto y el 
mismo recuerdo”. Qué bueno sería 
que intentara convencer de ese prin-
cipio a muchos de los miembros de 
su partido, los mismos que durante 
cuarenta años hicieron que este país 
hincara la rodilla para homenajear a 
los “caídos por Dios y por España”, 
mientras que miles de republicanos 
asesinados siguen en caminos y  cu-
netas, sin que a sus familiares se les 
haya permitido  recuperar los restos 
para poder rezarles. Ni la concejala 
Eva García, ni nadie de su partido, 
están en condiciones de dar leccio-
nes a nadie de respeto a los muer-
tos. No merece comentario la retahíla 
“asquerosa” (este calificativo vulgar 
lo he aprendido de usted) de insultos 

y de sospechas que lanza sobre los 
miembros de la Plataforma. Forma 
parte de la paranoia franquista (“los 
enemigos de España acechan”) que 
no consiguen superar. No intente 
confundirnos: es usted y nadie más 
la que pone a los muertos al servicio 
de su repugnante estrategia de entur-
biar, arrojando basura sobre un acto 
ciudadano, el homenaje a las vícti-
mas, de alto consenso en Montcada. 
Quiero animar a la Plataforma a con-
tinuar su trabajo en la línea de lo que 
ha hecho hasta ahora. Y claro que sí, 
claro que las personas que han sido 
víctimas de las vías merecen ser re-
cordadas y homenajeadas. Ánimo y 
adelante. 

D. R.
Montcada

********************
Davant l’article publicat per la por-
taveu del grup municipal del PP al 
número anterior de La Veu, volem ma-
nifestar la nostra perplexitat pel seu 
contingut, ja que es contradiu en el 
fons i en la forma amb allò manifes-
tat per la mateixa portaveu al Ple de 
l’Ajuntament. Al Ple la regidora Eva 
García va felicitar la Plataforma pel 
seu treball i va votar a favor de la mo-
ció en la que es proposa l’homenatge 
a les víctimes de les vies de Montca-
da. No entenem res! 
Entenem que el soterrament de les 
vies a Montcada és quelcom que afec-
ta greument tota la població de Mont-
cada, també als votants del PP, i és 
per aquesta raó, que posicionaments 
d’aquesta mena en representants de 
la ciutadania ens produeixen una gran 
tristesa. No entrarem a valorar ni la 
forma –insultant i barroera– ni el fons 
–manipulat i de baix to– dels argu-
ments posats en joc. No polemitzarem 
en aquest nivell perquè no disposem 
de temps –tot el que tenim el dedi-

quem a treballar pel soterrament– i 
perquè estem segurs que tard o d’ho-
ra tots el montcadencs i montcaden-
ques de bona fe ens haurem de trobar 
per reclamar allò que ens pertoca: un 
tracte just per a Montcada. Ningú ens 
trobarà en picabaralles partidistes de 
cap mena.

Secretariat
Plataforma Tracte Just 

Pujada de preu a l’Aqua
Els usuaris només de piscina de 
Montcada Aqua ens hem trobat al 
mes de gener que la quota se’ns ha 
incrementat un 5,75% als abonats  
i en un 2,25% als que fan els cur-
sets de natació. Si tenim en compte 
que l’IPC del 2013 ha tancat en un 
0,3%, entenc que aquesta pujada 
aplicada per l’Aqua, la qual recordem 
és de gestió privada i municipal i, per 
tant, aprovada en Ple, és realment 
molt desproporcionada i abusiva.
Després de la pertinent reclamació a 
la direcció de la instal·lació i al re-
gidor d’Esports del nostre municipi 
em trobo com a resposta que, per a 
la pujada d’aquest any, han tingut 
en compte fonamentalment l’incre-
ment de consums d’electricitat, ai-
gua i gas durant l’any 2013 oblidant 
els altres factors que determinen 
l’IPC, perquè evidentment no els in-
teressaven. Ara bé, caldria analitzar 
el per què d’aquest increment i el 
que imagino intentaran justificar. Al 
setembre, per les “reformes” –per 
cert, molt deficients–, que es van 
realizar a l’instalació, les piscines es 
van haver de buidar i tornar a omplir 
amb el cost que això va suposar tant 
d’aigua, com de gas i d’electricitat.
Fins aquí, gairebé d’acord. Però, per 
què hem de “pagar el pato” només 
els que tenim quota de piscina? No 
hauria estat més equitatiu que la 

despesa hagués estat assolida per 
tots els usuaris que també tenen 
dret d’accés a la zona d’aigua i a la 
resta d’instal·lacions com vestuaris, 
dutxes... Així el percentatje de puja-
da podría haver estat més reduït. No 
crec que durant aquest any es tornin 
a buidar i a omplir les piscines, amb 
el que és de suposar que la despesa  
baixarà… Ho farà també la quota del 
2015? Comencem a somiar…
En resum, que així com d’altres anys, 
els abonats havíem estat avisats de 
l’increment anual de les quotes, i gai-
rebé sempre al voltant de l’IPC, aquest 
any hi ha hagut un silenci sepulcral, el 
que fa sospitar que no ha interessat 
informar perque alguna cosa no s’ha 
fet bé. I sobre això que no s’ha fet bé, 
i per seguir somiant, demano a la di-
recció de l’Aqua i a l’Ajuntament una 
reconsideració, prenent una decisió 
que sigui justa per a tothom. 

Jordi Aparicio
Pla d’en Coll

Agradecimiento
El 24 de enero tuve un incidente 
en mi casa con un vecino que me 
rompió los cristales de tres venta-
nas. Immediatamente llamé a la 
Policía Local que vino al momento 
para auxiliarme. También más tar-
de tuve que llamar a los Mossos e 
igualmente su trato fue excelente. 
Quisiera dejar constancia del buen 
trabajo que realizaron los agentes y 
felicitarles por su labor.

María Vizcaíno
Montcada

Fe d’errates
Jordi Camí és el director general del Parc 
de Recerca Biomèdica de Barcelona, no 
el president de la Fundació Pasqual Ma-
ragall, tal com vam publicar erròniament 
al número anterior. 
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El jaciment ibèric
de Les Maleses
Resultats de la campanya 
arqueològica 2013
26 de febReR
cAsA de LA viLA, 19h

14 l divendres
Xerrada. Sobre nutrició i esport, a càrrec 
de Júlia Farré Molla, graduada en die-
tètica i nutrició. Hora: 19h. Lloc: Casa 
de la Vila.

Poesia. ‘Ritmes i poemes de colors’, a 
càrrec del grup  Dèria Teatre. Hora: 21h. 
Lloc: Auditori Municipal. 

16 l diumenge
Visita. ‘Provençals, veritats i mentides 
d’un topònim del pla de Barcelona’. 
Hora: 11h. Lloc: Aragó-Av. Meridiana. 
Organitza: Fundació Cultural.

Poeticae. Cercavila poètica, performan-
ce i recitat ‘a cau d’orella’. Hora: 12h. 
Punt de sortida: Àngel Guimerà.

18 l dimarts
Taller. De sardines carnavaleres amb 
materials reciclats per a infants. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda (també el 
19, a la Biblioteca de Can Sant Joan)

21 l divendres
Xerrada. ‘Accidents infantils i primers 
auxilis en la primera infància’, a càrrec 

de la infermera del CAP Les Indianes, 
Sílvia González. Hora: 15.30h. Lloc: Sala 
Institucional de la Casa de la Vila.

Hora del Conte. ‘Qui vola en aquesta 
escombra?’, a càrrec de Sandra Rossi. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

Teatre. ‘La esclusa’, de la Cia. Devenir.
Hora: 21h. Lloc: Kursaal. Preu: 8 euros 
anticipada i 10 a taquilla.

22 l dissabte
Trobada. De formació d’escoltes cata-
lans (veure pàgina 16).

Sortida. Amb bicicleta pel Ripoll. Hora: 
16.30h. Lloc: Davant del pavelló Miquel 
Poblet. Organitza: Montcada en Bici.

23 l diumenge
Visita. A la Casa de les Aigües teatra-
litzada. Hora: 12h. Reserves al correu 
museumunicipal@montcada.org o al 
telèfon 935 651 122.

Teatre familiar. ‘La bèstia de la mar sa-
lada’, de la Cia. Parella de 2. Hora: 12h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 4 euros.

Visita. Del Mestre de Cerimònies i de 
representants de la Cort del Rei Carnes-
toltes. Hora: 13h. Lloc: Auditori.

25 l dimarts
Xerrada. ‘La metamorfosis de Insight’, 
del Col·lectiu Fotogràfic INSIGHT. Lloc: 
Auditori Municipal. Fins al 23 de març.

26 l dimecres
Presentació. Dels resultats de les in-
tervencions arqueològiques al jaciment 
ibèric de les Maleses durant l’estiu 2013 
i el número 14 de la revista Monte Ca-
tano. Hora: 19h. Lloc: Sala Institucional 
de la Casa de la Vila.

27 l dijous
Visita. Del rei Carnestoltes i animació a 
la plaça de l’Església amb el grup Rah-
Mon Roma. Hora: 17.15h. Lloc: Estació 
de tren línia Manresa.

Ple. Sessió del mes de febrer. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

28 l dimecres
Tallers. Carnaval  als centres cívics la 
Ribera i Can Cuiàs, a l’Espai Jove Can 
Tauler i al Gran Casino de Terra Nostra 
a partir de les 18h (veure programa a la 
pàgina 2).

Recorregut pel Ripoll
Organitza: Montcada en Bici

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

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

sala 
principal

teatre
LA EScLUSA
cia. devenir
21 de febrer, 21h
Sala Joan dalmau

eXpoSiciÓ
JoAN mARc ALoNSo
Fins al 14 de març
Sala Sebastià Heredia

eXposiCió

PESSIcS d’ANdALUSIA
de Paco Soriano
Fins a l’1 de març

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600Te
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21 22 2318 19 2017
Recasens V.Nieto V.Nieto

Guix R.miró R.miróduran J.Vila c.PardoRivas

duranV.Nieto J.Relat RivasRecasens

26 2827
J.Vila J.Vila

1 2

          febrer/març

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
la metamorfosis 
de insigh
Del 25 de febrer al 23 de març

teatre familiar
la BÈstia de 
la mar salada
Cia. Parella de 2
23 de febrer, 12h

24 25

22 de febReR
dAvAnt deL PAveLLó MiqueL PobLet, 16.30h
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pàg. 23

torna l’espai a
La Unió renova l’acord per acollir 
obres del circuit no professional

pàg. 25

Ja s’apropa el Carnaval
El Rei Carnestoltes farà el pregó 
inaugural el 27 de febrer

patrimoni local

en marxa l’última fase de l’estudi històric 
sobre la masia de Can sants, a terra nostra 
Un equip d’arqueòlegs treballarà durant cinc setmanes per obtenir més dades sobre els seus orígens i l’evolució constructiva

Arqueòlegs de l’empresa Abans 
Serveis Culturals estan duent 
a terme l’última fase de l’estu-
di sobre els orígens i l’evolució 
constructiva de la masia de Can 
Sants, situada a Terra Nostra, 
darrera del Gran Casino. Fa un 
any l’Ajuntament va enderro-
car l’edifi ci, d’origen medieval, 
a causa del seu estat ruïnós, 
però va decidir conservar-ne els 
murs de la primera planta com 
a testimoni de la seva existència 
i encarregar un estudi per do-
cumentar la seva història amb 
l’objectiu de convertir el recinte 
en un Centre d’Interpretació 
del passat medieval de Montca-
da i Reixac.

Sondejos arqueològics. L’actua-
ció dels arqueòlegs combina la 
tecnologia més moderna, com 
l’escanejat en tres dimensions 
–realitzat l’abril passat–, amb el 
repicat manual dels murs, que 
permet determinar les diferents 
etapes constructives i també 
el canvi d’usos que han tingut 
els espais interiors. Durant el 
procés d’enderrocament i el 

desmuntatge de les fi nestres i 
la porta de dovelles –que s’han 
guardat als magatzems muni-
cipals–, es van localitzar nom-
broses restes d’objectes a les 
tàpies, entre les quals destaca 
un segell de plom amb l’escut 
de la ciutat de Barcelona, cerà-
mica decorada dels segles XIV 
i XVI, un retall de cuir, anells i 
trossos de corda. Un cop ana-
litzats i restaurats, tots aquests 
objectes s’exposaran al Museu 
Municipal. 

Nova investigació. L’empresa té 
previst fer sondejos al paviment 
de la casa i al sòl de l’entorn per 
comprovar si hi ha nivells cons-
tructius anteriors,  que podrien 
confi rmar la seva existència ja 
al segle XII, tal com consta en 
alguns documents antics, que 
parlen d’una explotació que 
abraçava nombroses terres de 
secà, regadiu i vinya de Terra 
Nostra, a la Baixa Edat Mitjana. 
A l’època moderna (XVI, XVII 
i XVIII), va funcionar com un 
hostal donada la seva situació 
estratègica sobre la carretera 
de Sabadell. L’any 1808 va ser 
cremada per les tropes france-
ses i, més tard, restaurada pels 
seus propietaris. El director de 
l’equip, Ivan Salvadó, ha des-
tacat la gran quantitat d’infor-
mació que s’està obtenint amb 
els sondejos i reconeix “que 

no és habitual poder dissec-
cionar de dalt a baix una 
masia d’origen medieval”. 
El regidor de Cultura i Patri-
moni, Daniel Moly (CiU), ha 
anunciat que “un cop fi nalitzi 
l’estudi, començarà la fase de 
consolidació dels murs i dels 
diferents elements que volem 
mantenir com a testimoni de 
la importància de la masia”. 
L’última operació consistirà 
en la museïtzació del recinte i 
l’adequació de l’entorn.

Laura Grau | Terra Nostra
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El regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly (CiU), amb Ivan Salvadó, arqueòleg de l’empresa que està fent la ‘radiografi a’ de Can Sants

‘No és habitual poder 
disseccionar de dalt 
a baix una masia 
d’origen medieval’ 

 

Noves aportacions sobre Les Maleses
Els responsables de la campa-
nya d’excavacions arqueològi-
ca de l’estiu 2013 al jaciment 
ibèric Les Maleses –la directora 
del Museu Municipal, Mercedes 
Duran, i l’arqueòloga Gemma Hi-
dalgo– presentaran els resultats 
de la intervenció el 26 de febrer, 
a la Sala Institucional de la Casa 
de la Vila (19h). La principal tro-

balla va ser un sistema de reco-
llida d’aigües pluvials consistent 
en una sèrie de canals tallats a la 
roca que confl uïen en un dipòsit 
ubicat a 7 metres de desnivell 
respecte al carrer central.  L’ac-
te també servirà per presentar 
el número 14 de la revista de 
divulgació científi ca que edita el 
Museu, Monte Catano | LG
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La dissenyadora montcadenca 
Georgina Vendrell ha rebut una 
menció en la 13a edició del 080 
Barcelona Fashion Week (BFW) 
–celebrada a final de gener–, per 
la seva col·lecció de roba per a 
home ‘Dualismes’, una proposta 
inspirada en el contrast entre els 
diferents teixits i textures. “La ve-
ritat és que el teixit és la base 
de la meva inspiració, el veig, el 
toco i ja sé què vull fer”, explica 
Vendrell, que proposa una moda 
masculina més atrevida, que fuig 
dels patrons convencionals. 

Trajectòria. Des que va guanyar 
un dels premis ModaFad l’any 
2008, la dissenyadora s’ha fet 

un espai propi en el món de la 
moda, participant en cites desta-
cades del sector i sent molt ben 
considerada. Després d’un any i 
mig de reciclatge, ha tornat a la 
càrrega amb nous projectes com 
el d’engegar una botiga on line per 
exportar les seves idees i crear 
una línia de roba per a infants. 
Vendrell compagina el disseny 
amb una feina com a dependenta 
en una botiga de roba de Barce-
lona. “Aquesta feina em pemet 
finançar els meus projectes”, ex-
plica. En el seu temps lliure, entre-
na a l’EF Montcada “perquè el 
futbol m’ajuda a sentir-me bé i 
a desconnectar”. Si tot va bé, tor-
narà a participar a l’edició del 080 
BFW de l’estiu vinent.

georgina vendrell obté 
una menció a la 080 
Barcelona fashion 2014
La dissenyadora va presentar una col·lecció de roba d’home

Laura Grau | Redacció

moda

Georgina Vendrell, de 30 anys, flanquejada per alguns dels models que van lluir la seva col·lecció
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paco soriano retrata paisatges 
i racons de les terres andaluses  
La mostra ‘Pessics d’Andalusia’ es podrà visitar a la Casa de la Vila fins a l’1 de març

Fins a l’1 de març es pot visitar 
a la Casa de la Vila l’exposició 
‘Pessics d’Andalusia’ de Paco 
Soriano, formada per una tren-
tena de fotografies seleccionades 
entre les més de 200 que va rea-
litzar durant els seus viatges per 
terres andaluses, que va comen-
çar a fer al 2000. La mostra es 
va inaugurar l’11 de febrer amb 
la presència de l’alcaldessa Ma-
ría Elena Pérez (PSC) i el presi-
dent de l’Agrupació Fotogràfica 
de Montcada i Reixac (Afot-
mir), Cosme Oriol –organitza-
ció a la qual pertany–, a més 

de nombrosos amics i familiars. 
Soriano, també conegut per la 
seva vinculació amb l’associació 
Amics de Reixac, es va mostrar 
molt content per l’interès que 
han despertat les fotografies i va 
destacar que aprofita els viatges 
per captar aquells racons que li 
criden l’atenció. 

Mostra evocadora. No li agrada 
fotografiar gent i busca escenes 
de contrastos, tant de colors, 
com de situacions i paisatges. 
“Crec que és una exposició 
que agradarà la gent que co-
neix la zona o que hi ha nas-

cut, perquè reconeixerà molts 
llocs i els hi evocarà records 
agradables”. Algunes de les fo-
tografies ja les va presentar a la 
mostra ‘La ruta de los pueblos 
blancos’ l’any passat. L’autor 
va dirigir paraules d’agraïment 
als seus companys i mestres de 
l’Afotmir, “que m’han ensenyat 
tot el que sé sobre fotografia”. 
Per la seva banda, Oriol va des-
tacar que Soriano “és un refe-
rent per a nosaltres, com a fo-
tògraf i com a persona i a tots 
ens agradaria arribar a la seva 
edat amb la mateixa energia i 
ganes de fer coses”. 

Laura Grau | Redacció

Paco Soriano, al centre, acompanyat per Cosme Oriol, de l’Afotmir, i l’alcaldessa María Elena Pérez (PSC), durant l’acte d’inauguració de la mostra
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El cicle Poeticae 2014 propo-
sa noves cites amb la poesia 
aquest mes de febrer. El grup 
Dèria Tea tre representarà el 
dia 14 a l’Auditori Municipal 
‘Ritmes i poe mes de colors’, un 
recital que conjuga poesia, mú-
sica en directe i pintura (21h). 
El 16 de febrer, l’Aula de Teatre 
de Montcada i Reixac –forma-
da per membres dels diferents 
col·lectius teatrals del munici-
pi– protagonitzarà una cercavi-
la poètica per diversos carrers 
i places del municipi, dedicats 
a poetes. 
El recorregut, que sortirà de la 
plaça Àngel Guimerà de Mas 
Rampinyo a les 12h, clourà a 
la plaça de l’Església.Durant el 
trajecte, que serà amenitzat per 
un grup de músics, els actors 
Ferran Errando i Carles Tardío 
oferiran una performance poè-
tica al Teatre de La Salle a par-
tir d’un fragment de l’obra de 
teatre ‘El público’, de Federico 
García Lorca. Al final, el públic 
podrà entrar a l’Auditori Muni-
cipal per escoltar poemes a cau 
d’orella, que llegiran diferents 
rapsodes distribuïts per l’espai.

Poesia visual. En el marc del 
Poeticae, també es podrà veure 
una exposició a l’Auditori Mu-
nicipal del 25 febrer al 23 de 
març. Titulada ‘La metamor-
fosis de Insight’, la mostra està 
inspirada en l’obra homònima 
de Franz Kafka i és un projecte 
del Col·lectiu Fotogràfic IN-
SIGHT, que es planteja reinter-
pretar l’obra de l’escriptor txec 
amb la fotografia com a mitjà 
d’expressió. 
El programa d’activitats va 
arrencar el 31 de gener amb 
l’espectacle ‘Maleïts poetes’, de 

Sílvia Bel. L’1 de febrer el Grup 
7 de Cors va fer un recital so-
bre el cànem a la Casa de les 
Aigües i el dia 8, l’Auditori va 
acollir la Marató de Lectura Po-
ètica Popular, que va reunir una 
seixantena de persones al llarg 
de les prop de tres hores que va 
durar. Un total de 38 persones 
–cinc més que l’any passat– van 
llegir poemes, alguns de creació 
pròpia, i d’altres, d’autors esco-
llits, entre els quals hi ha haver 
poetes catalans com Miquel 
Martí i Pol, Joan Vinyoli, Joana 
Raspall i Bartomeu Rosselló-
Pòrcel, i escriptors en llengua 
castellana, com Federico García 
Lorca, Pablo Neruda i Antonio 
Machado, entre d’altres. 
El Poeticae també inclou dues 
propostes més. L’obra ‘Dolça, 
i fina, i tendríssima...’, d’SDT 
Tea tre es representarà al Kursa-
al el 14 de març (22h), amb tex-
tos de Miquel Martí i Pol i diri-
gida i interpretada per Climent 
Sensada, professor dels cur-
sos de teatre de l’Ajuntament, 
acompanyat de Fina Borràs. El 
compositor i cantant Toni Subi-
rana, per la seva banda, oferirà 
el 21 de març a l’Auditori un 
homenatge a Josep Maria de 
Sagarra com a cloenda del pro-
grama i coincidint amb el Dia 
Mundial de la Poesia.

poeticae 2014

Dos joves van protagonitzar una petita perfomance poètica amb música en directe durant la cinquena Marató Popular de Lectura Poètica
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Laura Grau | Redacció

Un recital de dèria teatre i una cercavila 
poètica completen les propostes de febrer
La cinquena edició de la Marató de Lectura Poètica Popular va congregar una seixantena de persones a l’Auditori Municipal

Els components del Grup 7 de Cors i  els dos joves músics, Manel Rodríguez i Mariona Grau, es van fer una foto de família al final del recital

L’Auditori Municipal 
acollirà una mostra 
sobre ‘La Metamorfosi’ 
de Franz Kafka’ 

Una dotzena de nens i nenes va 
participar al taller de poesia que 
van impartir membres del Grup 7 
de Cors a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada el 12 de febrer. El 
taller el van dirigir les poetesses 
Elisa Riera i Marisa Olivera, que 
van donar pautes als infants per 
construir poemes senzills a partir 
dels sentiments i la imaginació. 
També els van animar a partici-
par al concurs Petit Poeticae que 
convoca la Regidoria de Cultura 
i Patrimoni en el marc del cicle 
Poe ticae. Les bases es poden 
consultar al blog de les bibliote-
ques (bibliotequesdemontca-
dairexac.blogspot.cat) i al web 

www.mircultura.cat. L’acte de 
lliurament de premis serà el 26 
de febrer a l’equipament de Pla 
d’en Coll (18h), amb la participa-
ció d’alumnes de música i teatre 
dels cursos i tallers municipals.  
Els premis consistiran en material 
escolar i entrades per a especta-
cles familiars. 
D’altra banda, fins al 21 de març 
les persones que demanin en 
prèstec un llibre de poesia a les 
biblioteques locals, obtindran un 
val 2x1 (dues entrades a preu 
d’una) per a un dels espectacles 
a escollir: ‘Dolça, i fina, i tendrís-
sima...’ o ‘Homenatge a Josep 
Maria de Sagarra’ | LG

> aprendre a escriure i llegir poesia
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La Pegatina està immersa en 
els preparatius de la nova gira 
‘Lloverá y yo veré 2014’, que 
començarà a final de febrer a 
Cantabria i Galícia. Per batejar 
la gira la banda ha escollit un 
dels temes que integren el seu 
darrer treball ‘Eureka’, no no-
més perquè és un dels més em-
blemàtics, sinó també perquè el 
seu origen és una frase del tema 
‘Miranda’, del disc anterior ‘Via 
Mandarina’. 

El nou xou. La banda està as-
sajant el nou directe al seu lo-
cal de Mas  Rampinyo i a la 
Sala Salamandra, amb la col-
laboració de Tuli, saxofonista i 
arreglista que ha treballat amb 
grups com Pereza. “Creiem 
que Tuli pot aportar gags di-
vertits per interaccionar amb 
el públic a partir del tema 
de la metereo logia que mar-
ca el títol de la gira”, explica 
un dels músics, Rubén Sierra. 
Tot i que l’agenda de concerts 

encara no està tancada, la ban-
da té la intenció de tornar a la 
Xina, a Llatinoamèrica i a una 
de les cites europees amb més 
ressó, el Festival Paaspop, a 
Holanda. “També actuarem 
per primer cop en una sala 
de concerts de París, ja que 
en anteriors ocasions només 
ho hem fet a centres peniten-
ciaris”, ha explicat Sie rra. Una 

altra de les cites confirmades és 
el festival Arenal Sound 2014 
(Castelló), on tocaran per terce-
ra vegada i ho faran a l’escenari 
gran. La previsió del grup és 
enregistrar el seu cinquè treball 
a final d’any. Alguns dels temes 
del nou disc estan pràcticament 
enllestits i s’aniran presentant al 
llarg de la gira per començar a 
crear expectació. 

múSica

la pegatina prepara la producció 
del nou directe a mas rampinyo

Imatge promocional de la nova gira de La Pegatina titulada ‘Lloverá y yo veré’

Laura Grau | Redacció

La gira ‘Lloverá y yo veré 2014’ començarà a final del mes de febrer a Cantabria i Galícia
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A bord del Tastavents, el vell 
Capità Bromera i el seu fidel aju-
dant, en Grumet Canyafluixa, 
conviden el públic a navegar 
plegats per les aigües dels oceans 
per tal de capturar la temuda 
Bèstia de la Mar Salada. Aquest 
és l’argument de l’espectacle que 
la companyia Parella de 2 repre-
sentarà a l’Auditori Municipal 
el 23 de febrer (12h). ‘La Bèstia 

de la Mar Salada’ és un relat al 
llindar del real i l’imaginari i ple 
de sentit de l’humor, que convi-
da a la reflexió sobre el compro-
mís amb el planeta i la necessitat 
de perseguir els nostres somnis. 
Aquest és el segon espectacle de 
gran format de la companyia vi-
lafranquina, que ja s’ha represen-
tat a Sant Sadurní, Vilanova i la 
Geltrú i Sant Boi de Llobregat. 
Les entrades costen 4 euros. 

el grup parella de 2 porta 
el seu humor a l’auditori
‘La Bèstia de la Mar Salada’ es representarà el 23 de febrer

Laura Grau | Redacció

teatre familiar

Una de les escenes de l’espectacle ‘La bèstia de la Mar Salada’, de la companyia Parella de 2
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Quan és a punt de sortir de la 
presó després de 16 anys de 
captiveri, la protagonista de 
‘La esclusa’, un dona vital però 
devastada pel passat, repassa 
les seves vivències i analitza 
els seus sentiments, dominats 
per la por a la llibertat. Aquest 
és l’argument de l’obra de 
Michael  Azama, que interpreta 
Maica Barroso sota la direcció 

de Sylvia Nys i que es podrà 
veure al Kursaal el 21 de febrer 
(21h). El text, en forma de mo-
nòleg, és fruit de la trobada de 
l’autor amb unes preses, en el 
marc d’un taller de teatre que 
va fer en una presó francesa. 
Nys vol fer reflexionar el públic 
sobre com es pot viure després 
de cometre un crim i sobre quin 
marge ofereix la societat als pre-
sos que han complert la seva 

condemna. També es pregunta 
per què la privació de lliberat 
comporta, de vegades, la por a 
recobrar-la. 
Barroso és una actriu amb una 
llarga trajectòria teatral, cone-
guda pel gran públic per la seva 
participació a la sèrie  ‘Amar en 
tiempos revueltos’. L’actriu ha 
rebut excel·lents crítiques per 
la recreació d’aquest nou per-
sonatge.

maica Barroso interpreta una presa 
el dia abans de sortir en llibertat
El monòleg de Michel Azama ‘La esclusa’ es podrà veure al Kursaal el 21 de febrer 
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Maica Barroso, en una escena de ‘La esclusa’, un text de Michel Azama sobre les reflexions d’una presa quan és a punt de ser alliberada 

teatre

El Grup de Teatre de La Salle va fer el 9 de febrer l’última representació de l’espectacle ‘Mi sueño es…’ 
a la sala d’actes de l’escola. L’obra, estrenada al desembre dintre de la mostra Montcada a Escena, ha 
estat representada en nou ocasions i ha venut 1.800 entrades. “Hem gaudit molt amb aquest musical i, 
pel que la gent ens ha dit, també ho han fet els espectadors”, ha valorat una de les directores i actrius 
del muntatge, Rosa Labrador. Després de l’èxit d’aquesta versió de ‘Mamma Mia’, el grup començarà a 
treballar en un musical de creació pròpia, basat en els temes més emblemàtics d’Els Beatles i amb la 
col·laboració del grup Get Back de Montcada Ràdio. “La idea és engegar al setembre per estrenar al 
2015”, ha dit Labrador, qui no descarta fer una obra de text abans del musical i combinar els assajos 
d’ambdues obres | LG

> ‘mi sueño es...’ s’acomiada després de nou funcions 

Laura Grau | Redacció

maS rampinyo

Ol’Green és una banda formada per vint joves que canten i teatralitzen un repertori eclèctic
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la Unió torna a participar 
al circuit amateur espai a 
El grup vocal Ol’Green obre la programació el 22 de febrer

La Unió de Mas Rampinyo par-
ticipa per tercer any consecutiu 
a l’Espai A, un circuit d’arts es-
cèniques amateurs que va posar 
en marxa al 2011 la Generali-
tat i que coordina la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, amb la 
col·laboració del Moviment Co-
ral Català, la Federació de grups 
amateurs de teatre de Catalunya, 
la Federació Catalana de Socie-
tats Musicals i l’Agrupament 
d’Esbarts Dansaires. 

Propostes.  El programa arren-
carà el 22 de febrer amb el grup 
vocal Ol’ Green (18h). La banda, 
que va ser finalista al programa 
‘Oh happy day’ de TV3, inter-
pretarà un repertori eclèctic amb 
temes dels grans clàssics com 
Edith Piaf o The Beatles, però 

també temes disco dels anys 70 
i 80 i altres  més actuals com 
una selecció de dives del pop 
(Beyoncé, Lady Gaga, Shakira). 
El seu espectacle també ofereix 
rareses com una versió del ‘Ba-
tiscafo katiuskas’ d’Antònia Font, 
‘Te quiero’ de Nino Bravo o una 
divertida versió de ‘La Marxa 
Turca’ de Mozart. La seva po-
sada en escena beu del teatre 
musical i de l’humor surrealista 
de Les Luthiers. La programació 
s’allargarà fins al maig i proposa 
tres espectacles més: ‘1714: Dia-
ri d’una Esperança’, del Grup 
Dansa Cor de Catalunya (15 de 
març); ‘La gran nit dels musicals’, 
de la Banda de Música del Prat 
(27 d’abril) i ‘Actea canta Beatles’, 
del grup Actea (10 de maig). Les 
entrades costen 8 euros per als 
socis i 10 per a la resta.

Laura Grau | Redacció
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el retro-visor Josep Bacardit  i ricard ramos
fundació Cultural

Va estar al capdavant de l’Ajuntament de Montcada i Reixac entre els anys 1975 i 1978

Jaume Salvatella Costa (Montcada i Reixac, 1940-
Mèxic, 2014) va ser nomenat alcalde el 16 de juliol de 
1975 en uns moments en què ja s’albirava un canvi 
de règim. Rodolfo Martín Villa, nou governador civil de 
la província, va presidir l’acte de presa de possessió, 
acompanyat de Juan Antonio Samaranch, president 
de la Diputació de Barcelona. Salvatella va rebre l’en-
càrrec de preparar la transició en el bell mig d’una cri-
si política i econòmica, que presagiava un futur com-
plicat. Durant el seu mandat es van aprovar mocions 
a favor de l’amnistia general dels presos polítics i de 
suport a l’Estatut de Catalunya i la senyera. El pressu-
post municipal va passar de 103 milions de pessetes, 
l’any 1975, a 167 milions l’any 1977. Pel que fa a la 
dotació d’equipaments, durant el temps que ell va ser 
alcalde, es van comprar els terrenys per a la construc-
ció de la futura escola Elvira Cuyàs i es va inaugurar 
l’ambulatori de la plaça Lluís Companys. 
La mort de Franco, el nomenament del rei Joan Carles 
I com a nou cap d’Estat i la celebració de les primeres 
eleccions democràtiques al 1977, són altres fets que 
va viure com a batlle montcadenc. La legalització dels 
partits polítics i sindicats va obrir un període convuls 

de contínues reivindicacions, manifestacions i vagues. 
L’any 1978, Savaltella va cessar a petició pròpia, al-
legant que era difícil governar en aquelles circums-
tàncies i que la fàbrica on treballava com a directiu, 
–l’antiga Asland, ara Lafarge– havia decidit enviar-lo a 
Mèxic. Poc temps després d’arribar a Mèxic, la seva 
dona i el seu fi ll petit van morir en un accident de tràn-
sit, una tragèdia que va marcar la seva vida.

salvatella, un alcalde de la transició

Salvatella, el quart per l’esquerra, acompanyat pel governador de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, i el president de la Diputació, Juan A. Samaranch

Fo
To

S:
 A

R
XI

U

AR
XI

U
/L

AU
R

A 
G

R
AU

Salvatella saludant al rei Joan Carles I al 1976 com a nou cap d’Estat

El Rei Carnestoltes inaugurarà 
la festa de Carnaval 2014 el 27 
de febrer amb una cercavila que 
sortirà de l’estació de Manresa 
al ritme dels Zebrass, i fi nalitza-
rà a la plaça de l’Església, on el 
grup Rah-Mon-Roma represen-
tarà l’espectacle Sarau del Car-
naval (17.15h). Prèviament, el 
dia 23, una representació de Sa 
Majestat visitarà l’Auditori Mu-
nicipal per preparar la seva arri-
bada (13h). El Carnaval també 
es viurà intensament a diferents 
equipaments municipals. El 28 
de febrer s’ha programat un 
taller de màscares i batucada al 
Centre Cívic la Ribera, amb el 
grup Rhythm’n’Moyo; una dis-
comòbil i un concurs de disfres-
ses a Can Tauler; un ball i un 
berenar al Gran Casino de Ter-

ra Nostra i un espectacle infantil 
al Centre Cívic Can Cuiàs. Tots 
aquests actes seran el preludi de 
la Gran Rua, que tindrà lloc l’1 
de març, amb la participació de 
les diferents comparses. El ter-
mini per sol·licitar ajuts per a 
les disfresses fi nalitza el 21 de 
febrer. 

Concurs plàstic. Cultura i Pa-
trimoni ha convocat una nova 
edició del concurs de sardines 
fetes amb materials reciclats. 
Les creacions es poden lliurar a 
l’Auditori o a la Casa de la Vila 
fi ns a l’1 de març. La Biblioteca 
Elisenda i la de Can Sant Joan 
organitzen tallers per fer-ne, els 
dies 18 i 19 de febrer respectiva-
ment (18h). El veredicte es farà 
públic el 2 de març en la festa 
de comiat del Carnestoltes.

el Carnestoltes inaugura 
la festa el 27 de febrer
El concurs de sardines carnavaleres ja està en marxa

Laura Grau | Redacció

carnaval 2014

Membres de la cort del Carnestoltes visitaran Montcada el 23 de febrer com a preludi de la festa
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CorfBol
L’equip júnior de l’AEE Montserrat
Miró es classifi ca per jugar la 
fi nal de la Copa Catalana
pàg. 31pàg. 29

fUtBol sala
Emili Domingo, coordinador del 
planter, s’incorpora al cos tècnic 
del primer equip del Broncesval 

propoSta de futur

els clubs locals inicien converses per 
estudiar una possible unifi cació del futbol
La idea neix de l’IME que, seguint el model aplicat al bàsquet amb l’UB MIR, ha proposat a les quatre entitats crear un únic equip

L’Institut Municipal d’Esports i 
Lleure (IME) va reunir el 5 de 
febrer tots els presidents dels 
clubs locals de futbol amb una 
proposta sobre la taula: crear 
un únic equip que serveixi per 
unifi car la pràctica d’aquest es-
port al municipi. A la trobada, 
convocada pel regidor d’Esports 
i president de l’IME, Marc Ro-
dríguez (PSC), van participar 
els quatre presidents: Modesto 
‘Tato’ Sanchís (CD Montcada); 
Antoni Sánchez (EF Montca-
da); José González (UE Sant 
Joan-Atlètic) i Francisco Romero 
(UD Santa María). L’objectiu de 
l’Ajuntament és que els clubs es-
tudiïn la viabilitat de unifi car-se 
perquè “en el futur hi ha hagi 
una entitat més forta i sol-
vent”, ha explicat Marc Rodrí-
guez, regidor d’Esports. L’IME 
vol continuar la línea que s’ha 
implementat en altres municipis 
veïns o que es va utilitzar per 
crear l’UB MIR, que agrupa 
des d’aquesta temporada tots els 
clubs de bàsquet que hi havia a 
Montcada i Reixac. 

Visions diferents. De moment, la 
reacció dels equips afectats per 
aquesta possible unifi cació ha 
estat ben diferent. El CD Mont-
cada no tanca cap porta, però el 
seu president no ho veu gens fà-
cil. “A priori, és complicat que 
es pugui fer. Nosaltres tenim 
91 anys d’història, defensem 
els nostres interessos i no es-

tem disposats a perdre la iden-
titat”, ha explicat el president 
verd, Modesto ‘Tato’ Sanchís, 
qui creu que és més senzill signar 
un acord de col·laboració perquè 
tots “passem a treballar per un 
bé comú”. Per la seva part, An-
toni Sánchez, president de l’EF 
Montcada, considera “factible” 
la unifi cació i no veu problemes 
amb la identitat o nom del futu-
rible nou club: “La fi losofi a de 
‘divideix i guanyaràs’ no és 
gens positiva. És millor tenir 
un club fort que molts debili-
tats. El futbol ha d’estar unit 
per evitar dividir recursos hu-
mans i econòmics”. 
Francisco Romero, president 
de l’UD Santa María, que té 
previst deixar el càrrec en els 
propers dies, té una opinió sem-
blant: “La unió de tots estaria 
bé, però veig força complicat 
arribar a un consens per  crear 
només un equip amb un únic 
president”.
José González, màxim dirigent 
de l’UE Sant Joan-Atlètic, deixa 
la decisió fi nal en mans de la 
seva massa social. “Jo no puc 
dir si estic a favor o en contra. 
Demà puc deixar de ser presi-
dent i no em correspon a mi, 
ni a la junta directiva, prendre 
una decisió d’aquesta enverga-
dura. La darrera paraula la té 
el soci”, diu González, qui abans 
de convocar una assemblea vol 
esperar a mantenir més reunions 
amb els seus homòlegs. 
A partir d’ara, l’IME deixarà 
que siguin els quatre clubs els 
que prenguin la iniciativa i els 
que, durant els propers dos o 
tres mesos, mantinguin més tro-
bades per decidir si es farà o no 
la unifi cació. “Els clubs, com a 
entitats privades, són els que 

han de decidir si ho veuen via-
ble. L’Ajuntament es queda al 
marge ja que la decisió està ex-
clusivament a les seves mans”, 
ha matisat el regidor.

Treball amb el planter. La fusió 
del futbol de formació tampoc 
sembla fàcil a causa de les des-
avinences entre l’EF Montcada 
i el CD, els dos únics clubs de 

futbol que tenen equips a les ca-
tegories inferiors. El president 
del CD Montcada, que aquesta 
temporada va recuperar el seu 
treball amb el futbol formatiu, 
ho té molt clar: “Nosaltres hem 
implementat un nou sistema 
amb el planter perquè no ens 
agradava el que hi havia fi ns 
ara. Podríem plantejar-nos fer 
una unifi cació si la poguéssim 

liderar nosaltres i així els nois 
de l’Escola gaudirien del nos-
tre projecte”, explica ‘Tato’ San-
chís. Per a la seva part, Antoni 
Sánchez diu que l’EF Montcada 
només parlarà d’una fusió si es 
garanteix que “cap dels diners 
que paguin els pares i mares 
per al futbol de formació acabi 
servint per mantenir un equip 
amateur”. 

Rafa Jiménez | Redacció

> l’Ud santa maría formarà part de l’efm
L’EFM i l’UD Santa María han 
iniciat un procés cap a la inte-
gració del l’equip de Terra Nostra 
a l’estructura del club vermell. 
L’entitat que presideix Francisco 
Romero, que s’havia quedat sol al 
capdavant del club, estava passant 
per una situació molt delicada i 
una junta gestora la dirigirà fi ns a 
fi nal de temporada. Al proper curs, 
l’UD Santa María formarà part de 
l’Escola, que passarà a tenir dos 
equips sèniors: el femení, a Prime-
ra Catalana, i un sots-23, a Quarta. 

El nou equip lluirà els colors de 
l’Escola, però s’intentarà que el 
seu nom esportiu recordi d’alguna 
manera a l’UD Santa Maria, club 
que va ser fundat al 1964. “És una 
bona solució de futur perquè serà 
un procés de transició adequat 
per als futbolistes de l’EFM que, 
després de ser juvenils, podran 
jugar a Quarta”, diu Pere Ricart, 
tècnic d’una UD Santa María que 
ha perdut els seus dos últims par-
tits contra l’At. Besòs (5-2) i la Fun-
dació Esportiva Grama (0-3) | RJ
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Els presidents dels 
quatre clubs afectats 
tenen previst seguir 
parlant del tema

“És complicat. 
Nosaltres tenim 
91 anys d’història, 
defensem els nostres 
interessos i no 
estem disposats a 
perdre la identitat”

“La decisió és de 
molta envergadura. 
No em correspon a 
mi ni a la junta dir si 
estem a favor o en 
contra. La darrera 
paraula la té el soci”

“És millor tenir un 
club fort que molts 
debilitats. El futbol ha 
d’estar unit per evitar 
dividir recursos,  
tant humans com 
econòmics”

“La unió de tots 
estaria bé, però veig 
força complicat 
arribar a un consens 
per crear una sola 
entitat amb un únic 
president”

‘Tato’ Sanchís
CD Montcada

José González 
UE Sant Joan

Antoni Sánchez 
EF Montcada

Francisco Romero
UD Santa María
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Va ser protagonista als triomfs amb el Sant Quirze i el Manresa 

nerea talavera marca  
cinc gols en dos partits

futbol femenÍ. primera catalana

Nerea Talavera està especialment inspirada de cara a porteria a les últimes jornades
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El CD Montcada va aconseguir 
el 9 de febrer, en partit corres-
ponent a la 20a jornada, un va-
luós empat al camp del Peralada 
(0-0), el líder destacat del grup 1r 
de Primera Catalana que només 
ha perdut un partit aquesta tem-
porada. El resultat final premia 
el bon treball defensiu dels verds 
contra un rival que camina 
amb seguretat cap a la Tercera 
Divisió. “És un punt molt bo, 
però que servirà de poc si no 
aconseguim la victòria en el 
proper partit a casa contra el 
Canyelles”, comenta el tècnic 
Jordi Salvanyà, qui ha buscat en 
el mercat solucions per intentar 
millorar el rendiment golejador 
del seu equip amb una mitjana 
de 0,9 gols per partit. A Perala-
da, ja va jugar de titular el nou 

fitxatge verd Isaac Pujante, da-
vanter centre que no estava gau-
dint de minuts al Vista Alegre, 
del grup 2 de Primera Catalana. 
“Isaac ens pot aportar expe-
riència, il·lusió i esperem que 
gols”, valora Salvanyà.

Els verds, que a la 19a jornada 
van trencar contra el Guíxols  
(1-0) una sequera de quatre par-
tits sense guanyar gràcies a un 
gol de penal de Norbert Sánchez, 
ocupen la novena posició de la 
classificació amb 27 punts. 

futbol. primera catalana

el Cd montcada busca solucions per 
acabar amb la sequera golejadora
L’equip, que va empatar al camp del líder, s’ha reforçat amb el davanter Isaac Pujante 

Rafa Jiménez | Redacció
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Tot i no solucionar encara els seus números golejadors, l’equip suma dues jornades puntuant

L’UE Sant Joan-Atlètic Montcada 
torna a mirar amb preocupació 
la zona baixa del grup 2n de Se-
gona Catalana després de perdre 
i empatar els seus dos últims par-
tits contra dos rivals directes. Un 
gol de volea d’Emmanuel Yeboah 
a la sortida d’un córner li va do-

nar un punt contra el Badia del 
Vallès (1-1) després d’un partit ple 
d’interrupcions amb continues 
faltes dels jugadors visitants. Una 
jornada abans, els de Can Sant 
Joan van perdre a l’últim sospir 
al camp del Turó de la Peira (2-1). 
Després d’empatar de penal al mi-
nut 90, van acabar perdent amb 

un gol en contra al 94’. “El balanç 
d’aquests últims partits no és bo. 
Defensivament estem bé, però 
tenim molts problemes per ge-
nerar ocasions”, comenta el tècnic 
José Manuel Martín ‘Pinti’ qui es 
planteja com a objectiu sumar 45 
punts per aconseguir la salvació. 
L’equip ara és onzè amb 24.

l’Ue sant Joan atlètic perd quatre 
punts valuosos i s’apropa al descens

futbol. Segona catalana

L’UE Sant Joan-Atlètic no ha tingut sort en els seus últims partits i s’apropa de nou al descens

Va empatar amb el Badia (1-1) i va perdre en el descompte contra el Turó de la Peira (2-1)

Rafa Jiménez | Redacció

> el sènior B pateix 
la cinquena derrota
Després de quatre jornades se-
guides puntuant, el sènior B del 
CD Montcada va encaixar la seva 
cinquena derrota de la tempora-
da el 2 de febrer al camp de la 
Fundació Esportiva Grama (6-4), 
en partit corresponent a la 17a 
jornada. L’equip de Juan Meca 
ocupa ara la sisena posició amb 
30 punts i té un partit menys que 
els seus rivals directes ja que va 
descansar a l’última jornada | RJ
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El sènior femení de l’EF Montcada 
no afluixa i segueix amb pas ferm 
a la segona posició del grup 2n de 
Primera Catalana, a tres punts de  
distància del líder, el Sant Ga-
briel. Tot i començar el partit 
contra el Manresa amb un gol 
en contra al minut 7, l’equip 
d’Adriano Bujalance va reaccio-
nar i va acabar guanyant per 7 
a 2. La protagonista del partit 
va ser Nerea Talavera, autora de 
quatre gols, tres d’ells a la prime-
ra meitat i en només 18 minuts. 
Talavera va tornar a demostrar 
contra el Manresa que està en un 
bon moment de forma ja que una 
setmana abans havia marcat un 

dels dos gols de la victòria a Sant 
Quirze (1-2). “Estic molt content 
amb el rendiment golejador de 
Nerea. És una jugadora amb 
moltes qualitats i li feia falta 
una empenta com aquesta. Es-
pero que, juntament amb Ron-
nie, pugui continuar formant 
aquest tàndem en atac tan po-
derós”, explica el tècnic Adriano 
Bujalance.

Segones en solitari. Després de 
18 jornades, les montcadenques 
es mantenen a la segona posició 
amb 43 punts, dos més que La 
Planada, que ha pujat al tercer 
lloc després de sumar set vic-
tòries seguides.

Rafa Jiménez | Redacció

anuncis gratuïts   Tel. 935 726 474     ae: som@laveu.cat
es lloga. Pis a Mas Rampinyo, 3 habita-
cions, 2 banys i un ampli pis. Preu: 550 
euros. Tel. 615 913 585. 
lloguer. Plaça de pàrquing, a Vallbona. 
Econòmica. Tel. 657 326 175.
Busco trabajo. Se ofrece señora para 
limpieza del hogar o para el cuidado de 
personas mayores para las noches o los 

fines de semana. Con titulación de ge-
riatría y buenas referencias. Interesados 
llamar al teléfono 628 22 78 63. 
en venda. Plaça de pàrquing doble a l’illa 
de Montcada (entre els carrers Bruch i 
Lleida de Montcada Nova). Correu: rosa-
namiquel@gmail.com.
Compro. TBO antics, còmics, manga, àl-

bums de cromos, calendaris de butxaca i 
joguines. Tel. 630 930 616.
Busco trabajo. Se ofrece chico como 
soldador con experiencia y buenas re-
ferencias. Interesados llamar al teléfono 
628 22 78 63.
lBusco trabajo. Hombre de 53 años se 
ofrece para trabajar de vigilante de se-

guridad, carretillero o camarero. Tel. 692 
560 296. 
liquidación. De maquinaria de rostisería. 
Tel. 647 506 934.
es ven. Secadora en molt bon estat. Preu, 
60 euros. Tel. 935 646 340 (Joan o Carme).
grupos singles. ¿Quieres conocer gen-
te? Llama al 677 394 239. Joan. 

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.
Compro. Material del Barça i l’espanyol, 
programes cine, àlbums de cromos, pos-
tals, scalextric i joguines antigues. Pago 
molt bé. Tel. 699 949 508.
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El sènior B femení de l’UB 
MIR encara no coneix la vic-
tòria en el que portem del 2014. 
Les montcadenques, que ju-
guen al grup 8è de Tercera A, 
van aconseguir les seves úni-
ques quatre victòries de forma 
consecutiva entre els mesos de 
novembre i desembre. Després 
del canvi d’any, l’equip que en-
trena Xavi Llop ha jugat tres 
partits que han finalitzat amb 
derrota, les dues últimes, co-
rresponents a la segona volta, 
contra el Bàsquet Ceissa B 
(47-44) i el CE Maristes-Sants 
Les Corts (42-58). El sènior B 
femení ocupa la tercera posició 
per la cua amb un balanç de 
quatre victòries i set derrotes. 

el sènior B femení de l’UB mir no ha 
guanyat cap partit des de l’inici d’any

Rafa Jiménez | Redacció

Les seves úniques quatre victòries van arribar entre els mesos de novembre i desembre

El sènior masculí del CH La Sa-
lle continua a la part mitja alta de 
la taula del grup D de la Primera 
Estatal. Una valuosa victòria a la 
pista de l’OAR Gràcia Sabadell 
(25-27) a la 17a jornada el va situar 
a la cinquena posició, encapçalant 
la lliga que es juga al marge dels 
quatre primers: Sant Martí Adria-
nenc, BM La Roca, H. Esplugues 
i BM Granollers. A l’última jor-
nada, l’equip de Jaume Puig va 
sumar un punt contra l’UE Sarrià 
(33-33). Els lassal·lians van ser mi-
llors durant bona part del partit, 
però a manca de dos minuts el te-
nien perdut amb un desavantatge 
de tres gols. Un gol de Chus Jimé-
nez, a cinc segons del final, li va 

permetre salvar un punt. “Estem 
fent una gran temporada, tot i 
que mai he pogut repetir equip 
dues setmanes seguides a causa 

de les lesions. Tinc el dubte de 
saber a on podríem haver arri-
bat amb la plantilla sencera”, 
explica el tècnic, Jaume Puig.

Handbol

el Ch la salle encapçala la lliga que 
es juga al marge dels quatre primers
Al seu últim partit, va salvar un punt a cinc segons del final contra l’UE Sarrià (33-33)

Després d’empatar contra l’UE Sarrià, el CH La Salle és sisè amb els mateixos punts que el cinquè
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Rafa Jiménez | Redacció

Ha acabat la primera part invicte amb 10 victòries i 2 empats

l’equip femení serà cap 
de sèrie a la segona fase

El sènior femení del CH La Salle 
ha finalitzat la primera fase al grup 
D de la Primera Catalana invicte 
amb deu victòries i dos empats. 
L’equip de Joan Gosàlvez, que a 
l’última jornada va empatar amb  

l’H. Sant Cugat (21-21), serà cap de 
sèrie a la segona fase. “Hem com-
plert el primer objectiu. Ara 
lluitarem per entrar al top-4 i 
aconseguir una de les dues posi-
cions d’ascens”, diu Gosàlvez.
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> homenatge a Xavi martín mora a granollers
Els equips de veterans del CH La Salle i el BM Granollers es van reunir el 9 
de febrer al pavelló Olímpic de la capital del Vallès Oriental per homenatjar 
Xavi Martín Mora, membre del màster lassal·lià que va morir el 15 de 
desembre mentre jugava a handbol al pavelló Miquel Poblet | RJ
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El sènior B del CH La Salle ha 
iniciat amb bon peu la sego-
na volta al grup B de Tercera. 
L’equip ha recuperat la tercera 
posició gràcies a dues victòries 
contra l’Epic Casino (40-26) i 
l’Handbol Berga (32-26). “Anem 
de menys a més. L’equip està 
cohesionat, però hem de conti-
nuar treballant per acabar en-
tre els tres primers i pujar”, diu 
el tècnic Dídac de la Torre | RJ

el conjunt B 
recupera la 
tercera posició

El sènior B del CH La Salle té un clar objectiu: acabar entre els tres primers per pujar de categoria
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> el Cim prepara noves excursions a la neu
El centre excursionista El Cim organitza una excursió amb raquetes de neu per 
al 22 de febrer a Estanà-Prat de Cadí. La sortida es farà des del col·legi La Salle, 
a les 7h, i els participants han de tenir llicència federativa. L’1 de març, també 
s’ha programat una ascensió a la muntanya Taga des de Ogassa | RJ 

L’entitat de bikers ha convocat una excursió per a grans i petits que es farà el 
22 de febrer per la llera del riu Ripoll. La sortida arrencarà des de la porta del 
pavelló Miquel Poblet, a les 16.30h. L’organització recomana confirmar la 
participació via Facebook o al correu electrònic montcada.en.bici.infantil@
gmail.com. S’ha de portar la bicicleta revisada, casc i llums | RJ

> montcada en Bici organitza una sortida  

El sènior B femení de l’UB MIR no ha tingut sort i encara no ha aconseguit guanyar en aquest 2014
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El sènior femení camina amb pas ferm cap a l’ascens. De moment, no ha perdut cap partit

> el tt la Unió no pot mantenir el segon lloc
El Club Tennis Taula La Unió ha 
baixat a la tercera posició del grup 
2n de Segona B de la Territorial de 
Barcelona després de caure a la pis-
ta del Falcons de Sabadell (4-3). Una 
setmana més tard, els montcadencs 
van derrotar el Molins de Rei (4-2) i a 
la propera jornada podrien recuperar 
la segona posició si aconsegueixen 
guanyar a casa del Badalona | RJ 
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Emili Domingo, coordinador 
del planter del Broncesval 
Montcada, ha passat a reforçar 
el cos tècnic del primer equip 
al costat de Renato, fins ara 
segon entrenador, a causa dels 
problemes de compatibilitat la-
boral de Lolo Rodríguez, que, 
tot i que no ha deixat el club, 
no pot estar implicat al cent 
per cent amb les seves funcions 
com a primer entrenador. Do-
mingo i Renato ja van seure 
a la banqueta en el partit que 
es va disputar el 6 de febrer 
contra el Ràpid Santa Coloma 
i que s’havia ajornat en el seu 
dia. La victòria final per 6 a 4 
va significar un parèntesi entre 
les dues derrotes que es van 

produir contra el Marfil Santa 
Coloma B (5-0) i l’Escola Pia 
(3-4). “L’equip no acaba de 
trobar una regularitat a cau-
sa dels problemes amb les 
lesions, que ja va fer que la 

pretemporada fos estranya. 
Tot i això, l’actitud dels ju-
gadors és molt bona”, explica 
Domingo. Després de l’última 
derrota, l’equip ha baixat a la 
vuitena posició amb 32 punts. 

emili domingo reforça el cos tècnic 
del primer equip del Broncesval

Rafa Jiménez | Redacció
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futbol Sala. Segona b

Canvi de líder al grup 4t de la 
Segona Catalana de futbol sala. 
L’AE Can Cuiàs ocupa ara la pri-
mera posició amb 35 punts grà-
cies a les seves 10 jornades segui-
des sense perdre amb un balanç 
de vuit victòries i dos empats. A 
la primera jornada de la segona 
volta, l’equip d’Óscar Ruiz va 
golejar l’Inter Dinàmic Masnou 
(8-4) i es va aprofitar de l’empat 
a casa de l’EF Montcada contra 
el CN Caldes (3-3) per treure-li el 
primer lloc. A la següent jornada, 
els dos primers classificats, només 
separats amb un punt de diferèn-
cia, van mantenir el seu pols i van 
sumar un nou triomf contra l’AE 
Iris Sol-Casagemes B (4-10) i el 
CFS Premià de Dalt (0-4) respec-
tivament. 

A manca d’onze jornades per al 
final, els dos equips montcadencs 
protagonitzen una bonica lluita 
per guanyar la lliga i obtenir una 
de les dues posicions d’ascens a 
Primera Catalana amb permís 
del Port de Barcelona, que és 
tercer amb 32 punts. “Després 
de pujar l’any passat, el nostre 
objectiu està més que complert. 
Aconseguir l’ascens seria tot un 
èxit, encara que obviament llui-
tarem per ser campions”, mani-
festa el tècnic de l’EF Montcada, 
José Luis Carrasco.

Sènior C. El segon equip de l’AE 
Can Cuiàs va perdre el primer 
partit de la segona volta al grup 2n 
de Tercera amb una derrota a casa 
contra el Futsal Cabrils B (2-5). El 
seu últim matx es va suspendre.

Rafa Jiménez | Redacció

l’ae Can Cuiàs li treu la 
primera posició a l’efm

futbol Sala. Segona catalana

Emili Domingo, amb xandall blanc, dóna instruccions al costat del segon entrenador, Renato

L’AFS Bosc d’en Vilaró ha començat de forma negativa la segona fase de la competició
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Lolo Rodríguez no pot estar implicat al 100% amb la seva tasca per motius laborals

El sènior A de l’AE Can Cuiàs acumula deu partits sense perdre i ja és líder del seu grup

Canvi de líder a la primera jornada de la segona volta
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El Multiópticas Isis A va caure 
als quarts de final de la Copa 
Catalana contra el CE Vilano-
va i la Geltrú per 17 a 16. D’al-
tra banda, el sènior B, qui havia 
superat en una ronda prèvia el 
CK Vacarisses (12-11), va perdre 
també a les semifinals contra 
l’AEE Lladonosa A (16-17) | RJ

el CK montcada 
es queda fora de 
les finals de la  
Copa Catalana

corfbol

El CK Montcada no estarà a les finals de la Copa Catalana que es fan el 15 i 16 de febrer a Vacarisses
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El primer equip de la Unió Escacs 
Montcada (UEM) va patir a la 3a 
jornada a casa de l’UGA de Barce-
lona (9-1) la seva primera derrota a 
la Divisió d’Honor del Campionat 
de Catalunya. El segon i el tercer 
equips del club van perdre contra 
el Taradell-Centelles (0-10) i el Ri-
pollet B (4-2) respectivament.

Altres competicions. Després de 
dues rondes, Miguel Muñoz lidera 
el II Torneig Tancat que organit-
za l’UEM des del 6 de febrer amb 
la participació de 10 jugadors per 
obtenir la norma de Mestre Inter-
nacional. El 6 de febrer també es 
va iniciar el Torneig Social que 
acabarà el 27 de març | RJ

l’Ue montcada a perd  
la seva primera ronda

eScacS

Va caure contra l’UGA a la 3a jornada del Campionat Catalunya

L’AFS Bosc d’en Vilaró no ha 
tingut un bon inici de la sego-
na volta al grup B la Primera 
Territorial de la Federació Ca-
talana de futbol sala. Els verds, 
vuitens amb 22 punts, han 
perdut els dos primers partits 
contra l’AE Barceloneta (6-0) i 
l’UE Quatre Barres (4-5) | RJ

dues derrotes 
de l’afs Bosc 
d’en vilaró

f. Sala. 1a territorial
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L’handbol continua protagonit-
zant les activitats extraescolars 
esportives de La Salle. Aquest 
curs s’ofereix psicomotricitat, 
amb 30 nens i nenes, i multi-
esport, amb 17 alumnes que fan, 
segons el trimestre, handbol, fut-
bol i bàsquet. 9 nois i noies també 
practiquen handbol en un equip 
benjamí. La coordinació de les 
activitats extraescolars es fa di-
rectament per part de l’Escola del 
Club Handbol La Salle, que tam-
bé compta amb quatre conjunts 
d’handbol de categoria aleví i 

que està composat, en un 80%, 
per alumnes del col·legi. 
Joan Gosàlvez, director de l’Escola 
del CH La Salle, està satisfet 

amb la quantitat d’alumnes que 
fan extraescolars, però lamenta 
que La Salle sigui l’única escola 
amb equips d’handbol.

eSport eScolar

l’handbol continua sent l’eix principal 
de les extraescolars de la salle

Rafa Jiménez | Redacció

És l’única escola del municipi que ha format grups per practicar aquest esport
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el preinfantil masculí només ha 
perdut un partit a la segona fase
Després de quatre jornades, l’equip, tercer a la primera fase, ara és segon amb 8 punts

El preinfantil masculí de l’UB 
MIR va encaixar a l’última jor-
nada, a la pista de l’AECAM 
(63-47), la seva primera derrota 
a la segona fase del grup 1r del 
nivell C. L’equip que entrena el 
tàndem format per Alejandro 
Gómez i Albert Mir va guan-
yar el seus tres primers partits 
en aquesta etapa de la competi-
ció i ara ocupa la segona posi-
ció amb 8 punts. A la primera 
fase, també al nivell C, però al 
grup 5è, el preinfantil masculí 
va acabar a la tercera posició 
amb un balanç de quatre vic-
tòries i dues derrotes. El preinfantil no ha patit fins a la quarta jornada la seva primera derrota a la segona fase del nivell C

Juga a una categoria mixta, però és un equip format per nois

bÀSQuet. ub mir

l’aleví masculí a només 
ha pogut guanyar un partit

L’aleví masculí A del CH La Sa-
lle, que juga al grup A del Cam-
pionat de Catalunya Experts 
Masculí-Mixt, només ha obtin-
gut una victòria a la primera 
fase després de 14 partits. L’únic  
triomf dels lassal·lians es va 
produir a la 10a jornada contra 
el CH Igualada (9-7). A aques-
ta lliga no es comptabilitzen els 
gols –es donen punts segons si es 
guanya o es perd un dels quatre 
quarts de cada partit–. L’aleví A, 
només format per nois, ocupa 
l’última posició del seu grup | RJ L’aleví masculí A no ha tingut gaire sort

Un grup d’alumnes, escoltant les instruccions d’uns dels monitors de les activitats extraescolars
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Handbol. cH la Salle

El benjamí B de l’FS Montcada 
va aconseguir l’1 de febrer la se-
gona victòria de la temporada 
contra l’UE Manlleu B (2-0), en 
partit corresponent a l’11a jorna-
da. L’equip montcadenc, que a 

l’últim partit va perdre a la pista 
de La Unión Las Palmas B (4-0), 
és cinquè al grup 5è de la lliga 
d’aquesta categoria. El benjamí 
B suma 8 punts amb dues victò-
ries, dos empats i sis derrotes en 
un grup format per vuit equips.

Iniciada la segona volta, és cinquè d’una lliga de vuit equips

futbol Sala. fS montcada

el benjamí B aconsegueix 
la seva segona victòria

Rafa Jiménez | Redacció

L’equip benjamí B de l’FS Montcada només ha pogut sumar dues victòries aquesta temporada

> debut del super-tennis a del Ct reiXaC
L’equip A de super-tennis del CT Reixac va debutar el cap de setmana del 
8 i 9 de febrer a les instal·lacions del club contra el CT Terrassa, perdent 
per 1 a 5. L’equip està format per Marc Armengol, Claudia Zarategui, Mia 
Carricondo, Lluc Leiva –tots a la foto– i Mario Ledesma | RJ
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cL’equip premini A del Club Jo-
ventut de Badalona, que juga 
al màxim nivell (A1) de la seva  
categoria, té a la seva plantilla un 
jugador de Montcada i Reixac 
des de fa quatre temporades. Es 
tracta d’Enric Manzano Albadale-
jo, qui al mes d’abril complirà els 
10 anys. Manzano, qui juga de 
base, es va iniciar a l’escola del 

CB Montcada. Quan tenia 6 
anys va superar unes proves per 
ingressar al club de Badalona i 
s’ha consolidat en un equip que 
domina amb autoritat la seva  
categoria. “Jugar al Joventut té 
la seva exigència, però ell, de 
moment, s’ho passa bé i està 
aprenent molt”, diu la seva 
mare, Ana Albadalejo | RJ

bÀSQuet

L’equip d’Enric lidera la lliga

El base de Montcada i Reixac complirà 10 anys a l’abril

enric manzano brilla al 
planter del Club Joventut

Rafa Jiménez | Redacció
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Rafa Jiménez | Redacció
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L’estadi de la Ferreria va ser 
l’escenari el 8 de febrer de dos 
derbis alevins entre equips del 
CD Montcada i l’EF Montca-
da. El conjunt A verd va supe-
rar l’EFM E per un ajustat 5 a 
4. D’aquesta manera, l’aleví A 
del CD Montcada, que també 
va guanyar l’enfrontament de 
la primera volta amb un 3 a 8, 
es consolida a la quarta posició 
del grup 49è de Tercera Divisió 
amb 32 punts, mentre que els 
vermells són sisens amb 28.
L’altre derbi va finalitzar amb vic-
tòria de l’aleví D de l’Escola con-
tra el B del CD (2-5). D’aquesta 
manera, els vermells, que ocu-
pen la setena posició al grup 47è 
amb 23 punts, es van cobrar la 
derrota que van patir a la prime-
ra volta per 1 a 4 contra un rival 
que és quart, amb 33 punts. 

Alevins verds.  D’altra banda, l’A 
i el B del CD Montcada parti-
ciparan a la fase prèvia de lliure 
inscripció de la Danone Nations 
Cup que es disputarà el 16 de 
març a Cabrils.

futbol

repartiment de victòries en els derbis 
alevins entre el Cd montcada i l’escola

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví A verd va guanyar l’EFM E (5-4), mentre que el vermell D va superar el B del CD (2-5)
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El D de l’EFM li va tornar al B del CD Montcada la derrota que va encaixar a la primera volta

L’aleví A del CD Montcada va tornar a guanyar el derbi contra l’equip E de l’EF Montcada

El futbol juvenil local viurà un 
nou derbi que es jugarà el 22 de 
febrer, a les 20h, a l’estadi de la Fe-
rreria. El CD Montcada acumula 
quatre victòries seguides –l’última 
contra l’UE Castellar (6-0)– i vol  
guanyar per continuar a la terce-
ra posició, a un punt dels primers. 
Per la seva part, el juvenil A de 
l’EFM és novè amb 23 punts i ha 
encaixat dues derrotes seguides 
–la darrera contra l’UE Sabade-
llenca (4-2). A la primera volta, 
els verds van guanyar per 0 a 2.

Xerrada.  El CD Montcada or-
ganitza una conferència amb el 
títol ‘Nutrició i esport’ que es 
farà el 14 de febrer a les 19h a 
la Casa de la Vila a càrrec de 
Júlia Farré Moya, graduada 
en Nutrició Humana i Dietèti-
ca. A l’acte també  participarà 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), que farà una explicació 
sobre el projecte Thao Salut 
de nutrició infantil que s’està 
duent a totes les escoles del 
municipi | RJ 

S’enfronten el 22 de febrer, a les 20h, a l’estadi de la Ferreria

els juvenils, cara a cara
futbol. cd montcada/ef montcada

El grup d’escaquistes de l’UE Montcada que està participant al Campionat de Catalunya

Onze escaquistes montcadencs, 
d’entre 8 i 12 anys, participen a 
les fases prèvies d’escacs base del 
Campionat de Catalunya que es 
disputen durant sis rondes i fins 
al 8 de març a diferents munici-
pis de la comarca | RJ

fases prèvies 
d’escacs base

ue montcada
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L’equip júnior de corfbol de l’AEE 
Montserrat Miró jugarà el 16 de 
febrer la final de la Copa Cata-
lana que es disputarà, a les 10h, 
a Vacarisses. Els montcadencs 
es van desfer a les semifinals del 
CEVG (7-6) i es veuran les cares 
a la final amb el CK Badalona, 
que va eliminar l’UKSA (7-6). 
“Tinc l’esperança de fer un bon 
partit i demostrar sobre la pis-

ta que som favorits”, explica el 
tècnic Pedro López, que també 
és jugador del primer equip del 
Multiópticas Isis A i que fa cinc 
anys va guanyar la copa amb el 
Miró sent júnior. López confia 
que una victòria a Vacarisses aju-
darà a millorar el rendiment de 
l’equip a la lliga, on només ha po-
gut guanyar un dels tres partits 
que ha disputat | RJ 

el júnior jugarà la final 
de la Copa Catalana

corfbol. aee montSerrat mirÓ

Es disputa el 16 de febrer a Vacarisses contra el CK Badalona

L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró, preparat per a la gran final de la Copa Catalana
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Francesc Cayuela
Compromís personal. El montcadenc Francesc Cayuela, de 45 anys, s’ha fet en els últims anys 
tot un expert en malalties minoritàries, especialment en glucogenosi que provoca atròfi a muscular. 
Aquesta patologia degenerativa és especialment agressiva en el cas dels infants i, si es manifesta 
en l’etapa adulta, condemna els que la pateixen a acabar en cadira de rodes i respiració assistida. 
La immersió de Francesc en el món de les malalties ‘rares’ no ha estat una qüestió vocacional sinó 
motivada per viure de ben a prop els efectes de la glucogenosi sobre la seva germana, Marga, de 48 
anys. Actualment, Cayuela és vocal de l’Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis (AEEG), 
col·labora amb la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) i forma part del comitè 
organitzador dels actes del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries que es faran el proper 28 de 
febrer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

“tots estem exposats a sofrir 
una malaltia minoritària”

Quàntes malalties minoritàries hi 
ha comptabilitzades?
La xifra no està defi nida. Es calcu-
la que hi ha entre 7.000 i 9.000. 
El desconeixement sobre moltes 
d’elles fa que hi hagi gent que es 
mori sense saber el motiu.
I quin és el percentatge d’afectats? 
A Catalunya, per exemple, n’hi ha 
400.000 persones i al voltant de 
90 associacions d’afectats d’algun 
tipus de malaltia minoritària.
Deu n’hi dó!
Vaig sentir dir a un científi c que al 
llarg de la nostra vida tenim entre 
80 i 120 mutacions genètiques que 
ens poden dur a sofrir, tard o d’hora, 
una malaltia minoritària. Això vol dir 
que tots hi estem exposats, bé en 
primera persona o perquè afecta 
algú del nostre entorn més proper. 
En el seu cas, la seva germana.

Així és. Amb 38 anys va començar 
a tenir els primers símptomes de la 
malaltia de Pompe, una de les va-
riants de glucogenosi.
Com i per què es desenvolupa 
aquesta malaltia?
Quan ens alimentem, acumulem 
l’energia en forma de glucògen que 
anem enviant al torrent sanguini 
perquè el cos funcioni. Si aquest 
mecanisme no rutlla, bé perquè 
no fabriquem l’enzim que sintentit-
za el glucògen o per altres causes 
que intervenen en aquest procés, 
emmalaltim. Hi ha 15 tipus de glu-
cogenosi diagnosticades. La que 
afecta els infants és especialment 
agressiva perquè l’expectativa de 
vida és molt curta.
Quin tractament reben els malalts?
Hi ha tractaments farmacològics i 
d’altres pal·liatius que ajuden a fre-

nar l’avenç de la malaltia. Però, per 
exemple, en el cas del Pompe, el 
pacient mai es recupera dels estralls 
que provoca l’atrofi a muscular.

Tenir una malaltia minoritària es-
tigmatiza els afectats?
D’entrada, fa que se sentin sols per-
què no saben amb qui compartir la 
seva experiència. Per això és molt 
important fer xarxa i unir esforços. Ara 
s’està plantejant crear una federació 
d’afectats de glucogenosi d’àmbit 
europeu. Amb quin objectiu? Doncs 
amb el d’intercanviar els coneixements 

sobre la malaltia i també els recursos 
per impulsar les investigacions que es 
puguin posar en marxa per millorar la 
qualitat de vida dels malalts.
Això és el que persegueixen els con-
gressos internacionals que anual-
ment organitza l’AEEG i dels quals 
vostè n’es un dels impulsors. 
Un dels nostres objectius és posar en 
contacte els professionals especialis-
tes amb els malalts. L’any passat vam 
fer el IV Congrés a l’UAB i aquest any 
organitzem la cinquena edició, del 5 
al 8 de juny. Vindran autèntics refe-
rents mundials de la glucogenosi a 
parlar sobre teràpies gèniques, fi sio-
terapia, regeneració cel·lular, alimen-
tació... El programa es pot consultar 
al nostre web glucogenosi.org.
A banda, vostè també forma part del 
comitè organitzador dels actes del 28 
de febrer, Dia Mundial de les Malal-

ties Minoritàries a Barcelona que 
es farà al CCCB. Per què serveixen 
aquest tipus de jornades?
Sobretot per fer visibles les malalties i 
perquè polítics, especialistes i afectats 
puguin posar en comú les seves im-
pressions. És una jornada ideal per fer 
sentir als malalts que els fem costat. El 
programa és al web malaltiesminorita-
ries.uab.es.
Com es pot ajudar entitats com la 
que vostè representa? 
Qualsevol col·laboració és bona, ma-
terial, econòmica... Fins i tot idees que 
ens ajudin a projectar el nostre missat-
ge. No cal un elevat grau d’implicació, 
només afegir-se al nostre web com a 
simpatitzant ja és molt. Personalitats 
com Ferran Adrià o el RCD Espanyol 
i Maremagnum ens acaben de con-
fi rmar que col·laboraran amb als nos-
tres projectes i estem molt agraïts.

“Els malalts se senten 
sols perquè no saben 
amb qui compartir la 
seva experiència”

Vocal de l’AEEG
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