
Pou de l’Alta Velocitat
foment no expropiarà 
terrenys municipals  PàG. 5
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La Marxa contra l’atur vol fer 
visible un problema col·lectiu
Abast | Aturats de tot el Vallès surten des de Montcada cap al Parlament
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Mongetada solidària
Es farà el dia 8 i els diners es 
destinaran a càritas  PàG. 13

L’esperat Rei 
Carnestoltes 
ja ha arribat 
a Montcada
L’1 de març desfi laran 
a la Rua municipal una 
catorzena de comparses 
PÀG 20

>CARNAVAL

El 13 de març, El 13 de març, 

L’Ajuntament 
contractarà 12 
veïns en el primer 
Pla d’Ocupació 
municipal 
El govern local ha consensuat 
la proposta, valorada en 140.000 
euros, amb tots els grups 
municipals i els sindicats PÀG 4
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AMPLI SUPORT A LA MARXA
Representants dels grups municipals del PSC, CiU, 
ICV-EUiA, C’s i ERC així com de la Favmir i la PAH 
han expressat el seu suport a l’acció de l’Assemblea

maRXa contRa l’atuR

Els manifestants reclamen una feina 
digna i la renda mínima garantida
L’Assemblea de Treballadors i Aturats de Montcada se suma a la iniciativa convocada conjuntament amb 14 plataformes del Vallès

En el moment de tancar aques-
ta edició, el 27 de febrer, a les 
10h, sortia des de la plaça de la 
Pedra de Can Sant Joan la Mar-
xa contra l’atur convocada per 
les Assemblees de Treballadors 
i Aturats del Vallès. La previ-
sió era anar caminant fi ns a la 
plaça de Catalunya per coinci-
dir amb la Marxa que el 22 de 
febrer va arrencar des del Baix 
Llobregat. A la tarda els mani-
festants es desplaçaven fi ns al 
Parlament on esperaven ser 
rebuts per la presidenta, Núria 
de Gispert, i pels representants 
dels grups polítics. 
En aquesta trobada, l’objectiu 
era fer arribar tant al Parla-
ment com als partits les deman-
des dels convocants que passen 
per reclamar el dret a una feina 
digna, l’aplicació de la renda 
mínima garantida i eradicar la 
probresa energètica evitant que 
les famílies que no poden pagar 
els consums bàsics es quedin 
sense.

Objectiu. “La Marxa pretén 
visualitzar els aturats; ara ja 
no és cap vergonya perdre 
la feina o ser desnonat, hi ha 
molta gent a la misèria i tots 
som conscients que aquesta 
situació és insostenible”, va 
manifestar Rosa Aldave, mem-
bre de l’Assemblea de Treba-
lladors i Aturats de Montcada, 

durant l’acte de presentació de 
l’acció reivindicativa que es va 
fer dos dies abans a la Casa de 
la Vila i en què es va constatar 
que el problema de l’atur afec-
ta avui dia totes les famílies i 
tots els perfi ls professionals. Els 
portaveus de l’Assemblea van 
agrair la presència a l’acte de 
l’alcaldessa i dels representants 
de tots els grups municipals 
excepte el PPC, així com de 
membres la Favmir, la PAH i 
els treballadors de Panrico, en 
vaga indefi nida des de fa qua-
tre mesos. PSC i ERC també 
han fet sengles comunicats en 
suport al col·lectiu. 

Trajectòria. L’Assemblea local 
es va crear ara fa un any i, 
progressivament, ha establert 
vincles de col·laboració amb 
diferents departaments del 
consistori com Promoció Eco-
nòmica i Ocupació i Serveis So-
cials. “Encara que no sempre 
totes les propostes que fem 
són recollides, hi ha un bon 
clima de cooperació que vo-
lem fer constar públicament”, 
va explicar Aldave. Entre els 
projectes que s’estan treballant 
conjuntament hi ha la creació 
d’horts socials. La iniciativa 
neix de l’Assemblea que, en els 
seus inicis, també va pressionar 
per aconseguir l’obertura de 
menjadors socials. “Quan vam 
començar no n’hi havia cap i 
ara al municipi en tenim dos”, 
recorda Aldave. D’altra banda, 
el col·lectiu realitza un programa 
a Montcada Ràdio (104.6 FM) 
que s’emet els dilluns, de 19.30 a 
20h, des d’on explica les accions 
que duu a terme i difon les ofer-
tes laborals que els arriben.
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Rosa Aldave, amb el micròfon, amb membres d’altres plataformes d’aturats, durant els parlaments fets abans de l’inici de la Marxa

Pilar Abián | Can Sant Joan

L’Assemblea local 
es va crear fa un 
any i col·labora amb 
diferents departaments 
del consistori

El vermut solidari d’ICV 
i EUiA recull 1.600 euros 

conflictE laboRal

La caixa de resistència del comi-
tè de vaga de la fàbrica Panrico, 
a Santa Perpètua de Mogoda, 
s’ha incrementat amb 1.600 eu-

ros més gràcies a la solidaritat 
dels montcadencs que el 16 de 
febrer es van apropar al vermut 
solidari que van organitzar els 
comitès locals d’ICV i EUiA a 

Laura Grau | Montcada Nova

Els diners han anat a la caixa de resistència de Panrico

El vermut solidari es va fer a la rambla dels Països Catalans i va atraure més de 300 persones
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Montcada Nova. “Estem sor-
presos i contents amb la gran 
quantitat de gent que ha pas-
sat per les carpes”, va expres-
sar Laura Campos, del comitè 
local d’ICV i regidora d’ICV-
EUiA a l’Ajuntament. Els treba-
lladors, en vaga des de fa quatre 
mesos, van muntar una parade-
ta per recollir fons amb la venda 
de manualitats. Una de les com-
ponents del comitè de vaga, Al-
mudena del Amo, veïna de Can 
Cuiàs, va agrair el suport dels 
montcadencs a la seva causa. 
“La solidaritat de la gent ens 
reconforta i ens anima a conti-
nuar lluitant”, va dir. La caixa 
de resistència serveix per ajudar 
les famílies en vaga de Panrico 
que no tenen cap ingrés. L’agru-
pació local del PSC, després de 
reunir-se amb els treballadors, 
també ha anunciat que farà ac-
cions de suport al col·lectiu.
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plans d’ocupació

Es contractaran 12 persones durant sis mesos o un any i de diferents perfils professional per treballar a l’Ajuntament

L’Ajuntament destinarà 140.000 
euros per contractar 12 persones 
de forma temporal que treballa-
ran en diferents departaments 
municipals, durant sis mesos o 
un any. L’oferta laboral inclou 
un treballador social i dos auxi-
liars administratius per a Serveis 
Socials; dos paletes oficials de 
primera, dos peons i dos pin-
tors oficials de primera, adscrits 
a l’Àrea Territorial, i un tècnic 
mitjà i dos auxiliars d’ocupació 
que formaran part de la planti-
lla de la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació. Aquest 
és el primer Pla d’Ocupació que 
es financia al 100% amb fons 
municipals i ha estat consensuat 
des del govern amb totes les for-
ces polítiques i amb els sindicats, 
fet que les parts implicades han 
valorat molt positivament.

Primer pas. “Fomentar l’ocupació 
és un objectiu comú de tots els 
representats polítics, indepen-
dentment de la nostra ideolo-
gia, i dels agents socials, per 
això des del govern hem vol-
gut presentar aquests plans 
conjuntament”, va explicar el 
regidor de Promoció Econòmica 
i Ocupació, Joan Carles Paredes 
(CiU), el 26 de febrer en presèn-
cia de l’alcaldessa, Maria Elena 
Pérez (PSC), els portaveus mu-
nicipals i els representants dels 
sindicats. Els assistents a l’acte 
van coincidir a dir que aquest 
és el primer pas d’una iniciativa 
que caldrà mantenir i potenciar 
mentre no millori la conjuntura. 
Segons les últimes dades del De-
partament d’Empresa i Ocupa-
ció, del gener del 2014, a Mont-
cada i Reixac hi ha un total de 
3.335 persones en situació d’atur, 
aproximadament un 17,6% de la 
població activa.

“La voluntat de l’Ajuntament 
és seguir amb la promoció 
d’iniciatives per dinamitzar 
el mercat del treball davant 
l’actual situació de crisi i la 
particularitat d’aquest pla és 
que no només beneficia les 

persones sinó també la ciutat 
perquè les feines que es faran 
seran qualificades”, va destacar 
l’alcaldessa. 
Si bé els plans d’ocupació que 
s’han fet fins ara finançats per 
altres organismes com la Ge-
neralitat i l’Àrea Metropolita-
na, han tingut com a prioritat 
cobrir necessitats bàsiques dels 
contractats, en aquesta ocasió 
s’exigirà un perfil professional 
concret. “Des dels sindicats 
hem demanat que es prioritzi 
aquest aspecte perquè ente-
nem que així també es bene-
ficia l’administració”, ha dit el 
portaveu de la Coordinadora de 
personal, Juan Carlos Ruiz.  

Consens. Josep M. González 
(ICV-EUiA) també veu amb 
bons ulls que els plans aprovats 
no tiguin només un caire assis-
tèncial i ha agraït al govern que 
els hagi obert a la participació de 
la resta de grups, comentari que 
han coincidit a compartir tots els 
portaveus. Eva García (PPC) ha 
qualificat la mesura insuficient, 
quant al nombre de contractes i 
recursos però, tot i així, ha feli-
citat la iniciativa del govern i la 
voluntat de consens. Per la seva 
banda, Carmen Romero (C’s) ha 
celebrat que es posi fil a l’agulla 
en una demanda que el seu grup 
ha reclamat des que va entrar a 
formar del Ple. Marta Aguilar 
(ERC) ha incidit en què s’ha 
de vetllar perquè la selecció del 
personal sigui acurada per evitar 
que s’assigni cap plaça de forma 
arbitrària.

Perfil dels contractats. Per tal 
d’optar a les places es convoca-
ran processos selectius, les bases 
dels quals s’aniran publicant pels 
canals habituals: el Butlletí Ofi-
cial de la Província de Barcelona, 
els tauler d’anuncis de l’oficina 
de treball de la Generalitat a Ri-
pollet, de l’Ajuntament i de la Re-
gidoria de Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació i al web mu-
nicipal, www.montcada.cat. 
Els requisits generals seran te-

nir un mínim de 16 anys, estar 
empadronat al municipi amb un 
mínim d’antiguitat de dos anys, 

estar inscrit com a demandant 
d’ocupació al Servei d’Ocupació 
de Catalunya, haver exhaurit la 

prestació de l’atur i estar en pos-
sessió del títol exigit per a cadas-
cun dels llocs de treball ofertats. 

Pilar Abián | Montcada

Les últimes dades 
sobre l’atur indiquen 
que actualment hi ha 
3.335 persones sense 
feina a la localitat

Les ofertes laborals es 
publicaran al BOP i als 
mitjans locals perquè 
els interessats puguin 
prendre nota dels 
requisits exigits
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A la presentació dels plans, a càrrec de l’alcaldessa i el regidor de Promoció i Ocupació, van assistir tots els portaveus i els representants sindicals

El govern consensua amb l’oposició i 
els sindicats el primer pla 100% municipal
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POLÍTICA
Alicia Sánchez-Camacho visita 
Montcada amb motiu de la 
inauguració del local del PPC

pàg. 6

PLATAFORMA ANTIINCINERACIÓ
Col·lectius d’altres municipis, el cantant 
Feliu Ventura i l’actor Sergi López se 
sumen a la campanya #judicialacimentera

pàg. 8

05

EXpRopiació atuRada

El pou de ventilació de l’Alta Velocitat no es 
farà en terrrenys municipals sinó de l’ICS
L’Ajuntament presentarà al·legacions al pla del govern que pretén que els soterraments els paguin els municipis i les autonomies

Les obres de construcció de 
l’últim pou de ventilació de la 
Línia d’Alta Velocitat (LAV), a 
l’aparcament del CAP de Mont-
cada, no afectaran ni la via públi-
ca ni tampoc el Rec Comtal. Fi-
nalment el Ministeri de Foment 
ha tingut en consideració part de 
les al·legacions presentades pel 
consistori i ha aturat l’expedient 
d’expropiació dels terrenys mu-
nicipals adjacents a l’espai on es 
faran les obres, que és propietat 
de l’Institut Català de la Salut 
(ICS). 
Una representació municipal, 
integrada per l’alcaldessa, Ma-
ría Elena Pérez (PSC), el presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Joan 
Maresma (CiU) i el president 
de l’Àrea de Política Territorial, 
Juan Parra (PSC) es va desplaçar 
el 18 de febrer a la Subdelegació 
del Govern a Barcelona per tal 
de complir formalment amb el 
tancament de l’expedient expro-
piatori. L’alcaldessa va aprofi tar 
la trobada amb els representants 
del Ministeri i de l’Adif per fer 
constar un cop més que el muni-
cipi està en desacord amb que les 
obres de la LAV fi nalitzin sense 
que s’hagi iniciat el soterrament 
de la línia de rodalies, tal i com 
es va signar en els convenis amb 
el Ministeri de Foment i l’Adif 
l’any 2007. 

Pla controvertit. Un nou entre-
banc pot complicar encara més 
el compromís del soterrament.  

El nou Pla d’Infraestructures, 
Transport i Habitatge (PITVI) 
2012-2024 del govern central, 
preveu que totes les inversions 
vinculades a millores d’integració 
urbana, com el soterrament de 
vies o el cobriment de viaductes, 
siguin assumides directament per 
les administracions locals i au-
tonòmiques. L’Ajuntament con-
sidera inacceptable que l’Estat 
eludeixi les seves obligacions 
en aquesta matèria i les tras-
lladi als ajuntaments i governs 
autonòms “perquè saben que 
no tenim possibilitats econò-
miques d’assumir-les”, ha dit 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui ha anunciat que el 
consistori presentarà al·legacions 
al PITVI. 
El portaveu de la Plataforma 
Tracte Just-Soterrament Total, 

Ramon Bueno, ha expressat la 
seva preocupació davant del que 
ha qualifi cat com “una manio-

bra impresentable per part del 
govern central” i ha reclamat el 
compliment dels compromisos 

adquirits pel Ministeri de Fo-
ment amb Montcada abans de la 
promulgació d’aquest nou pla.
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Les obres de construcció de l’últim pou de ventilació de la Línia d’Alta Velocitat (LAV), a l’aparcament del CAP de Montcada, no afectaran ni la via pública ni tampoc el Rec Comtal

Laura Grau/ Pilar Abián | Montcada

L’espai on fi nalment 
es faran les obres és 
el de l’aparcament  
del CAP de Jaume I

 Entitats socials i esportives se sumen a l’homenatge a les víctimes del tren

El 13 de febrer, a les 19h, es farà l’acte d’homenatge  
que l’Ajuntament i la Plataforma Tracte Just Soterra-
ment Total organitzen en record a les 158 persones 
que han mort a les vies que travessen el municipi des 
que va arribar el tren, a fi nals del segle XIX. El punt 
de trobada serà la placeta del carrer Bogatell que hi 
ha al costat del pas a nivell del carrer Colon. Allà es 
concentraran les autoritats municipals, els represen-
tants de la Plataforma i de les entitats que se sumin 
a l’acte i els ciutadans que hi vulguin assistir a títol 
individual. 
Després dels parlament ofi cials, es farà una lectura 
poètica musicalitzada en homenatge als morts i es 
descobrirà una escultura simbòlica que ha fet l’artista 
plàstic montcadenc Gabriel Ruiz. L’obra, que l’autor 
cedirà al municipi, anirà acompanyada d’una placa 
commemorativa sobre la qual els assistents podran 

dipositar les fl ors que repartirà l’organització. També 
s’ha convidat a les corals Mare de Deú del Turó i Gi-
ravolt a interpretar una peça conjunta. L’acte clourà 
amb el llençament de 158 coets en reconeixement a 
les víctimes de les vies.

Accions reivindicatives. L’organització farà arribar 
a les entitats del municipi cartells perquè difonguin 
l’acte d’homenatge i perquè s’hi sumin amb tota 
mena d’accions. Algunes entitats esportives lluiran 
enganxines i pancartes reclamant el soterrament de 
les vies aprofi tant les jornades de competició prope-
res a la data de l’esdeveniment. Dèria Teatre ha estat 
un dels primers col·lectius que ha donat resposta a 
aquesta crida desplegant una pancarta reivindicativa 
al fi nal de l’actuació feta a l’Auditori el passat 14 de 
febrer en el marc del Poeticae | PA
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La campanya veïnal #judicia-
lacimentera segueix endavant 
per recaptar fons per finançar 
les actuacions judicials que la 
Plataforma Antiincineració vol 
dur a terme contra Lafarge i 
sumar adhesions en la lluita 
per tancar la fàbrica situada al 
peu del Turó. Fins ara, l’entitat 

veïnal ha recollit 4.000 euros 
dels 10.000 que necessita per 
pagar els advocats i el procura-
dor per defensar la seva causa 
davant del Tribunal Suprem de 
Madrid. El 28 de febrer, a tra-
vés de la plataforma goteo.org, 
es farà una crida per recollir 
fons via micromecenatge i el 15 
de març el col·lectiu Pigem@s 

Revoltos@s organitzarà un fes-
tival solidari a l’Ateneu Popular 
9 Barris. L’actor Sergi López 
i el cantautor Feliu Ventura 
s’han afegit a la campanya gra-
vant sengles videos on donen 
suport a les reivindicacions ve-
ïnals. Per fer visibles les seves 
demandes, un grup de veïns de 
Montcada i Nou Barris va pro-

tagonitzar el 15 de febrer una 
performance davant de Lafar-
ge. A l’acte va participar una 
cinquantena de persones, vesti-
des amb màscares antigàs, mas-
caretes i granotes blanques. Un 
dels representants de Pigme@s 
revoltos@s va encoratjar els 
assistents a seguir endavant. 
“No és de rebut –va dir– que 
la mala gestió dels residus la 
paguem els pobres amb la 
nostra salut”. 

També va parlar un porta-
veu de la Plataforma Nou 
Barris Cabrejada, qui va fer 
públic el seu suport a Mont-
cada “perquè els residus i 
la contamina ció no tenen 
fronteres”. En aquest sentit, 
el portaveu de la Plataforma 
Antiincineració de Montcada, 
José Luis Conejero, va tornar 
a demanar el tancament de la 
cimentera i va denunciar el ne-
goci del mercat del CO2. “La-

farge va guanyar 1’7 milions 
d’euros el 2012 i 1’2 milions 
el 2013 amb la venda dels 
drets d’emissió que no va 
utilitzar”, va explicar el líder 
veïnal, qui va criticar també les 
administracions  per atorgar a 
la cimentera uns drets d’emis-
sió superiors als que necessita. 
“És el negoci rodó, perquè 
pot obtenir molts guanys sen-
se produir res”, va denunciar.
Els drets d’emissió són unes 
mesures administratives aplica-
des pels governs per controlar 
els gasos, mitjançant incentius 
econòmics per no contaminar. 
Les empreses que no hagin 
utilitzat les quotes que tenen 
assignades, les poden vendre 
a altres empreses com a drets 
d’emissions, mentre que les 
que estiguin a punt d’excedir 
les seves quotes, poden com-
prar crèdits extres.

Jornada estatal. Una desena de 
representants de la Plataforma 
local participarà els dies 7, 8 i 
9 de març a la trobada de Pla-
taformes contra la incineració, 
que tindrà lloc a Morata de Ta-
juña (Madrid). Els ponents se-
ran Carlos Arriba, d’Ecologis-
tes en Acció, Pilar Muñoz, de 
la Fundación Alborada, i Mari-
el Vilalla, de l’entitat Gaia.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

El govern municipal presenta-
va a l’aprovació del Ple de fe-
brer –en el moment de tancar 
aquesta edició– la proposta de 
sumar-se al recurs que 3.500 
ajuntaments de tot Espanya 
presentaran unitàriament al 
Tribunal Constitucional con-
tra Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administra-
ció Local. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), i el primer 
tinent d’alcalde, Joan Maresma 
(CiU), van avançar la intenció 
del govern el 20 de febrer en 
roda de premsa. Els edils con-
sideren que la norma aprovada 
a final de l’any passat pel go-
vern central és involucionista 
i atempta contra l’autonomia 
local.
“Aquesta Llei implica un 
retrocés de 40 anys, vulnera 
l’autonomia local i l’Estatut i 

deixa les administracions lo-
cals sense capacitat de decisió 
i de control sobre qüestions 
que afecten la nostra ciuta-
dania”, lamenta l’alcaldessa 
tot afegint que “els serveis de 
proximitat que hem imple-
mentat els ajuntaments han 
estat clau per donar resposta 
a les necessitats socials, espe-
cialment ara, que ens trobem 
en època de crisi’. 

Traspàs progressiu. Alguns dels 
àmbits competencials que pe-
rillen amb la nova norma, se-
gons expliquen els edils, són 
els serveis socials, les escoles 
bressol, les escoles d’adults, 
programes adreçats a l’asses-
sorament a persones nouvin-
gudes i els relacionats amb la 
joventut o el suport a les dones, 
que passen a ser competència 
de la Diputació o del govern 

autonòmic corresponent o, fins 
i tot, a mans privades. La Llei 
preveu que aquest traspàs de 
competències es faci de forma 
progressiva. 
Pérez recorda que durant els 35 
anys d’ajuntaments democrà-
tics, les administracions locals 
han pogut superar les deficièn-
cies a nivell territorial i d’equi-
paments heretades d’èpoques 
anteriors i han donat resposta 
a noves realitats complexes, 
com els fenòmens migratoris, 
els nous models familiars, l’en-
velliment de la població o la de-
pendència, entre d’altres.
Per a Maresma, la norma no 
només farà mal els ajunta-
ments sinó també els ciuta-
dans que perdran algunes de 
les presta cions que actualment 

reben. “Esperàvem una Llei 
que actués sobre la millora 
del finançament local i, con-
tràriament, ens trobem amb 
una altra ben diferent que 
atempta contra l’autonomia 
municipal, castiga les admi-
nistracions que estan, en pro-
porció, menys endeutades i 
converteix els alcaldes en ti-
telles de l’Estat”, critical’edil.
L’esperança del govern local és 
que el desplegament de la Llei 
s’aturi, no només perquè pros-
peri el recurs que es presentarà 
unitàriament al Tribunal Cons-
titucional sinó també perquè en 
breu s’aprovarà la nova llei que 
s’està tramitant al Parlament 
sobre Governs Locals i que se-
ria la que s’aplicaria a Catalu-
nya en comptes de l’estatal.

Pilar Abián | Montcada

El govern recorrerà la llei 
de racionalització de les 
administracions locals
L’Ajuntament se suma al recurs que presentaran 3.500 
consistoris de tot Espanya al Tribunal Constitucional

L’alcaldessa i el primer tinent d’alcalde consideren que la Llei atempta contra l’autonomia local
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Montcada perd 
459 habitants
respecte l’any 
anterior

Montcada i Reixac té 34.425 
habitants, 459 menys que l’any 
anterior, segons les dades que 
recull el Padró municipal ac-
tualitzades fins a data de l’1 
de gener del 2014. Per barris 
Montcada Centre-Reixac és el 
compta amb més població, en 
concret amb 8.650 habitants. 
Els altres nuclis més poblats 
són, per aquest ordre, Mas 
Rampinyo, Can Pomada i Mas 
Duran amb 6.392 veïns empa-
dronats; Can Sant Joan, amb 
5.108; Carrerada i Pla d’en 
Coll tenen 4.113; Can Cuiàs, 
3.160; Terra Nostra, 3.272; la 
Ribera, 1.934 i la Font Puden-
ta, 1.796. 

Equilibri. Per sexes, la xifra està 
força igualada, encara que les 
dones, amb un total de 17.417 
registrades, superen els homes, 
que sumen 17.008. En el mo-
ment de tancar aquesta edició 
les dades del Padró es presen-
taven al Ple municipal, com és 
preceptiu.

Lluís Maldonado | Redacció

06

plE dE GEnER

Els antiincineració 
continuen reclamant 
el tancament de la 
cimentera a la que 
vinculen amb la 
contaminació

#judicialacimEntERa
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Els veïns es van concentrar el 15 de febrer davant la porta de la cimentera vestits amb granotes de color blanc i amb màscares

L’entitat ja ha recollit 4.000 euros dels 10.000 que costen les despeses judicials

La Plataforma inicia la campanya 
amb una performance a la planta
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La presidenta del PPC, Alícia 
Sánchez-Camacho, i la vicepre-
sidenta segona de la Mesa del 
Congrés dels Diputats, Dolors 
Montserrat, van assistir el 21 
de febrer a la inauguració de 
la nova seu de la formació a 
Montcada (Major, 87), convida-
des per la presidenta de la for-
mació a la localitat, la regidora i 
diputada Eva García. L’acte va 
comptar amb la presència d’una 
cinquantena de militants, a més 
de regidors d’altres municipis i 
càrrecs de la comarca. Durant 
els parlaments, García va dedi-
car paraules d’elogi a la feina 
de les seves companyes al Par-
lament. Sánchez-Camacho, per 

la seva banda, va felicitar la for-
mació local per disposar d’una 
seu àmplia i lluminosa “que ha 
de ser una porta oberta als 
ciutadans”, va dir. La diputada 
va dedicar bona part de la seva 
intervenció a criticar el govern 
de CiU i la seva decisió de 
crear una agència tributària 
catalana. “En lloc de priorit-
zar les polítiques socials, Ar-
tur Mas continua fent creure 
el seu electorat que portarà el 
país a la independència, quan 
ell sap perfectament que això 
no passarà”, va assegurar. 

Soterrament, sí. En clau local, 
Dolors Montserrat va assegu-
rar a La Veu que el soterrament 

de la línia de Portbou no estaria 
afectat per la reforma del Pla 
d’Infraestructures. “S’entén 
que és una obra necessària 
per raons de seguretat i no 
per raons d’embelliment”, 
va puntualitzar Montserrat. 
El PITVI 2012-2024 diu que 
les obres d’integració urbana 
com el soterrament de vies i 
viaductes anirà a càrrec dels 
ajuntaments i de les comunitats 
autònomes. L’Ajuntament ja 
ha anunciat que presentarà al-
legacions contra aquests canvis 
(vegeu pàgina 6). 
Abans d’inaugurar el local del 
PPC, els assistents van visitar la 
seu de l’associació de discapaci-
tats Adimir, a Terra Nostra.

La presidenta del PPC, convidada a 
la inauguració del local dels populars

Laura Grau | Montcada

Alicia Sánchez-Camacho va venir a Montcada acompanyada de Dolors Montserrat

Alicia Sánchez-Camacho, acompanyada de la regidora popular Eva García, durant els parlaments que es van fer a la inauguració del nou local del PPC
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polÍtica actE dE cdc

El primer vicesecretari general 
de CDC, Lluís Corominas, va 
explicar el 24 de febrer a la Casa 
de la Vila el full de ruta que s’ha 
marcat la formació en el procés 
sobiranista. El polític, convidat 
per la secció local, va parlar de 
la campanya que ha iniciat el seu 
partit perquè el poble de Cata-
lunya pugui votar el seu futur. 
“Convergència no vol recórrer 
el camí de la independència 
deixant de banda les urnes i el 
diàleg, és una reivindicació de-
mocràtica”, va dir Corominas.

L’alternativa. El ponent va avan-
çar que la Generalitat està redac-
tant una llei de consultes que per-
metria el 9 de novembre anar a 
les urnes sense l’autorització del 
govern central. “Si Madrid diu 
que no podem fer el referèn-

dum, la consulta es convocarà 
amparats en la llei catalana 
de consultes, que la tindrem 
enllestida cap al juliol. Segu-
rament ens ho impugnaran, 
però ho estarem fent dins la 
legalitat”, va insistir el polític 
nacionalista. 
Corominas preveu que des de 
Madrid es posaran totes les tra-
ves possibles per aturar el pro-
cés, però va apuntar que el país 
ha iniciat un camí que ja no té 
marxa enrere. “El president Ar-
tur Mas convocarà unes elecci-
ons plebiscistàries i, segons els 
resultats, l’endemà farà una 
declaració cap a la indepen-
dència”, va manifestar el líder 
de CDC, qui va remarcar que el 
Consell Assessor per a la Trans-
ició Nacional està estudiant la 
viabilitat del país en el cas de de-
clarar-se la independència. 

Sílvia Alquézar | Montcada

El vicesecretari general de CDC, Lluís Corominas, durant la conferència a la Casa de la Vila
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La Festa reivindicativa es canvia 
per una carpa itinerant pels barris

favmiR

La Federació d’Associacions 
de Veïns de Montcada i Rei-
xac (Favmir) ha decidit su-
primir la Festa reivindicativa 
que organitzava cada any a 
la tardor per una carpa iti-
nerant, que recorrerà tots els 
barris del municipi amb un 
doble objectiu: “Reactivar les 
associacions veïnals que es-
tiguin adormides i elaborar 
una llista de reivindicacions 
comuna i de cada barri”, ha 
dit el president del col·lectiu, 
Antonio Cera, qui considera 
que després de sis edicions de 
la Festa, “s’ha tancat un cicle 
i cal obrir noves línies de 
treball, ara que no comptem 

amb  la subvenció munici-
pal”. La Favmir  va prendre 
aquesta decisió a l’assemblea 
ordinària que va celebrar el 12 
de febrer a la Casa de la Vila, 
amb l’assistència de represen-
tants de les AV de Can Sant 
Joan, Montcada Nova-Pla d’en 
Coll, Can Cuiàs,  La Ribera, 
Can Pomada, Terra Nostra, 
Zona 21 i Estany de Gallecs.

Sanitat pública. La Favmir tam-
bé va acordar convocar els 
representants de les forces po-
lítiques del Parlament de Ca-
talunya per parlar de la sanitat 
pública a Montcada i Reixac. 
L’acte tindrà lloc l’11 de març 
a la Casa de la Vila i serà obert 

a la població. La lluita per una 
atenció mèdica pública i de 
qualitat serà l’eix central de 
la trobada que acollirà el 5 de 
març la Sala Institucional de 
la Casa de la Vila, també a les 
19h, i a la qual està prevista 
l’assistència de representants 
de diferents moviments ciuta-
dans que centren les seves ac-
cions reivindicatives en aquest 
àmbit. La Favmir demanarà 
informació a la Generalitat i 
l’Ajuntament sobre els antics 
terrenys de Redosa on s’havia 
de construir l’hospital Ernest 
Lluch, “una infraestructura 
que ha estat víctima de les 
retallades del govern auto-
nòmic”, ha afegit Cera.

Laura Grau | La redacció

L’entitat convida els grups parlamentaris a una trobada sobre sanitat l’11 de març

Corominas defensa el dret 
a decidir del poble català
El polític va fer una xerrada el dia 24 a la Casa de la Vila
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> L’UPC farà projectes sobre el municipi  
Els alumnes de cinquè de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del 
Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), estudiaran aquest 
quadrimestre del curs el municipi i proposaran projectes de millora so-
bre planejament, zones verdes, equipaments i polígons industrials. L’Àrea 
de Política Territorial rebrà les propostes i les supervisarà cara l’avaluació 
final. L’alcaldessa, María Elena Pérez; el president de l’Àrea de Política 
Territorial, Juan Parra, i la directora de l’Àrea de Política Territorial, Marta 
Bunyesch, van rebre el 18 de febrer els 44 alumnes del curs, dirigits per 
l’arquitecte Carles Llop, durant un acte celebrat a la Casa de la Vila | LR

> Sortida per descobrir les orquídies del Turó
L’Associació per a la conservació de l’entorn i la recerca (Acer), organit-
za el 2 de març un recorregut pel Turó de Montcada destinat a donar 
a conèixer la singularitat de flors que hi ha a l’espai natural. La visita, 
que serà guiada per la biòloga Montse López, se centrarà especialment a 
identificar les orquídies que es trobin en procés de floració. Les persones 
interessades a participar a l’activitat, que és gratuïta, es poden inscriure 
a través del correu electrònic acer@acer-associació.org o bé trucant al te-
lèfon 629 350 221| LR

Representants de Telefónica es 
reuniran el 4 de març amb el 
departament d’Organització i 
Noves Tecnologies de l’Ajun-
tament per tal de presentar el 
projecte desplegament de la 
fibra òptica Movistar al muni-
cipi. La tecnologia proposada 
és l’FTTH (Fiber to the home), la 
més avançada en el sector de la 
transmissió de dades que per-
met l’accés a Internet a una ve-
locitat de baixada de 100 mega 
bites –10 vegades més ràpid 
que una línia ADSL– i pujar 
arxius o continguts audiovisu-
als a 10 megues. 
Justament en el moment de 
tancar aquesta edició, el grup 
municipal del PPC presentava 
al Ple una moció reclamant la 
millora de la xara ADSL i la 
implementació de la fibra òpti-
ca al municipi.

Reclamació reiterada. “La im-
plementació d’aquest siste-
ma és una molt bona notícia, 

perquè millorarà les teleco-
municacions de manera sig-
nificativa”, ha manifestat la 
presidenta de l’Àrea Interna i 
regidora d’Organització i No-
ves Tecnologies, M. Carmen 
Porro (PSC), qui ha recordat 
que el consistori porta més de 
dos anys reclamant els princi-
pals operadors que inverteixin 
en la millora i la capacitat de 
les seves infraestructures de co-
municacions. 
Un cop Telefónica es reuneixi 
amb el consistori, es convocarà 

una reunió informativa amb les 
AV de Terra Nostra i de Can 
Sant Joan. Ambdues entitats 
han presentat recentment sen-
gles instàncies acompanyades 
de 757 i de 550 signatures, res-
pectivament, per sol·licitar mi-
llores a la xarxa. Des de l’em-
presa de telefonia han informat 
que tècnics de la companyia 
estan distribuïnt entre les co-
munitats de propietaris els do-
cuments d’acceptació requerits 
per procedir a la instal·lació de 
la fibra òptica.

Telefònica farà arribar en breu la 
fibra òptica a les llars del municipi

tElEcomunicacions

La companyia dóna així resposta a les demandes de l’Ajuntament i dels usuaris

Pilar Abián | La redacció

L’AV Terra Nostra ha lliurat a mitjan de mes un total de 550 signatures reclamant la fibra òptica
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o> Inici d’obres del pas soterrat del carrer Horts

El 3 de març està previst que l’Adif posi en marxa l’arranjament del pas 
soterrat del carrer dels Horts, que roman tancat per ordre del consisto-
ri des de principi d’any per qüestions de seguretat. L’empresa adjudica-
tària és Compasan Puentes y Obra Civil. La primera set mana es realitzarà 
l’estintolament de les vies, que consisteix a reforçar la seguretat de les 
bigues interiors del pas. Aquestes obres es faran en horari nocturn. La se-
tmana del 10 de març començarà la demolició de l’antic pas, i està previst 
que se substitueixi l’actual format de túnel arrodonit per bòveda per un 
túnel més quadrat, que doni una sensació de més amplitud, com el del 
carrer Llevant. L’obra durarà aproximadament dos mesos | LR
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MARATÓ DE SANG
La Casa de la Vila acollirà el dia 
10 la novena edició amb l’objectiu 
d’arribar a les 300 donacions  

pàg. 12 pàg. 12

DIA DE LA DONA
Xerrades, teatre, música i 
altres propostes per celebrar 
el 8 de març al municipi

El Departament de Benestar So-
cial i Família de la Generalitat de 
Catalunya ha posat en funciona-
ment el nou centre d’acolliment 
Can Miralpeix, situat a Vallen-
çana, on en l’actualitat viuen 17 
menors. La titularitat del centre és 
de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i a l’Adolescència 
(DGAIA) i està gestionat per la 
cooperativa Gedi. El servei està 
destinat a atendre temporalment 
infants i adolescents de 12 a 18 
anys que han hagut de ser sepa-
rats del seu nucli familiar perquè 
s’ha detectat una situació de risc 
greu o bé han arribat a Catalu-
nya sense tenir cap referent fa-
miliar al país. 

Mentre dura l’estada, d’uns 9 
mesos, l’equip de professionals 
del centre –format per 19 per-
sones– fa l’estudi d’observació 
i diagnòstic de la situació dels 
joves i les seves famílies i propo-
sa les mesures de protecció més 
adients per a ells, que poden ser 
tornar amb els pares si la situació 
ha millorat, anar a viure amb 

algun familiar o bé una família 
d’acollida o bé conviure amb al-
tres infants i adolescents en un 
Centre Residencial d’Acció Edu-
cativa (CRAE). 

Els objectius. Benestar Social i 
Família té a tot Catalunya un 
total de 20 centres d’acollida, 
sent el de Can Miralpeix, amb 
20 places, l’únic al Vallès Oc-
cidental. “Aquests centres ofer-
eixen atenció immediata i tran-
sitòria”, va indicar la directora 
general d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la Generalitat, 
Mercè Santmartí, durant la visita 
institucional al centre que va tenir 
lloc el 24 de febrer, al qual també 
va assistir una delegació munici-
pal encapçalada per l’alcaldessa, 
María Elena Pérez (PSC). 
Durant  el torn de parla-
ments, Santmartí va destacar 
“l’emplaçament ideal del centre 
enmig de l’entorn natural, però 
molt a prop del nucli urbà”. 
Per la seva banda, l’alcaldessa va 
insistir a oferir “l’ajut necessari 
per tirar endavant el projecte”. 
La directora de Can Miralpeix, 
Mónica Cuadrado, de la coopera-
tiva Gedi, va explicar que alguns 
dels joves en edat d’escolarització 
obligatòria estan matriculats als 
instituts de Montcada i que, a 
més, participen regularment de 
les activitats que es proposen 

des de l’Espai Can Tauler. “Els 
oferim un ambient acollidor 
i estable basat en el respecte”, 
va dir Cuadrado, qui va aprof-
itar l’avinentesa per proposar a 
l’Ajuntament dos projectes de 
col·laboració: un sobre un hort 
urbà conreat pels menors, els pro-
ductes del qual es podrien destinar 
a iniciatives socials del municipi, i 
un altre en què els joves podrien 
fer tasques de manteniment i 
neteja al Parc de la Serralada de 
Marina on es troba l’edifi ci.

Sílvia Alquézar | Vallençana

La DGAIA destaca el lloc 
ideal de l’edifi ci enmig 
de l’entorn natural i molt 
a prop del nucli  urbà

bEnEstaR social i famÍlia

Una delegació de la Generalitat i de l’Ajuntament va visitar el 24 de febrer l’equipament, l’únic que existeix al Vallès Occidental

El centre Can Miralpeix, a Vallençana, entra 
en marxa amb l’acolliment de 17 menors 

La fi nca Can Miralpeix, a Vallençana, s’ha convertit en un centre d’acollida per a menors del Departament de Benestar Social i Família
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Un edifi ci amb passat modernista

Can Miralpeix és una fi nca pro-
pietat d’una família de Montca-
da del mateix nom, que ha llogat 
l’espai a la Generalitat. Es tracta 
d’una antiga vila d’estiueig de 
principi del segle XX, construï-
da per una família de joiers de 
Barcelona.  De l’estil modernista 
del seu origen ja no en queda 
res, ja que ha estat sotmesa a 
diverses reformes, l’última per 
acollir les dependències del nou 

centre. En l’actualitat, a la part 
exterior, hi ha una piscina i di-
verses pistes esportives, a més 
dels espais habilitats per acollir 
una aula de formació, un espai 
de trobada amb les famílies i un 
taller de fusteria. A l’interior de 
l’edifi ci, de tres plantes, hi ha les 
habitacions, la cuina, els lava-
bos, la sala d’estar, el menjador 
i l’espai de treball dels profes-
sionals | SA
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El programa d’activitats també inclou una altra xerrada, un concert, un sopar, un taller i dues obres de teatre

L’autora Sílvia Soler oferirà una 
reflexió sobre el fet de ser escriptora

dia intERnacional dE lEs donEs

Estrena de ‘Con 
esencia a carmín’
El grup Sin teta hay paraíso, 
fundat per dones de Montcada 
que han patit un càncer de pit, 
s’ha afegit als actes del Dia de la 
Dona amb un muntatge teatral 
titulat ‘Con esencia a carmín’, 
dirigit per Santiago Jiménez –de 
la Plataforma Creativa El Trape-
cio– i protagonitzat per Manue-
la Muñoz, Sole Turpín i Marga 
Rodríguez, tres components 
de l’entitat. L’obra està basada 
en textos de Dario Fo i Franca 
Rame i es representarà el 8 de 
març l’Auditori (19h). “El mun-
tatge  –explica Jiménez– vol ser 
un homenatge a les dones que 
conserven al seu cos i a la seva 
ment les cicatrius de la vida”. 
Una de les participants a l’obra, 
Manuela Muñoz, s’ha mostrat 
satisfeta amb l’experièn cia, 
“que ha estat molt enriquido-
ra”. Les entrades costen 4 eu-
ros i es poden comprar antici-
padament a l’Auditori | LG

La xerrada de l’autora Sílvia So-
ler sobre les dones que volen ser 
escriptores és un dels plats forts 
del programa commemoratiu del 
Dia Internacional de les Dones, 
organitzat per l’Ajuntament i els 
grups de dones de la ciutat. La 
guanyadora del Premi Ramon 
Llull 2013 amb l’obra ‘L’estiu 
que comença’ farà una reflexió 
sobre el que ha significat i signi-
fica ser dona i escriptora a la so-
cietat, en un acte que tindrà lloc 
el pròxim 17 de març a la Biblio-
teca Elisenda. 

Altres propostes. La celebració 
del 8 de març començarà el dia 7 
amb una altra conferència a la Bi-
blioteca de Can Sant Joan (19h) 
a càrrec d’Èlia Romo, llicenciada 
en filologia àrab i hebrea, qui 
parlarà dels tòpis a la cultura is-
làmica sobre les dones i la diver-
sitat. D’altra banda, el mateix dia 
de l’efemèride hi haurà l’estrena 

de l’obra de teatre ‘Con esencia a 
carmín’, del grup Sin teta hay pa-
raíso, i un sopar i ball de germa-
nor al restaurant Can Piqué. El 
preu és de 25 euros per persona 
i també inclou l’autocar d’anada 
i tornada, que pararà al Casino 
de Terra Nostra (21h), davant 

del Mercadona de Can Cuiàs 
(21.10h) i a la plaça Lluís Com-
panys (21.20h). Les reserves es 
poden fer fins al dia 5.
Diumenge, el grup Teatrac re-
presentarà al Kursaal (19h) 
l’espectacle ‘Les dones sàvies’, 
basat en textos de Molière. 
L’entrada costa 4 euros. El dia 
16, la protagonista serà la mú-
sica amb un concert a càrrec de 
Connie Lynch i Anna Lee, que 
faran un recorregut musical per 
les cantants de blues i jazz més 
importants de la història. Serà a 
les 19h, a l’Auditori, i l’entrada 
és gratuïta. El programa clourà 
el 22 de març amb un taller de 
decoració de cupcakes, a càrrec 
de Delixus Shop. Hi ha previst 
fer dues sessions de 90 minuts, 
de 17 a 20h, a la Casa de la Vila. 
Les persones interessades es 
poden inscriure fins al dia 17 a 
l’Oficina d’Atenció a les Dones 
de 9.30 a 14.30h o bé a través de 
l’email oad@montcada.org.

Sílvia Alquézar | La redacció
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L’escriptora Sílvia Soler tornarà a Montcada

Presència local 
a la protesta 
contra la llei de 
l’avortament
Una quinzena de veïnes de 
Montcada vinculades a grups 
de dones locals va participar el 
14 de febrer a la manifestació 
convocada a Barcelona contra la 
reforma de la llei de l’avortament 
que impulsa el govern del PP. Les 
manifestants duien pancartes i 
mocadors de color lila reclamant 
la paralització de la reforma per 
considerar que atempta contra 
els drets bàsics de les dones i su-
posa un retrocés de 30 anys. El 
Ple de gener va aprovar una mo-
ció presentada pels col·lectius de 
dones en contra dels canvis que 
l’executiu de Rajoy vol introduir 
a la llei | LG

Manifestants locals a la protesta de Barcelona
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La sala institucional de la Casa de 
la Vila es transformarà el pròxim 
10 de març en una unitat mòbil 
del Banc de Sang i Teixits (BTS) 
per acollir la novena edició de la 
Marató de sang, que tindrà lloc de 
9 a 14.30h i de 16 a 21h. Poden 
ser donants les persones majors de 
18 anys que pesin més de 50 qui-
los i no pateixin cap malaltia. No 
cal anar en dejú, sinó al contrari, 
és recomanable haver fet un àpat 
normal. Abans de fer la donació, 
el voluntari ha d’omplir un qües-
tionari mèdic. En el cas de les do-
nes, es poden fer tres extraccions 
a l’any, mentre que en els homes 
en són quatre, sempre respectant 
que entre donació i donació han 
d’haver passat dos mesos.

L’objectiu. Els organitzadors han 
fet una crida entre la població a 
participar en la campanya per 
arribar a les 300 extraccions. La 
vuitena edició va comptar el 2013 
amb un total de 239 donacions, 
una xifra inferior a l’any anterior, 
quan se’n va arribar a les 261. Du-

rant la jornada, el BST desplega 
més d’una vintena d’efectius en-
tre metges i infermers, a més de 
voluntaris de Creu Roja. L’AV de 
Font Pudenta-Muntanyeta oferirà 
un any més una xocolatada als 
assistents (17.30h) i el restaura  nt 
McDonald’s, suc de taronja. 
El BST ha posat en marxa una 

aplicació per aprofitar les xarxes 
socials com a motivadores de la 
donació entre la ciutadania. A tra-
vés d’aquesta eina, l’usuari podrà 
donar a conèixer el seu grup san-
guini, afegir-lo al perfil de Facebo-
ok i conèixer el grup sanguini dels 
amics, així com saber a qui pot do-
nar sang i de qui pot rebre’n.

solidaRitat

La novena Marató de sang es farà 
el 10 de març a la Casa de la Vila
Poden ser donants els majors de 18 anys que pesin més de 50 quilos i estiguin sans 

Sílvia Alquézar | La redacció

L’any passat, el Banc de Sang va comptabilitzar un total de 239 donacions durant la Marató
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L’Associació de Dones Empresàries de Montcada (Asdem) té previst fer el 
15 de març una sortida a la Colònia Rusiñol, a Manlleu. Guies del Museu 
del Ter explicaran l’evolució històrica de la colònia lligada a la trajectòria 
de l’artista modernista Santiago Rusiñol i la seva vinculació amb la ciutat 
d’Osona. Els participants podran passejar pels jardins i conèixer els habi-
tatges de la colònia, entre els quals destaquen el xalet dels amos –el Cau 
Faluga– i el pis del director, a més de veure la turbina –encara en funcio-
nament– i la fàbrica de filatura on es pot observar part de la maquinària. 
Les persones interessades es poden inscriure a l’adreça donesasdem@
gmail.com. El preu de la visita, que inclou el dinar, és el 40 euros. D’altra 
banda, Asdem té previst participar al Network Dones amb Empenta a Gra-
nollers, el 7 de març, i al Getting Contact per a dones empresàries que es 
farà a Terrassa el dia 10  | SA

> Asdem fa una sortida a la Colònia Rusiñol

> Integració fa una xerrada sobre el padró
La Regidoria d’Integració va organitzar el 26 de febrer al Centre Cívic la 
Ribera una xerrada sobre el funcionament del padró, els mecanismes per 
registrar-s’hi i altres dades que poden ser útils per a les persones nouvin-
gudes que volen regularitzar la seva situació. L’objectiu era informar per 
què serveix el padró, com s’ha de gestionar i quins són els drets i deures 
de la ciutadania sobre al respecte. La reunió es va emmarcar en el progra-
ma Construir l’entorn | SA
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Estrènyer els vincles entre 
Catalunya i Paquistà és l’objectiu 
de la nova entitat Pau Paquista-
ní, que va fer la seva presentació 
el 20 de febrer a la Ribera amb 
una festa en què va participar 
força membres de la comunitat 
paquistanesa de Montcada, que 
se situa en unes 450 persones, 
segons el padró municipal. L’acte 
va comptar amb la presència 
d’una delegació municipal for-
mada per l’alcaldessa, Maria 
Elena Pérez, el regidor de Par-
ticipació Ciutadana, Jonathan 
Martín –ambdós del PSC–, i la 
regidora d’Integració, Elisabeth 
González (CiU). Tots ells van 
felicitar l’entitat per la seva tasca 
en el procés d’integració d’aquest 
col·lectiu al barri. El president de 
Pau Paquistaní, Muhammad As-
hraf, va destacar que l’entitat està 
oberta a tothom i que els seus ob-
jectius són “promoure la bona 
relació entre els veïns, ajudar 

les famílies d’origen forani en 
els tràmits amb l’administració 
i divulgar les festes i tradicions 
d’ambdues cultures”. Ashraf, 
de 20 anys, va arribar a Mont-
cada amb 11 i és un jove molt 
implicat en la vida social i cultu-
ral de la Ribera. Ha estudiat ca-
talà al SLC, és voluntari de Creu 
Roja Montcada (CRM) i el curs 
vinent vol estudiar un cicle for-
matiu sobre integració social.

Alguns consells. Membres del pro-
grama Voluntariat per la Llengua 
i de l’Abi van organitzar al Centre 
Cívic un taller de dibuix per als 
infants. Per la seva banda, volun-
taris de CRM van fer un taller 
de maquillatge i van obsequiar 
la canalla amb joguines. La festa 
va cloure amb un berenar amb te 
i pastes típiques de la cuina pa-
quistanesa. L’entitat va signar el 
passat desembre un conveni amb 
l’Ajuntament per utilitzar el Kur-
saal com a local social. 

intEGRació

Pau Paquistaní neix 
per establir ponts entre 
Catalunya i Paquistà
L’entitat es presenta oficialment amb una festa a La Ribera
Laura Grau | La Ribera

Veïns de La Ribera d’origen paquistanès, prenent te i pastes típiques del seu país durant el berenar que va organitzar Pau Paquistaní el dia 20

La Regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament organitzarà amb el 
suport del col·lectiu Cuina Vallès 
–format per 13 restaurants del 
Vallès Occidental, entre els quals 
hi ha Can Piqué– la segona edi-
ció de la mongetada popular al 
municipi, que enguany tindrà un 
caràcter solidari ja que cada ra-
ció tindrà un preu simbòlic d’un 
euro que es destinarà íntegra-
ment a l’entitat Cáritas Montca-
da. Una desena de restauradors 
s’encarregarà de preparar el 8 de 
març a la plaça Lluís Companys 
(d’11 a 15h) 30 quilos de mon-
getes del ganxet –amb  la certifi-
cació de denominació d’origen– 
acompanyades per botifarra de 
Sant Vicenç i vi i oli d’Ullastrell. 

Presentació. L’alcaldessa, María 
Elena Pérez (PSC), el president 
de Cuina Vallès, Carles Calzina, 
i el propietari del restaurant Can 
Piqué, a Vallençana, Albert Ol-
tra, van presentar la segona edi-
ció en un acte fet a l’Ajuntament 
el 26 de febrer. “Hem decidit 

repetir l’experiència de l’any 
passat perquè va tenir molt 
bona acollida  a la ciutat”, 
va dir l’edil, qui ha afegit que 
la iniciativa és una manera de 
donar a conèixer els productes 
típics de la comarca i els res-
taurants de la zona i, alhora, 
promoure l’activitat  social i 
econòmica al municipi. Per la 
seva banda, Oltra va agrair el 
suport de l’Ajuntament i va ani-
mar la població a participar en 
la mongetada. “Són productes 

de primera qualitat que els 
cuinarem el mateix dia”, va 
dir el cuiner montcadenc, qui va 
recordar que a la primera edició 
es van repartir unes 400 racions 
“molt generoses”. 
Cuina Vallès organitza cada any 
una mongetada itinerant als dife-
rents municipis dels restaurants 
associats al col·lectiu. El 2013 
es va fer a Montcada i enguany 
l’àpat tindrà lloc a Cerdanyola 
durant la primera quinzena del 
mes de març. 

GastRonomia 

Comerç organitzarà una mongetada 
popular amb una finalitat solidària
La iniciativa, amb el suport de Cuina Vallès, es farà el dia 8 a la pl. Lluís Companys

Sílvia Alquézar | Montcada

Carles Calzina, l’alcaldessa i Albert Oltra van presentar el dia 26 la segona edició de la mongetada

D’esquerra a dreta, González, Pérez, Ashraf i Martín, durant els parlamentsLa nova entitat va organitzar tallers infantils

fo
to

s:
 l

au
r

a 
G

r
au

sí
lv

ia
 a

lq
u

éz
ar

L’Ajuntament i Creu Roja Mont-
cada han renovat per un any més 
el conveni de col·laboració per 
mitjà del qual l’ong es compro-
met a continuar desenvolupant 
al municipi programes de foment 
del voluntariat i de caire social, 
amb una subvenció per part 
del consistori de 13.000 euros. 
L’acord el van signar el 21 de 
febrer l’alcaldessa, María Elena 
Pérez (PSC), i el president de 
l’assemblea local, Francesc Ro-
set.

Voluntariat. El conveni pretén 
promocionar i potenciar les per-
sones que facin accions volun-
tàries al municipi, així com capa-
citar-les per a aquestes tasques. 
Sobre projectes vinculats a infàn-
cia, destaca el manteniment del 
suport escolar per mitjà de tallers 
d’estudi adreçats a l’alumnat amb 
dificultats escolars. En l’àmbit de 
gent gran, el conveni preveu la 
col·laboració de Creu Roja en 
l’organització d’actes adreçats a 
aquest col·lectiu i també realitzar 

serveis d’atenció individualitzada. 
L’acord signat inclou qüestions 
de salut, fent una tasca de sensi-
bilització en jornades com el Dia 
Mundial de la Sida o la Marató 
de Donació de Sang o bé consoli-
dant el programa de reducció de 
riscos sobre drogodependències. 
Creu Roja continuarà oferint 
campanyes contra la pobresa, 
com recollida d’aliments i de 
roba per a persones vulnerables. 
Així mateix, el conveni manté 
els serveis preventius d’atenció 
sanitària immediata en esdeveni-
ments socials, esportius, culturals 
o lúdics on el consistori demani 
la seva presència. 

Sílvia Alquézar | La redacció

Creu Roja continuarà fent 
tasques socials a la ciutat
L’Ajuntament ha renovat l’acord amb l’ong durant un any

col·laboRació

Voluntaris de Creu Roja fent un taller infantil

la
u

r
a 

G
r

au



131a quinzena | Març 2014 Societat

“Els accidents es produeixen la 
majoria de vegades quan els 
infants es queden sense la vi-
gilància d’un adult”. Així es va 
expressar la infermera del CAP 
Les Indianes Sílvia González du-
rant la primera xerrada del cicle 
de conferències sobre salut als 
primers anys de vida, organitzat 
per la Regidora d’Educació i la 
Xarxa d’Escoles Bressol Muni-
cipals. La ponent va parlar de 
la prevenció d’accidents, durant 
un acte fet el 21 de febrer a la 
Casa de la Vila que va comptar 
amb l’assistència de l’alcaldessa, 
María Elena Pérez, i la regido-
ra d’Educació, Ana Rivas, totes 
dues del PSC. 

Alguns consells. González va fer 
una repassada pels accidents més 
freqüents entre els infants de 0 a 
5 anys i va recomanar als pro-
genitors una actitud pedagògica 
davant dels fi lls “deixant-los 
experimentar però sempre al 
costat seu”. González també va 

fer una pinzellada sobre els pri-
mers auxilis en cas d’accidents. 
“En cas de dubte, el millor és 
que porteu els infants al centre 
de salut perquè els examinin”, 
va indicar la ponent.
Per la seva banda, l’alcaldessa 
va destacar la importància del 
cicle de conferències, que s’ha 
obert a tota la població. “És 
una mostra del treball con-
junt entre l’administració i 

les empreses que gestionen les 
escoles bressol municipals”, 
va remarcar. D’altra banda, la 
regidora d’Educació va agrair la 
col·laboració en el projecte dels 
centres d’atenció primària de la 
ciutat. La segona xerrada del 
cicle sobre salut es farà el 28 de 
març i la tercera i última, el 30 de 
maig, amb temàtiques encara per 
concretar. Totes dues es faran a 
la Casa de la Vila, a les 15.30h.

La infermera Sílvia González va obrir el 21 de febrer el cicle de xerrades sobre salut 

‘Els accidents passen quan els 
infants es queden sense vigilància’  

Sílvia Alquézar | Montcada

La infermera de pediatria del CAP Les Indianes, Silvia González, va fer la primera xerrada

El Consell Escolar Municipal (CEM), que es reunirà el 5 de març a la Casa 
de la Vila (17.30h), farà una crida entre les Ampa i els centre escolars 
del municipi perquè s’adhereixin a l’acte d’homenatge a les víctimes de 
les vies del tren que passen per Montcada, que tindrà lloc el 13 de març. 
Durant la trobada, el CEM també abordarà altres temes com la previsió 
de places escolars al municipi a curt i mig termini, especialment a secun-
dària, i el procés de modifi cació de les àrees de proximitat i infl uència de la 
ciutat per tal d’adequar-se a la normativa vigent tenint en compte la singu-
laritat de la localitat. D’altra banda, el Consell informarà de la conferència 
sobre l’anàlisi de la LOMCE prevista el 19 de març a l’Auditori (17.30h), a 
càrrec de Blai Gasol, exdirector general d’ordenació i innovació educativa 
del departament | SA

> El programa Thao inicia les medicions
Alumnes del cicle formatiu de grau 
mig d’auxiliar d’infermeria de l’INS 
La Ferreria han començat a fer les 
mesures de pes, talla i perímetre 
de la cintura als infants de primària 
de les escoles locals, en el marc 
del programa Thao Salut Infantil 
que coordina la Regidoria de Salut 
Pública. Fins ara, ja s’han fet les 
medicions als estudiants d’El Turó 
–a la foto–, El Viver i l’Elvira Cu-
yàs. Per participar en l’estudi, que 
s’adreça als alumnes de P3 a 4t, 
els pares han hagut de signar una 
autorització. La Regidoria ha recor-
dat que les famílies encara poden adherir-se al projecte i que hi ha previst fer 
una segona visita a les escoles per fer les mesures dels alumnes absents el 
primer dia. La campanya pretén conèixer el grau d’obesitat de la població in-
fantil de la ciutat i dissenyar programes per prevenir el sobrepés. Les mesures 
es faran durant quatre anys per veure l’evolució dels infants | SA

L’Escola Bressol Municipal Camí 
del Bosc, situada a Can Cuiàs, 
oferta un aula per a nadons que 
es posaria en marxa aquest ma-
teix curs escolar, si hi ha sufi cient 
demanda. Aquesta aula, amb 8 
places, s’adreça a infants nascuts 
el 2013, que tinguin un mínim 
de 16 setmanes. Les famílies inte-
ressades a portar els seus fi lls a la 
llar d’infants poden posar-se en 
contacte amb el centre, situat al 
carrer Circumval·lació sn, o bé al 
telèfon 935 758 093. Si obrís l’aula 
de nadons de Camí del Bosc, que 
al setembre passat no va tenir prou 
inscripció, les cinc escoles bressol 
de titularitat pública del municipi 
oferirien aquest servei per als in-
fants més petits.

Altres serveis. Els espais familiar 
i nadó que s’ofereixen a l’EBM 
Camí del Bosc estan tenint una 
bona acollida des que es van po-
sar en marxa el passat octubre, 
amb l’assistència d’una vintena de 
famílies. La llar d’infants va rebre 

el 18 de febrer la visita d’una de-
legació municipal, encapçalda per 
l’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), qui va anunciar que donat 
el bon funcionament dels serveis 
“es repetirà l’experiència”. La 
iniciativa –que des d’aquest curs 
ofereix la Regidoria d’Educació i 
la Xarxa d’Escoles Bressol Muni-
cipals– està dirigida per les educa-
dores de la llar d’infants municipal, 
amb el suport de Dapsi.

Educació dE 0 a 3 anYs

L’EBM Camí del Bosc 
oferta una aula de nadons
La classe, amb 8 places, s’obriria enguany si hi ha demanda

Sílvia Alquézar | La redacció

> El Consell Escolar Municipal es reuneix el dia 5

L’escola El Viver va organitzar el 26 de febrer una marató de contes 
per als alumnes del centre en el marc de la seva setmana cultu-
ral, que va ser un èxit. La iniciativa va comptar amb la participació 
de diverses persones vinculades amb el municipi com l’alcaldessa, 
l’inspector del Departament d’Ensenyament i la poetessa Elisa Rie-
ra, entre d’altres. A més, els petits van gaudir amb d’altres activitats 
com el teatre, la pintura i la dansa | SA

> Èxit de la marató de contes a El Viver
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Continuen les 
jornades de 
portes obertes 
a les escoles
Sílvia Alquézar | Redacció

Les escoles de Montcada conti-
nuen amb les jornades de portes 
per donar a conèixer les seves 
instal·lacions i el projecte edu-
catiu abans de l’inici del període 
de preinscripció, que tindrà lloc 
de l’11 al 21 de març. El calen-
dari previst és el següent: el dia 
4 al Reixac (18h) i l’Elvira Cu-
yàs (17h); el dia 5, al Font Fre-
da (17h); el dia 6, al Mitja Cos-
ta (17h) i La Salle de primària 
(18h); el dia 7, al Mas Rampinyo 
(15.15h); el dia 8, al Turó (11h) 
i el dia 10, al Viver (17.30h). Pel 
que fa als centres de secundària, 
al març només restaran per fer 
les jornades a La Salle (5 de 
març, 18h) i a l’INS Montserrat 
Miró (6 de març, 18h). 

L’EBM Camí del Bosc es troba a Can Cuiàs
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Al voltant de 500 persones van 
participar entre el 22 i el 23 de 
febrer a la Trobada de Formació 
d’Escoltes Catalans 2014, orga-
nitzada per l’Agrupament Escol-
ta El Turó al municipi. Durant 
dos dies, els educadors de 40 
agrupaments de Catalunya van 
reflexionar sobre la contrucció 
d’identitats, la diversitat, la in-
clusió i les necessitats educatives 
especials. Les sessions formatives 
es van fer al Kursaal, a l’INS La 
Ribera i Can Tauler. La Trobada 

també va incloure una part més 
lúdica, amb una cercavila pels ca-
rrers de Montcada, un sopar de 
germanor a l’Aulari de Mas Ram-
pinyo i una festa a La Unió. 

Objectius. “Obrim la mirada i 
el pensament per ajudar a ges-
tionar la identitat dels infants 
i joves del cau”, va dir la cap 
pedagògica d’Escoltes Catalans, 
Berta de la Flor, durant la jorna-
da inaugural, dissabte a l’Espai 
Kursaal, en què també va inter-
venir el psicopedagog i professor 

de la Universitat Autònoma de 
Barcelona Miquel Àngel Essom-
ba. El ponent va suggerir als as-
sistents prendre consciència de la 
influència de la societat en les de-
cisions personals i els va animar 
a valorar si és necessari un canvi 
de perspectives. “Us proposo 
que us endinseu en l’aventura 
de deconstruir models per 
construir-ne de nous que donin 
resposta a l’autèntica diversi-
tat”, va dir Essomba, qui va des-
tacar que cal un treball personal i 
col·lectiu per aconseguir-ho. 

Educació En El llEuRE

Mig miler de persones participa a 
la Trobada de Formació d’Escoltes
L’Agrupament Escolta El Turó va organitzar la jornada els dies 22 i 23 a la ciutat

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

El programa ‘De aquí a allá’, 
conduït per Agustín López, de 
17anys, és una de les novetats de 
la programació de Montcada Rà-
dio en els espais de col·laboradors 
d’aquesta temporada. El jove, 
estudiant de tercer d’ESO a l’INS 
La Ferreria, transmet l’esperit més 
jove de l’emissora municipal tots 
els dilluns, de 21 a 22h. “Poso 
música dance i, de vegades, 
compto amb la col·laboració 
del punxadiscos Dani”, explica 
l’adolescent, a qui li agradaria 
ser dj i locutor de ràdio. “A casa 

practico amb un programa 
que tinc a l’ordinador i, algun 
cop, he punxat discos en una 
festa”, comenta López, un aficio-
nat al món de la ràdio des dels 12 
anys, quan va fer un programa a 
l’emissora de Ràdio La Mina, on 
també va fer un curset impartit 
per una col·laboradora de Rà-
dio Barcelona. “La ràdio és una 
manera de divertir-me però, 
alhora, veig que m’agradaria 
dedicar-me professionalment”, 
argumenta el jove. El programa 
es pot escoltar també dissabte, de 
10 a 11h, en diferit.

Sílvia Alquézar | Redacció

El jove Agustín López fa el programa ‘De aquí a allá’ tots els dilluns, de 21 a 22h

‘De aquí a allá’, l’esperit 
més jove de la ràdio local
Agustín López, de 17 anys, condueix l’espai cada dilluns

EmissoRa municipal
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Alguns dels assistents a la Trobada de Formació d’Escoltes Catalans durant la jornada inaugural que va tenir lloc al Kursaal el 22 de febrer
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El Projecte d’intervenció integral 
de la Muntanyeta de Can Sant 
Joan fa un pas més en la seva 
materialització gràcies a un pla  
d’inclusió social, amb accions de 
caire social, cultural i lúdic per 
als infants i els joves, que han 
dissenyat els monitors i educadors 
en el lleure de l’empresa Iniciatives 
i Programes SL, seguint les 
directrius del plec de condicions 
del concurs públic convocat per 
l’Ajuntament per tal de fer-se càrrec 
d’aquest servei. Un cop enllestits 
els projectes de la Llei de barris 
de la Ribera, la prioritat del govern 
en aquest mandat és l’execució 
del Pla d’intervenció integral de la 
Muntanyeta. Si bé el gruix de les 
accions previstes són de caràcter 
urbanístic, la intervenció a la part 
alta de Can Sant Joan també 
destina recursos  a projectes amb 
una vessant social. En aquest 
sentit, el regidor delegat del Pla 
integral, Jonathan Martín, recorda 
que “la prioritat a la muntanyeta 
són les reformes urbanístiques, 
però la vessant social de la llei de 
barris ens permet dotar els veïns de 
molts més recursos”.
El primer col·lectiu a benefi ciar-se’n 
és el dels infants i els joves entre 
els 3 i els 20 anys. Més endavant, 
l’Àrea Social de l’Ajuntament se 

centrarà en la gent gran –amb 
activitats a l’entorn de la memòria 
històrica– i també en les dones –on 
es destacarà la seva importància 
en el desenvolupament del 
barri–. L’objectiu global és seguir 
treballant en la millora de la 
integració i la cohesió social de la 
Muntanyeta.

Les accions de caire 
social arribaran més 
endavant al col·lectiu de 
la gent gran i a les dones 
del barri

Les activitats que s’impulsaran 
vindran determinades pels re-
sultats d’una diagnosi sobre els 
infants i joves i han de donar 
resposta a dos grans objectius: 
d’una banda, treballar la formació 
d’una identitat i d’un sentiment 
de pertinença al grup, al barri i a 
la ciutat; i de l’altra, desenvolupar 
les competències participatives i 
ciutadanes, tot trencant amb els 
prejudicis. Per aconseguir-ho, 
es valdran de propostes com 
tallers, cursos i monogràfi cs, 
exposicions, activitats esportives, 
excursions, intercanvis amb els 
dos centres oberts de Montcada 
i Reixac i l’Espai Jove Can Tauler, 
intercanvis intergeneracionals, 

participació en les festes populars, 
la commemoració de dies as-
senyalats i festes de cloenda cada 
trimestre. Aquestes activitats 
s’organitzaran per franges d’edat: 
menors de 3 a 6 anys, de 7 a 12 
anys i de 13 a 20 anys.
Però aquesta inclusió social no es 
farà únicament amb els infants i 
els joves, sinó també amb les seves 
famílies, ja que la seva implicació 
afavorirà l’evolució dels seus fi lls.
L’execució de la Llei de barris a 
la Muntanyeta també ha permès 
incloure-hi l’Hotel d’entitats, per tal 
de convertir aquest equipament en 
la referència social de la població 
del sector. Jonathan Martín avança 
que durant el segon trimestre 

d’aquest any, es faran reunions 
amb les entitats de Can Sant 
Joan per redistribuir-ne els actuals 
espais i adequar-ne els usos entre 
les moltes entitats que hi tenen la 

seva seu. D’altra banda, una de 
les millores que ja és una realitat 
a l’equipament és la connexió 
gratuïta a Internet gràcies al servei 
de Wifi  que ofereix l’Ajuntament.

>monogràfi c

dins dEl pRojEctE d’intERvEnció intEGRal

Dissenyen un pla d’accions socials, culturals i 
lúdiques per als infants i joves de la Muntanyeta

ÀREa tERRitoRial
coordinació i redacció: Gabinet de premsa
més informació a www.montcada.cat

DIAGNOSI I ACTIVITATS
Una diagnosi determinarà les activitats 
més adequades adreçades als més joves 
de la Muntanyeta 

ESCALES MECàNIQUES
Les transformacions urbanístiques són 
molt importants, amb el tercer tram 
d’escales mecàniques com a prioritat

MARÍA ELENA pÉREZ
ALCALDESSA

Era l’any 2005 quan el barri de 
la Ribera es benefi ciava de ser 
inclòs dins la nova Llei de bar-
ris impulsada per la Generalitat. 
L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac estava convençut de l’encert 
de fer una inversió de 9,7 milions 
d’euros i assumir-ne el 50%. Tres 
anys més tard, la millora dels 
barris de la ciutat posava el focus 
en la Muntanyeta de Can Sant 
Joan i acordava destinar-hi 10,3 
milions. Amb el pas del temps 
s’ha demostrat que les actuaci-
ons al barri de la Ribera han estat 
un encert. Aquest mandat ha de 
ser el defi nitiu per a la Muntanye-
ta i, de ben segur, que la millora 
pagarà la pena.

obREs als caRRERs novEll, tRianGlE i diaGonal 

Millorem
els barris

La rehabilitació integral dels 
carrers Novell, Triangle i Dia-
gonal és la que marcarà la ve-
ritable transformació que volen 
els veïns de la Muntanyeta de 
Can Sant Joan. La fesomia dels 
nous vials canviarà perquè els 
treballs consisteixen a deixar els 
carrer en una plataforma única, 
donant prioritat als vianants. 
D’aquesta manera, s’elimina-
ran les places d’aparcament i 
s’aprofi tarà per sanejar la xarxa 
de clavegueram, i se soterraran 
les línies elèctriques, el cablejat 
de l’enllumenat públic i els ca-
bles de telèfon. 
Les obres es concentren al carrer 
Novell i al tram del carrer Triangle 

entre els carrers del Cim i Diago-
nal. Mentre que la intervenció al 
carrer Diagonal es farà en el tram 
comprès entre els carrers del 
Bosc i Bateria.
Una de les grans millores pre-
vistes en el projecte d’interven-
ció integral a la Muntanyeta és 
la millora de la connexió entre 
els carrers del Pont i Triangle 
amb una escala mecànica que 
donarà continuïtat als dos trams 
mecanitzats que ja existeixen.
El cost d’aquestes actuacions 
és de gairebé 900.000 euros, 
fi nançats a parts iguals entre 
l’Ajuntament de Montcada i 
Reixac i la Generalitat de Cata-
lunya.

Els nous carrers prenen forma

Els carrers Triangle i Novell.

JONATHAN MARTÍN
REGIDOR DEL PLA INTEGRAL

Els veïns de la Muntanyeta han 
estat pacients esperant la trans-
formació urbanística dels seus 
carrers costeruts. Ara ha arri-
bat l’hora del gran canvi i amb 
aquestes intervencions volem 
millorar l’accessibilitat als ha-
bitatges de tota la zona. El Pla 
integral no s’atura i una de les 
prioritats de l’equip de govern és 
fer realitat el tercer tram d’esca-
les mecàniques. Més enllà de les 
obres, la Muntanyeta ha de viu-
re un altre canvi gràcies al pro-
grama d’inclusió social. Els joves 
són un dels grups majoritaris a 
la Muntanyeta i si estem al seu 
costat invertim en el seu futur i 
els dotem de més recursos.

El gran
canvi

A dalt, una vista de la Muntanyeta. Al costat, el cartell del concurs de fotos “M’agrada la 
Muntanyeta”. A sota, l’Hotel d’Entitats.
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‘Desmuntant tòpics 
sobre la dona i l’Islam
Xerrada a càrrec d’Èlia Romo

7 de març
biblioteca de can sant joan, 19h

28 l divendres
Tallers. Carnaval  als centres cívics la Ri-
bera i Can Cuiàs, a l’Espai Jove Can Tauler 
i al Gran Casino de Terra Nostra. Hora: A 
partir de les 18h. 

1 l dissabte
Rua. De Carnaval pels carrers de Montca-
da . Hora: 18h. Punt de sortida: Can Sant 
Joan (veure pàgina 20).

2 l diumenge
Visita. ‘Les (primeres) places de Gràcia’. 
Hora: 11h. Lloc: Sortida Metro Lesseps. 
Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Festa. De comiat del rei Carnestoltes i 
veredicte del concurs de sardines ‘car-
navaleres’, amb el grup Pentina El Gat. 
Hora: 12h. Lloc: Plaça de l’Església.

5 l dimecres
Reunió. Del Consell Escolar Municipal. 
Hora: 17.30h. Lloc: Sala Institucional de la 
Casa de la Vila.

Taller. ‘Arrossos, varietats i tècniques de 
cocció’, a càrrec d’Àngels Puntas. Hora: 
18.30h. Lloc: CC La Ribera. Preu: 4 euros.

Xerrada. Sobre els moviments ciutadans 

a favor de la sanitat pública. Hora: 19h. 

Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Favmir.

6 l dijous
Xerrada. ‘Com reaccionem davant dels 

conflictes?’, a càrrec de la psicopedagoga 

Anna Solano. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 

Elisenda de Montcada.

7 l divendres
Xerrada. ‘Desmuntant tópics, diversitat, 

Islam i dones’, a càrrec d’Èlia Romo. 

Hora: 19h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 

Joan (acte inclós al programa del Dia de 

la Dona).

8 l dissabte
Visita. Al barri de la Salut de Barcelona. 

Hora: 11h. Lloc: sortida metro Lesseps. 

Organitza: Fundació Cultural Montcada.

Gastronomia. Mongetada popular. Hora: 

11h. Lloc: Plaça Lluís Companys. Preu: 1 

euro (veure pàgina 13).

Teatre. ‘Con esencia a carmín’, del grup 

Sin Teta Hay Paraíso. Hora: 19h. Lloc: 

Auditori Municipal. Preu: 4 euros.

9 l diumenge
Teatre. ‘Les dones sàvies’, del grup Tea-
trac. Hora: 19h. Lloc: Espai Cultural Kur-
saal. Preu: 4 euros.

10 l dilluns
Solidaritat. Marató de donacions de sang. 
Hora: De 9 a 14.30h i de 16 a 21h. 19h. 
Lloc: Casa de la Vila. 

11 l dimarts
Col·loqui. Sobre la situació de la sanitat 
pública. Hora: 19h. Lloc: Sala Institucional 
de la Casa de la Vila. Organitza: Favmir.

13 l dijous
Xerrada. ‘Eines per gestionar els conflic-
tes’, a càrrec d’Anna Solano. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

Homenatge. A les víctimes del tren. Hora: 
19h. Lloc. Cantonada dels carrers Boga-
tell i Colon.

14 l divendres
Teatre. ‘Dolça, i fina, i tendríssima’, de la 
companyia SDT Teatre. Hora: 21h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 4 euros.

Donacions de sang
Organitza: Banc de sang

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
lEs donEs sÀviEs
Cia. teatrac
9 de març, 19h
sala Joan dalmau

EXposició
Joan marC alonso
fins al 14 de març
sala sebastià Heredia

EXPOSICIÓ

El Carnaval 

En fotoGrafiEs

del 6 al 29 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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r.miróJ.vila C.pardo Guixduran
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a.pujol a.pujol
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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
Fins al 23 de març

tEatRE
CON ESENCIA 
A CARMÍN
Sin Teta Hay Paraíso
8 de març, 19h

10 11

10 de març
casa de la vila, de 9 a 14.30h i de 16 a 21h
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>Editorial
Ens afecta a tots
La Marxa contra l’atur que el 27 
de febrer va sortir des de la plaça 
de la Pedra de Can Sant Joan en 
direcció al Parlament de Catalu-
nya pretenia, segons els organit-
zadors, fer visible un problema 
que, en menor o major mesura, 
ens afecta a tots. I és ben cert. 
Qui no té algun membre de la 
seva familia –si no tots– o al-
gun amic o conegut en atur? La 
manca de feina és la principal 
preocu pació de la ciutadania 
però no sembla ser la prioritat 
dels qui governen. Les mesures 
que s’han pres fins ara, comen-
çant per la reforma laboral, no 
han servit per res més que per 
fer més precari el mercat. Les 
xifres de l’atur continuen sent de 
les més altes d’Europa, els pe-
tits i mitjans empresaris seguei-
xen ofegats i els brots verds que 
anuncien des del govern deuen 
ser virtuals perquè la immensa 
majoria de la població continua 
sense albirar-los. 
Com diu l’Assemblea de Treba-
lladors i Aturats, ningú no s’ha 
d’avergonyir de no tenir feina ni 
tampoc de ser desnonat. Vergo-
nya, si de cas, n’haurien de tenir 
aquells que podent fer accions 
per capgirar aquesta situació, 
continuen mirant cap a un altre 
cantó. La Marxa contra l’Atur és 
un crit d’atenció als polítics que 
es fan els sords. 

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

Parc de vista rica
L’octubre del 2012 vaig ser convoca-
da, telefònicament, per part de l’Ajun-
tament a una reunió urgent amb el sr. 
Parra. Atès que jo havia de començar 
unes reformes a casa meva, vaig su-
posar que era per aquest motiu. Vaig 
expressar la meva voluntat d’anar-hi 
el mateix dia, però em van fer esperar 
quatre dies perquè el regidor estava 
de viatge. Malgrat tenir tots els permi-
sos i impostos al corrent i havia pagat 
totes les taxes, per la mala experièn-
cia d’un veí meu i sabent com actua 
l’Ajuntament, li vaig demanar al meu 
constructor si m’hi volia acompanyar. 
Arribem al departament de l’Àrea de 
Política Territorial i ens espera la se-
nyora Carmina Llumà, el sr.Parra no hi 
és ni ens diuen perquè. La conversa 
comença dient que les plaques de les 
obres estan a l’Ajuntament, fet que el 
senyor constructor diu que no l’han 
trucat perquè les passi a recollir, com 
s’acostuma a fer; la sra. Llumà insis-
teix, jo em poso amb el tema i dic que 
tinc els permisos de les obres a casa, 
que van sortir del Registre el dia 1 
d’octubre i amb un número de sortida 
i que, si és necessari, els porto, al que 
ella respon que no estava al corrent 
d’aquest fet. A continuació, desplega 
un plànol, explicant que la convoca-
tòria és perquè l’Ajuntament té previst 
fer un parc a Vista Rica i em demana 
que cedeixi un tros de terreny que llin-
da amb aquesta finca, fins a un camí 

que passa per sota, com en el seu dia 
ja havia fet el meu veí. Jo responc que 
quan es faci el parc ja en parlarem però 
ella insisteix dient que mentrestant, en 
podríem fer ús. Li demano que m’ho 
passi per escrit... Fa 16 mesos que 
espero. 
Ara, per casualitat, m’assabento que 
hi ha un projecte per aprovar i no 
s’ha avisat cap propietari, tot i ser-ne 

uns quants. Diuen que s’ha publi-
cat al BOE i està penjat als taulells de 
l’Ajuntament. La meva pregunta és, 
a casa nostra, qui paga els impostos? 
l’Ajuntament o els propietaris? Tenim 
tot el dret de ser informats. Hi ha una 
dita catalana que diu ‘Qui paga mana i 
parlant, la gent s’entén’. Parlem-ne sra. 
alcaldessa i tots els regidors que estan 
molt calladets. Nosaltres els paguem, 

mentre que ells especulen amb el que 
és nostre, que és ben nostre.

Emi Riera Capdevila
Montcada

Fe d’errates
En el darrer número vam anunciar que l’as-

sociació Genefa farà al maig una festa al 

Casino de Terra Nostra quan l’ubicació serà 

el parc de Ca n’Oller.

Intransigents

el clic

L’ANC està portant a terme una campanya de divulgació perquè 
Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir, democràticament a 
través de la consulta del proper 9 de novembre.Els que creiem que 
Catalunya és una nació i que ens mereixem poder votar sobre el 
nostre futur, proposem a la població expressar el nostre missatge 
penjant banderes estelades a la façana de les nostres cases.
Sembla ser que això ofèn els intransigents, que no admeten altre 
opinió que la seva i la volen imposar per mitjans no democràtics i, 
fins i tot, vandàlics. Recentment una mostra de la seva manca de 
respecte i poc esperit democràtic, ha estat aquesta pintada a la 
façana i el robatori de l’estelada penjada al balcó de la casa d’un 
conciutadà de Mas Rampinyo. Com és lògic, ho han fet d’amagat 
agredint la privacitat d’unes persones que només volen exercir el 
seu dret d’expressió. 
Aquest fet ha estat denunciat  als Mossos d’Esquadra de Montcada 
i Reixac. No obstant això, a través d’aquest mitjà de comunicació 
local,  l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Montcada i Reixac, 
fa públic el  seu suport als veïns afectats per aquests actes vandà-
lics i encoratja tota la ciutadania a unir les seves forces i a omplir els 
nostres balcons i façanes d’estelades, quantes més millor.

Assemblea Nacional de Catalunya (ANC)
Montcada

Participa i envia la teva foto a som@laveu.cat
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

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

eva García, portaveu del PPC

josep m. González, portaveu d’ICV-EUiA

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

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

Units contra la reforma local del PP
Al mes de maig es compliran 35 anys de la constitució dels ajunta-
ments democràtics. La majoria d’ajuntaments, també el de Mont-
cada i Reixac, hem estat capaços d’afrontar els grans reptes i els 
canvis culturals de fi nals del segle XX. Forjant un model de convi-
vència, de benestar, de cohesió social, de participació democràti-
ca i qualitat de vida. Però també hem estat 35 anys esperant un 
nou marc competencial i un fi nançament adequat per garantir 
la prestació dels serveis locals bàsics. Com a resposta a aquest 
anhel de major autonomia local, el govern de l’Estat va aprovar 
la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. Aquesta refor-
ma local vulnera clarament l’autonomia local i les competèn cies 
exclusives en matèria de regim local i d’organització territorial 
de la Generalitat de Catalunya reconegudes en l’Estatut de Ca-
talunya. Aquesta llei és totalment perjudicial per al conjunt de 
la ciutadania i per al bon funcionament de l’administració local. 
Posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals i, 
concretament, el sistema de serveis socials de proximitat, allu-
nyant-los de la ciutadania. No aporta millores a l’administració 
local sinó que la castiga, quan la seva gestió s’ha demostrat molt 
més efi caç que l’administració de l’Estat, essent aquesta la més 
endeutada respecte al global i respecte la despesa pública que 
realitza. Trenta anys esperant un nou marc competencial i un 
fi nançament adequat per garantir la prestació de serveis locals 
de qualitat perquè ara, amb aquesta Llei es torni a un model de 
fa quaranta anys enrere, amb un marc  raquític.
No tenim altra sortida que portar aquesta Llei del PP, al seu Tri-
bunal Constitucional, en defensa de l’autonomia local. Això es el 
que hem fet.

No. Diguem, no
Un cop més a Montcada li fan xantatge des de l’administració, 
en aquest cas Adif. Fa uns tres mesos ens va notifi car que 
anaven a començar les obres del pou de ventilació al carrer 
Jaume I, i que requeria l’ocupació de tot el carrer durant me-
sos. L’Ajuntament es va negar a acceptar la proposta perquè 
no garantia el soterrament. Ara, a canvi de la fi rma de l’Ajunta-
ment, renuncien a l’ocupació del carrer Jaume I, i reconeixen 
que és possible fer l’obra sense cap afectació, però ni parlar-
ne del soterrament.
Des del primer moment que Montcada va tenir coneixement del 
pas de la LAV pel nostre municipi, va néixer una gran oportuni-
tat per millorar Montcada, el soterrament de la línia de Portbou 
i per tant l’eliminació de la barrera que representa. Resulta molt 
agradable imaginar-se una gran i autèntica “Avinguda de la 
Unitat”, que anés des de Cant Sant Joan fi ns al Pla d’en Coll.
La proposta que vam fer va ser soterrar a l’hora la línia de la 
LAV i la línia convencional, però ens van venir amb que no era 
possible per problemes tècnics. Però els problemes desapa-
reixen quan l’acord és, primer fer la LAV i després la línia con-
vencional, una a continuació de l’altra. Però ja fa mesos que la 
LAV circula pel subsòl de Montcada i encara no han començat 
les obres del soterrament de la línia de Portbou.
Cada dia tenim més clar que tot això sembla un guió escrit, on 
l’objectiu que té la ciutadania de Montcada, que és millorar la 
seva qualitat de vida, no és prioritari per a les administracions. 
Veïns i veïnes, hem de dir prou de xantatges, l’obra de soter-
rament de la línia de Portbou és una obra necessària, entre 
altres coses, per motius de seguretat, molts són ja els nostres 
conciutadans morts pel tren.

Nou xantatge d’ADIF

El pasado 21 de febrero la Presidenta del Partido Popular de 
Catalunya visitaba la asociación de discapacitados ADIMIR en 
Montcada. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer, en 
nombre de mi presidenta y en el mío propio, a los responsables 
del centro el trato recibido y la amabilidad prestada en dicha visi-
ta. Mientras unos políticos catalanes sólo viven preocupados en 
romper a la sociedad catalana con una hipotética consulta para 
separarnos del resto de España, otros trabajamos para soluci-
onar problemas reales de los catalanes como los que pueden 
tener los niños discapacitados y sus familias. Muchas fueron las 
iniciativas políticas que se generaron en esta visita al centro de 
ADIMIR. El compromiso del PP también con esta asociación de 
discapacitados es total para dar respuesta a esas carencias que 
tiene actualmente. Mientras los discapacitados catalanes viven 
luchando por mejorar su autonomía personal, los gobernantes 
catalanes, CiU y ERC, siguen obsesionados por su monotema in-
dependentista. A ellos quiero decirles que ya basta de mentiras, 
de crear expectativas a los ciudadanos con un discurso y una 
consulta que no se va a celebrar porque es ilegal, no porque el 
PP no quiera, sino porque no es legal. Hay que explicar también 
a los catalanes que la independencia de Cataluña provocaría la 
inmediata salida del euro, una subida desorbitada de la infl ación 
y una grave situación de inestabilidad fi nanciera con un más 
que probable ‘corralito’. Ya es hora de que Artur Mas empiece a 
decir la verdad a los catalanes y abandone este proyecto perso-
nalista que no hace más que llevarnos al precipicio. España es 
un gran proyecto en el que Cataluña debe recuperar su papel de 
liderazgo. Porque juntos sumamos para recuperar la economía y 
mantener nuestro estado del bienestar. 

Señores: preocúpense de lo importante!
Durant molt de temps  hem vist com el comerç a la nostra ciutat 
ha anat perdent força per diferents motius. La crisi econòmica, 
latent arreu,  apareix com a factor desencadenant  de la situa-
ció negativa per a les vendes al municipi. Per això, l’entitat de 
comerciants treballa amb l’objectiu de promoure les botigues as-
sociades i incentivar les vendes i transmetre als veïns d’aquesta 
manera que “Comprar a Montcada és fer ciutat”. Una altra ini-
ciativa de l’Associació de Comerciats a Montcada per motivar als 
compradors a apropar-se a les botigues de carrer Major va ésser 
proposar al govern municipal obrir el carrer, fi ns ara peatonal,  al 
trànsit rodat a les tardes. Aquesta proposta  va trigar tres anys a 
fer-se possible i amb el posterior estudi de la Cambra de Comerç, 
a la qual es va pagar 3.000 euros.
Els comerciants han tingut més propostes al llarg dels anys per 
tal d’animar l’oferta d’activitats, però per part de l’administració 
local sempre reben la mateixa resposta, i és que  ja les estudia-
ran. Sense una data concreta d’inici ni de fi nal. 
Tot això fa que el comerç a Montcada sigui trist i no acabi de fun-
cionar. Però cal dir que aquestes no són les úniques causes. Per 
obrir al municipi un establiment senzill, d’uns 100m2 s’han de pa-
gar 1.296,55€ i esperar 2 mesos i mig. Mentre que a Barcelona, 
pel mateix comerç el cost d’obertura és de 629,28€ i un mes 
d’arreglar papers. Això pot ser un indicador important de per què 
a Montcada no desperten noves ofertes comercials. Les conclu-
sions són evidents, aquí muntar una activitat innòcua, simple, 
suposa el doble de diners en taxes i impostos que a Barcelona i 
el temps d’obertura des de l’inici del tràmit es duplica. D’aquesta 
manera es demostra que aquest govern no ajuda a que es pu-
guin desenvolupar noves activitats comercials al municipi.

Les activitats comercials al municipi
Els ajuntaments mai han tingut un fi nançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys de la constitució 
dels ajuntaments democràtics, les hisendes locals han estat 
l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació fi nancera 
de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als ser-
veis que presten. Però tot i així,  avui hem hagut d’esdevenir el 
principal dic de contenció contra la crisi i el principal espai de 
resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania. 
En l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai te-
nir una administració més propera, i tenir més recursos per fer 
front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha 
aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Admi-
nistració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada 
competencial sense precedents que suposarà un important 
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els 
ajuntaments. Aquesta Llei aprofi ta la situació de crisi econò-
mica per modifi car l’estructura de l’estat espanyol i recentralit-
zar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-fi nancera. Ara 
bé, el que sí desencentralitza són les obres d’infraestructures 
de millora de municipis, que com la del soterrament ara haurà 
d’assumir la pròpia administració local. Amb altres paraules, 
l’Estat vol recentralitzar tots aquells serveis que dónen els 
ajuntaments i  que són encara ara i malgrat tot econòmica-
ment rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de resi-
dus i l’enllumenat públic, i passa la pilota als ajuntaments dels 
que ells deuen considerar “obres estètiques municipals” com 
el soterrament. Encara no n’estem prou farts?

Patir-ho per creure-ho

La majoria dels partits de l’oposició amb representació parla-
mentària han acordat sumar les seves forces als ajuntaments 
per tal que aquests recorrin al Tribunal Constitucional per de-
manar-li que paralitzi i anul·li una Llei, concretament la Llei 
de reforma de l’Administració Local que el Govern del PP ha 
aprovat, a cop de majoria absoluta, en contra de tots els de 
fora del seu partit i, fi ns i tot, alguns dels que estan a dins. 
L’aplicació d’aquesta Llei pot arribar a desapoderar els muni-
cipis, especialment els de menys de 20.000 habitants, de la 
prestació per ells mateixos de determinats serveis mínims obli-
gatoris. El paquet fonamental dels serveis actualment prestats 
pels Ajuntaments passaran a mans privades pel conducte de 
les Diputacions, per aconseguir un focus de negoci on abans 
existia un element de qualitat i de servei públic. 
La Llei del PP estableix mecanismes de tutela, condicionants 
i controls per part d’altres administracions que situen a les 
entitats locals en una posició de subordinació o dependèn-
cia jeràrquica. S’ha decidit la unió contra la reforma del PP 
perquè ataca i fa malbé el govern municipal i envaeix compe-
tències de les comunitats autònomes; treu competències als 
ajuntaments, obre el camí a la desaparició o la privatització 
dels serveis socials que ara presten els ajuntaments i, a més, 
perquè, en comptes de millorar l’efi ciència i estalviar, multipli-
ca la despesa i perquè, lluny d’evitar duplicitats, les potencia. 
Es necessiten una sisena part dels ajuntaments que repre-
sentin a una setena part de la població de l’Estat, però s’estan 
sumant esforços per aconseguir-ho, entre ells el del nostre 
Ajuntament, perquè la Llei lesiona l’autonomia local que la 
Constitució garanteix.
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‘LES DONES SàVIES’
L’obra del grup Teatrac s’estrena 
el 9 de març al Kursaal

pàg. 24

MUSEU MUNICIPAL
La campanya arqueològica posa 
al descobert noves informacions

Un total de 14 comparses parti-
ciparà a La Rua 2014 que tindrà 
lloc l’1 de març pels carrers de 
Montcada. El recorregut comen-
çarà a Can Sant Joan, a les 18h. 
A causa de les obres de reforma 
del carrer Bifurcació, el punt de 
sortida s’ha canviat respecte edi-
cions anteriors i se situarà al tram 
superior d’aquesta via per on 
s’accedeix a Can Sant Joan des 
de la C-17. L’itinerari, però, serà 
el mateix:  carrers Bateria, Masia, 
Mina, avinguda de la Unitat, Pas-
qual, Elionor, Major, pont de la 
Salle, rambla dels Països Catalans 
i camí de la Font Freda. El recor-
regut finalitzarà al pavelló Miquel 
Poblet, convertit en sambòdrom, 
on les diferents comparses exhibi-
ran les seves coreografies. 

L’acte serà presidit pel Rei Car-
nestoltes i les autoritats, que sor-
tejaran dos viatges entre els mem-
bres de les comparses i lliuraran 
els trofeus de reconeixement a la 
seva participació.  “Demanem a 
tots els veïns  que participin ac-
tivament de la festa, que surtin 

al carrer i que es disfressin”, ha 
dit el regidor de Cultura i Patri-
moni, Daniel Moly (CiU). Els qui 
no formin part de cap comparsa 
podran desfilar davant de la pri-
mera, acompanyant el grup de 
batucada Brincadeira.

Altres propostes. L’Espai Jove Can 
Tauler organitza el dia 28 la festa 
‘Taulestoltes’, amb disco mòbil, 
còctels sense alcohol i concurs de 
disfresses. A més, l’equipament té 
en marxa el concurs de fotografies 
‘Carnesclic’, que consisteix a pujar 
imatges a www.facebook.com/mirjove. 
La imatge guanyadora serà la que 
tingui més ‘M’agrada’. Les bases 
es poden consultar a www.mirjove.
cat. També el dia 28, els centres cí-
vics faran festa de Carnaval. A La 
Ribera hi haurà un taller infan-
til de màscares i una batucada a 
càrrec del grup Rhythm’n’Moyo, 
a les 17.30h. Al Gran Casino de 
Terra Nostra i al Centre Cívic de 
Can Cuiàs també hi haurà festa a 
les 18h. El Rei Carnestoltes clou-
rà el programa el 2 de març amb 
un ball de disfresses a la plaça de 
l’Església (12h), durant el qual 
es premia ran les sardines més 
‘carnavaleres’ del concurs. L’ac-
te comptarà amb l’actuació del 
grup Pentina El Gat. A més, del 6 
al 29 de març, la Casa de la Vila 
acollirà una exposició d’imatges 
del Carnaval de Mayte Torres i 
Samantha del Río.

Laura Grau | Redacció

Més d’un miler de persones desfilaran 
a la Rua repartides en catorze comparses
El punt de sortida, a Can Sant Joan, s’ha modificat respecte edicions anteriors a causa de les obres del carrer Bifurcació

Un nombrós públic infantil, guarnit amb antifaços, va rebre els emissaris del Rei Carnestoltes el 23 de febrer en una festa a l’Auditori Municipal
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caRnaval 2014

Moly: ‘Demanem als 
veïns que participin 
de la festa, que surtin 
al carrer i que es 
disfressin’

L’associació de comerciants Mont-
cada Centre Comerç (MCC) es va 
afegir a la celebració del Carnaval 
amb l’organització d’una sessió 
d’activitats per als més petits el 
26 de febrer. Durant tota la tarda, 
la canalla va gaudir d’un joc infla-
ble instal·lat i d’un taller de dibuix 
a càrrec de l’Escola d’Art La Taca. 
Ambdues activitats es van fer a la 
plaça de l’Església i van atraure for-
ça públic infantil | LR

> L’MCC s’afegeix a la 
celebració del Carnaval
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La Unió Musical Montcada 
(UMM) organitza el 8 de març la 
seva II Mostra Musical a la sala 
gran de La Unió de Mas Ram-
pinyo (22.30h). El programa, 
amb el lema ‘Breaking News!’, 
inclou les actuacions de diferents 
grups de l’escena musical mont-
cadenca. Obre el cartell Paris 29, 
un grup de pop-rock nascut arran 
de la seva participació al musical 
del Grup de Teatre de La Salle 
‘L’esperit de Woodstock’, l’any 
2012, que toca temes de creació 
pròpia i que l’any passat va pren-
dre part a la segona edició de la 
mostra MontcadaSons. També hi 
actuarà la banda de reggae Costa 
Concordia, liderada pel mont-
cadenc Matías Muñoz, i Den-

senfreno, d’estil punk-rock. El 
guitarrista Salva Criado, líder del 
grup Gala Cortés, farà una mos-
tra del seu repertori de rock-pop 
en acústic. Els punxadiscos locals 
Roccat i C’Monk amenitzaran la 
resta de la vetllada. 

Objectiu. Rafa Ruiz, de l’UMM, 
ha destacat que “la mostra 
aposta novament per donar a 
conèixer grups locals que co-
mencen o ja porten un temps 
tocant, però no tenen gaire 
ocasions d’actuar en directe, 
davant d’un públic” i ha agraït 
la bona disposició de La Unió 
a acollir l’esdeveniment, així 
com la col·laboració de grups 
com l’Associació d’Internautes, 
de Montcada i Reixac (IMIR), 

la Coordinadora de Grups de 
Rock, Adagio i l’Associació 
Mama Savia. L’entrada costa 3 
euros i inclou una consumició. 

L’entitat promotora de la mostra 
es va presentar ofi cialment el fe-
brer de l’any passat amb una fes-
ta a la discoteca Cactus.

Laura Grau | Redacció

la unió dE mas RampinYo

La Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni ha convocat la tercera 
edició del festival Montcada-
Sons, oberta a la participació 
de solistes o grups musicals, 
professionals o afi cionats, que 
interpretin qualsevol gènere 
musical. L’únic requisit per par-
ticipar en la mostra és ser veí 
de Montcada i Reixac o tenir 
una estreta vinculació amb el 
municipi. Els interessats han 
de presentar una maqueta de 
les seves creacions, dues foto-
grafi es amb bona resolució, 
les dades personals, una petita 
ressenya de la seva trajectòria i 
una fi txa tècnica. La documen-
tació s’haurà de lliurar a títol 
personal –no en nom de cap 
entitat o associació– a la recep-
ció de la Casa de la Vila fi ns al 
14 de març. 

Trajectòria. El MontcadaSons 
es va fer per primera vegada la 
primavera del 2011 per tal de 
donar a conèixer els grups lo-
cals i posar a la seva disposició 
sales on actuar davant de pú-
blic. Després d’un any d’absèn-
cia, es va rependre l’any passat 
amb la participació de vuit 
grups i un bon nivell d’assis-
tència de públic. Els escenaris 
dels concerts en les dues prime-
res edicions van ser l’Auditori 
Municipal i el Kursaal.

Laura Grau | Redacció

Un total de 150 persones van gaudir de l’es-
pectacle ‘Ol’Green Live’, que el 22 de febrer 
va obrir el programa de l’Espai A a La Unió 
de Mas Rampinyo. Jordi Escrigas, president 
de l’entitat, s’ha mostrat satisfet amb l’assis-
tència de públic i confi a que aquesta afl uèn-
cia es mantingui en les properes propostes 
previstes fi ns al maig. El pròxim espectacle 
serà el 15 de març amb una actuació tea-
tralitzada d’esbart titulada ‘1714- Diari d’una 
esperança’, del grup de Dansa Cor de Cata-
lunya (18h) | LR

> Ol’Green inaugura el 
programa de l’Espai A

Es convoca la 
tercera edició 
de la mostra 
de grups locals 
MontcadaSons

Els set components actuals de Paris 29, una banda de pop-rock que es va consolidar al 2012

La Unió Musical Montcada organitza 
una nit de concerts amb grups locals
La vetllada ‘Breaking News!’ comptarà amb Paris 29, Costa Concordia, Desenfreno i Salva Criado
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poEticaE 2014

El cicle recorda l’obra 
de Miquel Martí i Pol i 
Josep Maria de Sagarra
Èxit de la sessió ‘A cau d’orella’, dins de la cercavila poètica

El cicle Poeticae 2014 entra en 
la seva recta final aquest mes de 
març amb dues noves propos-
tes. L’obra ‘Dolça, i fina, i ten-
dríssima...’, del grup SDT Tea-
tre es representarà al Kursaal el 
14 de març (22h), amb textos 
de Miquel Martí i Pol i dirigida 
i interpretada per Climent Sen-
sada, professor dels cursos de 
teatre de l’Ajuntament, acom-
panyat per l’actriu Fina Borràs. 
L’obra, estrenada el passat mes 
de juny, recorre un univers fe-
mení propi, redescobrint textos 
de l’autor des d’una òptica di-
ferent. El dia 21, el compositor 
i cantant Toni Subirana oferirà 
a l’Auditori un homenatge a 
Josep Maria de Sagarra com a 
cloenda del programa.

Últims actes. El grup Dèria va 
estrenar a l’Auditori l’espectacle 
‘Ritmes i poemes de colors’ el 
14 de febrer, amb l’assistència 

d’una seixantena de persones. 
El recital, a càrrec de dos rap-
sodes, un guitarrista i un pin-
tor –que va pintar un quadre 
durant l’hora que va durar el 
muntatge–, va cloure amb el 
desplegament d’una pancarta a 
favor del soterrament.
El 16 de febrer, membres de 
l’Aula de Teatre van protagonit-
zar una cercavila poètica, que 
va sortir de Mas Rampinyo i 
va recòrrer diferents carrers i 
places amb noms de poetes, per 
acabar a l’Auditori, on un grup 
de rapsodes van recitar poemes 
a cau d’orella a la gent que hi 
entrava amb els ulls tapats. Una 
de les parades de la cercavila, 
en la qual van prendre part una 
setantena de persones, va ser el 
teatre de La Salle, on els actors 
Ferran Errando i Carles Tardío 
van fer una performance poè-
tica basada en un fragment de 
l’obra de teatre ’El Público’, de 
Federico García Lorca. 

Laura Grau | Redacció
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Els rapsodes Ramon Bueno i David Velasco, davant dels faristols, amb el guitarrista Yurien Illas i el pintor Alberto Mínguez, a l’Auditori Municipal

Ferran Errando, en una escena de la perfomance que va fer amb Carles TardíoUna de les participants a la lectura de poesia ‘A cau d’orella’

Fina Borràs i Climent Sensada, en una escena de ‘Dolça, i fina, i tendríssima...’, d’SDT Teatre
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Els montcadencs Arnau Pons i Hele-
na Sanz (el primer i la tercera asse-
guts a la fotografia),  han guanyat el 
certamen Petit Poeticae que convo-
ca la Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni per incentivar l’escriptura poètica 
entre els els infants. Pons ha guanyat 
en la categoria A pel poema, ‘Pujant 
la màgica muntanya’, i Sanz per la 
composició ‘El món’. El veredicte es 
va fer públic el 26 de febrer a la Bi-
blioteca Elisenda de Montcada, amb 
l’actuació d’alumnes de música i tea-
tre dels cursos i tallers municipals. 
Els premis els van lliurar l’alcaldessa 
María Elena Pérez (PSC) i el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), que es van fotografiar amb els 
participants | LG  

> Arnau Pons i Helena Sanz guanyen el Petit Poeticae
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El grup Teatrac estrena el 9 de 
març al Kursaal ‘Les dones sà-
vies’ (19h), en una versió de Nicasi 
Camps, que adapta el llenguatge 
del clàssic de Molière als temps ac-
tuals, incorpora dos personatges 
que interaccionen amb el públic i 
inclou algunes cançons amb mú-

sica en directe. “És una obra que 
ja vam representar fa 15 anys a 
l’Abi, però l’hem volgut recupe-
rar perquè és molt divertida i 
vistosa”, ha explicat l’actor i direc-
tor, Xeui Jiménez. El text del mes-
tre de la Comédie Française critica 
amb ironia i humor la pedanteria 
dels falsos savis i els prejudicis de 

la societat del segle XVII, especial-
ment contra les dones. L’espectacle 
estava inclòs a la darrera edició 
de la mostra Montcada a Esce-
na, però es va haver d’ajornar. 
L’estrena suposa al retorn al grup 
del montcadenc Francesc López i 
la incorporació de nous membres 
com José Manuel Martín. 

El grup Teatrac ultima els assajos 
de la comèdia ‘Les dones sàvies’ 
El muntatge, basat en l’obra de Molière, es representarà a l’Espai Kursaal el 9 de març 

EXposició

Els actors de ‘Les dones sàvies’, durant un assaig general a la sala gran de l’Abi, guarnits amb els vestits del segle XVIII, on transcorre l’argument

Fins al 23 de març es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’exposi-
ció ‘La metamorfosis de Insig-
ht’,  formada per una trentena 
d’imatges inèdites que Franz 
Kafka va fer abans de concebre 
aquesta gran obra literària del 
segle XX. La suposada troballa 
la van realitzar al 2010 mem-
bres del Col·lectiu Fotogràfic 
Insight en el seu viatge a Praga 
per investigar sobre ‘La Meta-

morfosi’. Aquest és l’original 
plantejament de la mostra, que 
s’apropa a l’obra de l’autor txec 
i a la seva personalitat fixant 
com a punt de partida una fic-
ció que es fa passar per realitat. 
L’exposició, de gran força poè-
tica, és un dels actes inclosos al 
programa Poeticae 2014 i es va 
inaugurar el 25 de febrer amb 
la presència del regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU).

‘La metamorfosi’, segons 
les fotografies de Kafka 
Insight s’apropa a l’autor txec des d’un plantejament original

Laura Grau | Montcada

Laura Grau | Montcada

Dos membres del col·lectiu Insight amb el regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly, al centre
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anuncis gratuïts                 Tel. 935 726 474     ae: som@laveu.cat

Grup singles. Sopar de Carnaval el dia 1 
de març, a les 21.30h. Tel. 677 394 239 
(Joan).
Se alquila. Plaza de párquing en Montcada 
Centro para coche y moto al lado de la igle-
sia. Precio a convenir. Tlf. 625 569 938.
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.
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L’actriu Maica Barroso, co-
neguda pel gran públic per 
la seva participació a la sèrie  
televisiva ‘Amar en tiempos 
revueltos’, va actuar al Kur-
saal el 21 de febrer amb 
l’espectacle ‘La esclusa’, un 
monòleg del  dramaturg fran-
cès Michel Aza ma sobre una 
presa que és a punt de sortir 
en llibertat. Sola a l’escenari, 
en un espai neutre i desan-
gelat, Barroso recrea els sen-
timents i els records d’una 
dona que ha passat vint anys 
a la presó i que viu amb por 
la futura llibertat. L’actriu està 
representant aquesta obra, 
que va estrenar  dos dies a la setmana al Teatro del Arte de Madrid | LG

Fins al 14 de març es pot 
visitar a la sala Sebastià 
Heredia del Kursaal 
l’exposició de dibuixos 
de Joan Marc Alonso 
(Barcelona, 1965). Ferm 
defensor de la cau-
sa animalista, l’artista 
reflecteix a les seves 
obres paisatges i esce-
nes apo cal·líptics, que 
denuncien les matances 
d’animals per part dels 
homes. La inauguració, 
feta el 13 de febrer, va 
comptar amb la presència del regidor de Cultura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), a més de coneguts i amics de l’autor, que va viure a Montcada i 
Reixac 10 anys de la seva vida | LG

Maribel Ibarz (Montcada i Rei-
xac, 1963) ha vist com s’ha 
disparat la seva popularitat 
com a actriu arran de la seva 
participació a l’anunci de la 
coneguda marca de cafè Mar-
cilla. La vinculació d’Ibarz amb 
el municipi és circumstancial, 
ja que mai no hi ha viscut –la 
seva família és de La Verneda 
(Barcelona)–, però hi té pa-
rents al carrer Vilanova. “Vaig 
nèixer aquí perquè la meva 
mare hi va venir a passar uns 
dies amb la seva germana mentre el meu pare era fora”, explica l’ac-
triu, que sempre ha combinat la feina a la publicitat amb el teatre i el 
cinema. Ha treballat a companyies com Comediants i Dagom Dagoll 
i en algunes pel·lícules com ‘Ahora cuéntame’ i ‘Con la muerte en los 
tacones’. Li atrau especialment el cabaret humorístic que fa a bars i locals 
de nit de Barcelona | LG

> Una actriu famosa per un anunci de cafè  
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> Maica Barroso porta ‘La esclusa’ al Kursaal

> Joan Marc Alonso exposa dibuixos al Kursaal
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Els Castellers 
fan els assajos 
al col·legi 
Mitja Costa
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Els Castellers de Montcada i 
Reixac han reprès els assajos al 
gimnàs de l’escola Mitja Costa, 
equipament que els ha cedit 
l’Ajuntament ja que l’Abi, el seu 
local social, no reuneix les con-
dicions necessàries. La colla as-
saja dos cops a la setmana, con-
cretament els dimarts, de 19 a 
21h, i els divendres, de 19.30 a 
21.30h. L’entitat ja ha posat en 
marxa cursos de gralla i tabal 
–encara és oberta la inscripció–, 
que impartirà la professora de 
música Anna M. Anglada, tam-
bé al Mitja Costa els dimarts a 
la tarda. El 15 de març l’entitat 
ha convocat una assemblea de 
socis a l’Abi (17.30h) per parlar 
sobre les futures actuacions, 
fórmules de finançament i so-
bre els assajos i cursos | LG

‘Les (primeres) places de Gràcia’ és el títol de la propera visita guiada 
que organitza la Fundació Cultural el 2 de març dintre del programa 
que proposa per redescobrir la ciutat de Barcelona. El 8 de març tam-
bé està previst recòrrer el barri de la Salut. En ambdós casos la visita 
serà guiada per l’historiador Josep Maria Vilarrúbia i els interessats 
hauran d’estar a les 11h a la sortida del metro Lesseps | LR

> Noves sortides de la Fundació Cultural

Una de les principals novetats 
que ha desvetllat la darrera cam-
panya arqueològica feta a Les 
Maleses al juliol de 2013 és que 
existia una important activitat ri-
tual al poblat ibèric. Aquesta afir-
mació se sustenta en la localitza-
ció d’objectius cerimonials  entre 
els murs d’un dipòsit que forma-
va part d’un sistema de recollida 
d’aigües pluvials. “Hi hem tro-
bat vassets, gerres, un ganivet 
de ferro, peces decoratives, 
esmoladors i molins barqui-
formes, propis del món ritual 
dels íbers”, va indicar l’arqueo-
lòga Gemma Hidalgo. L’altra 
responsable de les excavacions, 

la directora del Museu Mercedes 
Duran, va destacar que el siste-
ma de recollida d’aigües, amb ca-
nalitzacions excavades a la roca i 
un desnivell de 7 metres respecte 
al carrer central, presenta una 
estructura de grades, “que per-
metia que l’aigua es decantés 
durant el seu descens i alhora 
podria haver estat utilitzada 
com a lloc de reunió”. 

Roques màgiques. Una altra in-
formació que reafirma l’activitat 
ritual és la localització un conjunt 
rocós sense retallar, “que podria 
ser considerat un lloc màgic 
o sagrat”, va afegir Duran, qui 
també el va relacionar amb un 

possible calendari agrícola, hi-
potesi que es comprovarà in situ 
el 21 de març coincidint amb 
l’equinocci de primavera. Aques-
tes novetats es van fer públiques 
el 26 de febrer a la Casa de la 
Vila, davant d’una vuitantena 
de persones. El regidor de Cul-
tura i Patrimoni, Daniel Moly 
(CiU), va agrair  la col·laboració 
del Consorci de la Serralada de 
Marina, de l’Ajuntament de Sant 
Fost i dels alumnes i professors 
de l’institut Montserrat Miró, 
“sense la implicació dels quals 
no podríem avançar” i va mos-
trar la recreació 3D que s’ha fet 
de la casa noble i la muralla del 
final del poblat.

lEs malEsEs

Les noves troballes demostren 
que existia activitat ritual al poblat

Els assistents a la presentació de les conclusions de la campanya arqueològica 2013 observen les vitrines amb algunes de les últimes troballes

Laura Grau | Montcada

També s’ha localitzat un sistema d’aigües pluvials amb finalitats hídriques i polítiques
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el retro-visor Antoni Orihuela
Fundació Cultural 

L’empresa estava situada als terrenys que ocupa avui dia el complex Montcada Aqua

Levivier, una metal·lúrgica de nivell
A principi de la dècada dels 60, 
l’estat espanyol va experimentar 
un notable creixement econòmic 
que va afavorir la implantació de 
noves empreses, moltes de capi-
tal  estranger. En aquest context, 
la socie tat francesa Levivier es va 
associar amb una empresa cata-
lana de gran prestigi en el camp 
de la caldereria i la construcció de 
generadors de vapor, fundant Le-
vivier Iberica S.A. Tot i que la seu 
social radicava a Barcelona, els 
tallers van ser ubicats a Montcada, 
en unes naus del carrer Tarragona, 
que havien estat la seu del taller 
de planxisteria la Bosuga i on avui 
dia s’aixeca el complex Montcada 
Aqua. La nova empresa hi va fer 
importants reformes fins a conver-
tir-les en uns tallers metal·lúrgics 
ben equipats, amb instal·lacions, 
maquinària pesada i ponts grua de 
fins a 20 tones. 

Alt nivell tecnològic. Semblava 
im possible que en aquelles intal-
lacions es poguessin complir les 
exigències de qualitat dels clients, 
principalment del sector químic i 

de les refineries de petroli. A Le-
viviver hi van arribar a treballar 
un centenar d’operaris, calderers, 
soldadors i mecànics. Molts tre-
balladors del ram metal·lúrgic van 
tenir l’oportunitat de millorar el seu 
estatus gràcies a la nova empresa. 
Quan tan sols feia un any que havia 
començat la seva activitat, la riuada 
de 1962 va suposar un cop dur, tot i 
que, en tractar-se de construccions 
de ferro, les pèrdues econòmiques 
no van ser quantioses. Als primers 

anys Levivier havia de generar la 
seva pròpia energia elèctrica amb 
un grup electrògen i també es veia 
obligada a importar de l’estranger 
materials com acers de qualitat, 
components i utillatges inexistents 
al mercat espanyol. La seva ubi-
cació a Montcada era temporal ja 
que la societat havia adquirit uns 
terrenys a Montmeló per fer-hi uns 
nous tallers, però dissortadament 
l’empresa al cap d’uns anys va ser 
engolida per la crisi dels anys 70. 

Vista general del taller de Levivier amb una sèrie de columnes en fase de construcció
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L’actriu Núria Gago (Montcada i 
Reixac, 1980) ha tornat a les pan-
talles de la televisió autonòmica 
catalana amb la tercera i última 
temporada de la sèrie ‘Kubala, 
Moreno i Manchón’, que prota-
gonitza conjuntament amb els 
actors  Jordi Martínez i Marc Car-
tes i que s’emet els dimecres a les 
22.30h. Gago, que va finalitzar el 
rodatge de la sèrie el passat mes 
de maig, està treballant en un pro-

jecte col·lectiu per al cinema lide-
rat pel director Paco Caballero i el 
guionista Eric Navarro, en el qual 
estan implicats diferents actors i 
professionals del sector. “Em su-
posa més esforçar esperar que 
sorgeixin propostes que no pas 
moure’m perquè apareguin”, 
ha explicat l’actriu, que després a 
final d’abril començarà el rodatge 
d’una pel·lícula per a la gran pan-
talla, sobre la qual no ha volgut 
avançar cap detall.

tElEvisió

Núria Gago, amb els seus companys a la sèrie ‘KMM’ de TV3, Jordi Martínez i Marc Cartes

Núria Gago torna a TV3 
amb la sèrie de detectius 
‘Kubala, Moreno i Manchón’ s’emet els dimecres a les 22.30h

ta
C

Laura Grau | Redacció
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BàDMINTON
Júlia de la Torre (EF Granollers) guanya, 
als 13 anys, el seu segon Campionat 
de Catalunya sots-15
pàg. 31pàg. 28

HANDBOL
Albert Maresma (CH La Salle) viu 
la seva millor temporada amb una 
mitjana de 8 gols per partit

ÈXit montcadEnc

El corfbol local es consolida com un referent 
de la pràctica d’aquest esport a Catalunya
L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró va guanyar el 16 de febrer a Vacarisses la seva segona Copa Catalana de la categoria

L’equip júnior de corfbol de 
l’Associació Esportiva Escolar 
Montserrat Miró va fer història 
el 16 de febrer en proclamar-se 
campió de la Copa Catalana. 
Els montcadencs, entrenats per 
Pedro López, van superar a la fi -
nal disputada a Vacarisses el CK 
Badalona amb un clar 15 a 7. Es 
tracta de la segona Copa Cata-
lana que guanya aquesta entitat 
que promou la pràctica del corf-
bol, un esport que, tot i no ser 
dels més populars, té una bona 
acceptació dins del municipi. De 
fet, Montcada i Reixac ja s’ha 
convertit en un referent d’aquest 
esport mixt, semblant al bàsquet, 
que va néixer al 1902 a Holanda 
i que permet la participació de les 
seleccions catalanes en competi-
cions internacionals ofi cials. 
Al marge de l’AEE Montserrat 
Miró, que treballa la formació 
amb 37 jugadors i jugadores dis-
tribuïts en sis equips (un júnior, 
dos cadets, dos infantils i un 
aleví), l’altre club de referència 
al municipi és el Club Korfbal 
Montcada. Aquesta entitat, vin-
culada amb el Miró, té dos equips 
sèniors que juguen a les màximes 
categories: Nacional i Segona Di-
visió.  “Montcada és un refe-
rent al corfbol català. Ho és pel 
seu planter, amb representants 
a totes les seleccions, i també 
perquè els equips sèniors s’han 
consolidat”, explica David Rúa, 
tècnic del primer equip del CK 
Montcada (Multiópticas Isis A) 
i seleccionador sots-19 català. 
L’estadística confi rma aquesta 
importància del corfbol montca-
denc a nivell català: el Miró ha 
guanyat dues copes júniors i ha 
jugat quatre de les set fi nals de 
lliga disputades. En quatre tem-

porades, el sènior A del CKM 
ha jugat una semifi nal de la Lliga 
Nacional i el B ha guanyat dues 
lligues i una copa de Segona.  

Internacionals. El planter montca-
denc té empenta i ho demostra 
el fet que cinc jugadors del Miró 
(Namar Alimbau, Judit Fernán-
dez Gran, Judit Fernández Pena, 
Pau Segura i Pablo Marañón, que 
ja ha debutat en categoria sènior) 
aniran amb la selecció catalana al 
Mundial sots-16 que es disputarà 
a Schijndel (Holanda) del 14 al 
16 de març. Altres jugadors del 
Miró com Mari Hernández, que 
té fi txa amb el primer equip de 
Lliga Nacional, Aida Rodríguez i 
Pol Sánchez estan a la preselecció 
que ja ha fet Davíd Rúa per al 
Mundial sots-19 que se celebrarà 
a Leeuwarden (Holanda), del 17 
al 20 d’abril. La selecció catalana 
sots-21 jugarà l’Europeu a Olo-
mouc (República Txeca) del 6 al 
12 de juliol i ho podria fer amb 
la presència de la montcadenca 
Irina Casado (CK Montcada A). 
Marc Castillo, també del primer 
equip del CK, té moltes possibili-
tats d’anar a l’Europeu de la cate-
goria absoluta que se celebrarà a 
Maia (Portugal) del 25 d’octubre 
al 2 de novembre. 
Precisament, el montcadenc Marc 
Castillo va ser el primer català 
que va fi txar per un club holan-
dés, el país dominador d’aquest 
esport, al 2011. Marc va jugar al 
segon equip del Top-Sassenheim 
i va estar convocat a la fase fi nal 
de l’Europa Cup que el seu club 
va guanyar. L’experiència de 
Castillo a Holanda només va 
durar una temporada ja que va 
tornar a Montcada per continuar 
jugant al Multiópticas Isis A i ini-
ciar la carrera de Medicina.

Difi cultats. Tot i aquest bon nivell, 
José María Rodríguez, mem-
bre de l’equip de cinc persones 
que coordina el corfbol a l’AEE 
Montserrat Miró, deixa constàn-
cia de les difi cultats per poder 
practicar aquest esport. L’únic 
equip del club que s’entrena a la 
pista coberta de la Zona Espor-
tiva Centre és el júnior i la resta 
ho ha de fer al pati de l’institut 

Miró, que no està homologat per 
la federació catalana per jugar 
partits ofi cials. “La temporada 
passada podíem jugar partits 
a l’escola Elvira Cuyàs, però 
aquest any no disposem de 
cap pista per què les catego-
ries inferiors puguin jugar a 
casa”, explica Rodríguez. Da-
vant d’aquesta queixa, l’IME 
argumenta que no pot deixar 

instal·lacions sense la presència 
d’un conserge i que ha ofert al-
tres pistes alternatives com la pis-
ta coberta o la del col·legi Reixac. 
“El problema és que les jorna-
des a les categories inferiors es 
concentren durant un matí i 
no és fàcil encabir els partits en 
els horaris que estan lliures”, 
explica el coordinador de corfol 
de l’AEE Miró.

Rafa Jiménez | Redacció
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> Després de la Copa, 
tornen les lligues
Els dos equips sèniors del CK 
Montcada ja preparen la torna-
da a les seves respectives lligues, 
aturades per la disputa de la Copa 
Catalana. El sènior A, que només 
ha guanyat dos partits a la primera 
volta de la Lliga Nacional, jugarà el 
16 de març a la pista del CE Vila-
nova i la Geltrú. A Segona, el Mul-
tiópticas Isis B, segon classifi cat 
amb sis victòries, juga el 2 de març 
contra l’AE Lladonosa | RJ

Luis Pablo Jiménez, capità de l’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró, va aixecar la Copa Catalana que els montcadencs van guanyar el 16 de febrer
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El sènior B del CD Montcada 
acumula tres derrotes seguides 
que l’han fet baixar a la sete-
na posició del grup 15è de la 
Quarta Catalana amb 29 punts.  
L’equip de Juan Meca no guan-
ya des del 19 de gener i en els 
seus dos últims partits ha perdut 
contra el segon, el Mirasol-Baco 
Unión (3-1), i l’EF Barberà-An-
dalucía B (0-3). Els verds tenen 
un desavantatge de 21 punts 
respece el líder | RJ 

futbol. QuaRta catalana

El sènior B del club verd és setè 
després de tres derrotes seguides
L’equip de Juan Meca no guanya des del 19 de gener i està a 21 punts del primer

El sènior B del CD Montcada ho té complicat per assolir el seu objectiu de lluitar per l’ascens
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L’UD Santa María va oferir 
una bona imatge en el seu últim 
partit a casa contra el Mirasol-
Baco Unión, el segon classificat 
del grup 15è de Quarta Cata-
lana. Tot i reaccionar a un gol 
en contra i empatar abans del 
descans gràcies a un acció de 
Yeray Rubio, els de Terra Nos-
tra van acabar perdent per la 
mínima (1-2). L’equip de Pere 
Ricart és dotzè amb 13 punts i 
ja acumula set derrotes conse-
cutives | RJ

L’UD Santa María fa un bon partit 
contra el segon, però acaba perdent
El conjunt de Pere Ricart porta una dinàmica negativa amb set derrotes consecutives 

L’UD Santa María no està tenint sort i no suma cap punt des del 14 de desembre de 2013

L’EF Montcada i el Sant Gabriel 
continuen protagonitzant una bo-
nica lluita al grup 2n de Primera 
Catalana. Després de 20 jornades, 
les montcadenques són segones 
amb 49 punts, a tres del líder. El 
Sant Gabriel no va fallar a la seva 
visita al camp del tercer, La Plana-
da (2-3), i manté el seu avantatge 
respecte a l’equip d’Adriano Buja-
lance, que va patir per guanyar la 
Fundació Júpiter (2-1). Les mont-
cadenques van lligar el triomf grà-

cies a un gol d’Anna Escudero al 
minut 89. “L’equip va tenir cons-
tància. No va baixar els braços i 
s’ha guanyat, una setmana més, 
el dret de continuar depenent 
dels propis resultats per arribar 
a ser líder”, diu Bujalance.

Premi. Aprofitant la jornada de 
descans a la lliga, onze jugadores 
de l’EF Montcada disputaran un 
amistós contra el Betis femení, de 
Nacional (equivalent a la Segona 
Divisió), l’1 de març a Sevilla. 

Rafa Jiménez | Redacció

El CD Montcada va trencar la 
bona ratxa del cuer, el San Cris-
tóbal, qui havia aconseguit dues 
victòries seguides, i va tornar 
de Terrassa amb els tres punts 
gràcies a un gol de David Gas-
cón al minut 61. Després d’una 
primera meitat molt fluixa i 
amb poca intensidad, l’equip de 
Jordi Salvanyà va millorar a la 
segona  fins a aconseguir el gol 
del triomf. Amb aquest bon re-
sultat, els verds es mantenen a 
la part tranquil·la de la classifi-
cació amb 30 punts i obliden la 
derrota que van encaixar con-
tra un efectiu Canyelles (1-3). 
“Si som coherents, hem de dir 
que l’equip es mereixia més 
la victòria contra el Canyelles 
que a Terrassa. Però el futbol 
és així de capritxós, i els gols 

són els que manen”, comenta 
Salvanyà. 

Fitxatge. El club ha incorportat 
el porter Sergio Rivademar (UE 
Sants, de Segona Catalana). Ri-

vademar ha estat suplent d’Adrià 
Buetas als dos últims partits. 
Per las seva banda, Jordi Bra-
cons ha marxat per què  no po-
dia compatibilitzar els seus estu-
dis amb els entrenaments. 

futbol. pRimERa catalana

El CD Montcada respira més tranquil 
després de guanyar al camp del cuer
La victòria contra el San Cristóbal (0-1) va fer oblidar la derrota contra el Canyelles(1-3)

Álex González, en un moment del partit que el CD Montcada va perdre contra el Canyelles 
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Va guanyar la Fundació Júpiter amb un gol al minut 89

L’EF Montcada sap patir  
i manté la segona posició

futbol fEmEnÍ. pRimERa catalana

El sènior femení de l’EF Montcada segueix amb les opcions de guanyar la lliga
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Empata amb dos equips a la posició de promoció de descens 

L’UE Sant Joan no pot 
reaccionar i baixa llocs

futbol. sEGona catalana

Sotrac de resultats de l’equip de José Manuel Martín ‘Pinti’, que fa cinc jornades que no guanya

L’UE Sant Joan-Atlètic fa cinc jor-
nades que no guanya i dues derro-
tes consecutives l’han situat amb 
els mateixos punts (24) que altres 
dos equips, UD Catalana i UD Ci-
rera, que lluiten per fugir de la cin-
quena posició per la cua. Després 
de caure de forma contundent al 
camp del Premià de Mar (5-0), els 
jugadors de José Manuel Martín 
‘Pinti’, que tenia fins a vuit baixes 
de futbolistes titulars per diferents 
motius, no van poder reaccionar a 

casa contra l’Equipo Ja, patint una 
nova derrota (0-1). “L’equip ara 
mateix està bloquejat. Ens cre-
ma la pilota i no juguem a res. 
La gent jove, que té més qualitat 
que els veterans, està notant la 
pressió”, diu ‘Pinti’, qui ja ha de-
manat al club que li doni via lliure 
per buscar en el mercat solucions 
que ajudin a sortir de la “dinàmi-
ca negativa”. Una altra mala no-
tícia ha estat la lesió d’Emmanuel 
Yeboah, que es va trencar la claví-
cula a l’últim partit. 

Rafa Jiménez | Redacció

Rafa Jiménez | Redacció
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Albert Maresma, jugador del sè-
nior masculí del CH La Salle, viu 
un gran moment i, amb 157 gols 
i una mitjana de 7,85 per partit, 
ja es el tercer màxim golejador 
d’Espanya a totes les categories, 
inclosa la Lliga Asobal (Primera 
Divisió). Albert, qui complirà 28 
anys al mes d’abril i que juga al 
club lassal·lià des que tenia 7, va 
batre el seu rècord personal amb 
els 13 gols que va marcar a la 
20a jornada contra l’H. Sant Es-
teve Sesrovires (30-26). “Abans, 
la meva mitjana golejadora 
era de 3 o 4 gols. Aquesta tem-
porada estic especialment ins-
pirat cara a porteria. No puc 
estar més content perquè està 
sent un any bastant rodó”, ex-
plica Maresma, qui no es plante-
ja un futur lluny de Montcada i 

Reixac si li acaben arribant ofer-
tes d’altres clubs més poderosos. 
“La Salle és casa meva. Tinc 
projectes professionals molt 
atractius i, avui en dia, no és 
fàcil poder viure de l’handbol”, 
comenta.

El rendiment d’Albert Maresma 
està sent decisiu en una gran 
temporada del sènior masculí 
lassal·lià que no perd des de fa 
quatre partits i que està conso-
lidat a la cinquena posició en el  
grup D de la Primera Estatal.

Handbol. cH la sallE

Albert Maresma, tercer màxim 
golejador estatal, inclosa l’Asobal 
Amb els seus 157 gols, està sent decisiu per a la cinquena posició del CH La Salle 

Rafa Jiménez | Redacció

Albert Maresma està sent l’home gol del sènior masculí del Club Handbol La Salle

> Primera derrota 
de La Salle Iste
El sènior femení del CH La Salle 
no ha començat amb bon peu 
la seva participació a la segona 
fase de la Primera Catalana. Les 
lassal·lianes, que no havien per-
dut cap partit aquesta tempora-
da, van caure a la primera jorna-
da a la pista de l’Handbol Gavà B 
(25-19). La resta de rivals per a 
les dues posicions d’ascens són 
CH Alcarràs, OAR Gràcia B, CH 
Canovelles i HC Perelló | RJ

El Broncesval ha acumulat tres 
derrotes seguides al grup 3r de Se-
gona B que l’han fet baixar, amb 
un partit menys, fins a la novena 
posició amb 32 punts. L’última 
ensopegada va arribar a la 22a 
jornada al pavelló Miquel Poblet 
contra el Manresa (6-7). Va ser un 
partit boig que va començar mala-
ment amb un gol en contra als 18 
segons. El Broncesval perdia per 1 
a 6 a manca de sis minuts per al fi-
nal i, arriscant amb porter-jugador, 
va protagonitzar una reacció tan 
espectacular com insuficient. Els 
gols de Xerxi, Roger Bonet (2), 
Adrià Esteller i Carlitos Riquelme 
(2) van deixar un definitiu 6 a 7 al 
marcador. “Hi ha un problema 
de confiança. Els jugadors han 
de creure que poden tornar a ser 
l’equip de la temporada passa-

da i la reacció contra el Manre-
sa ens pot ajudar”, diu el tècnic, 
Emili Domingo.
Al tancament d’aquesta edició, el 
Broncesval havia de jugar el 27 de 
febrer el partit ajornat a Pallejà.

Va perdre per 6 a 7 i acumula tres derrotes consecutives

El Broncesval reacciona 
tard contra el Manresa

futbol sala. sEGona b

Rafa Jiménez | Redacció
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Roger Bonet, en el partit contra el Manresa
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L’AE Can Cuiàs ha augmentat 
el seu avantatge al capdavant de 
la classificació del grup 4t de la 
Segona Catalana. L’equip d’Ós-
car Ruiz no afluixa i ja acumula 
vuit victòries seguides després 
de superar, a les dues últimes jor-
nades, el Futsal Rosario Central 
B (5-3) i el CN Caldes (3-4). Els 

de Can Cuiàs tenen ara quatre 
punts de diferència amb el segon 
classificat, l’EF Montcada, que 
després de guanyar el Barri Can 
Calet (6-3) va patir la segona der-
rota de la temporada a la pista de 
l’AE Sant Andreu (4-3). La lliga 
s’atura fins al 16 de març i els dos 
clubs montcadencs es veuran les 
cares el dia 29.

El líder va aprofitar la segona derrota de la temporada de l’EFM

futbol sala. sEGona catalana

L’AE Can Cuiás està en un gran moment de forma i continua imparable al capdavant de la taula

L’AE Can Cuiàs ja té un 
avantatge de quatre punts

Rafa Jiménez | RedaccióDesprés de perdre els dos pri-
mers partits de la segona volta, 
l’AFS Bosc d’en Vilaró es va re-
trobar amb la victòria a la 16a jor-
nada a la pista de l’UESC Roma 
(5-7). Una setmana més tard, els 
montcadencs, vuitens a la taula 
amb 25 punts, van perdre a casa 
contra el líder, el Futsal Dante, 
amb un ajustat 6 a 7 | RJ

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

f. sala. 1a tERRitoRial

L’AFS Bosc d’en Vilaró no acaba de trobar una regularitat de joc i resultats a la Primera Territorial
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L’equip sots-25 B de l’UB MIR 
acumula més victòries que de-
rrotes al grup 3r del Campio-
nat Territorial de la categoria. 
Després de 17 jornades, els 
montcadencs ocupen la cin-
quena posició amb un balanç 
de 9 triomfs i 7 ensopegades. 
A les dues últimes jornades, 
l’equip de Miguel Ganella va 
perdre a la pista del segon, el 
CB CIC C (56-45), i va guan-
yar al pavelló Miquel Poblet el 
Collblanc Torrassa (61-57) en 
un emocionant partit.
“És un equip nou amb juga-
dors que no havien jugat mai 
junts. Necessitàvem temps 
per a treballar i ara comen-
cem a  estar més conjuntats”, 
explica Ganella, qui es mostra 
optimista amb el rendiment 
d’un “bon grup amb recorre-
gut per endavant”. 

Balanç positiu del sots-25 B de l’UB 
MIR amb més triomfs que derrotes

Rafa Jiménez | Redacció

“És un equip nou que ara està més conjuntat”, diu el seu tècnic, Miguel Ganella

bÀsQuEt

El primer equip de la Unió Es-
cacs Montcada es va retrobar 
amb la victòria després de su-
perar l’Andorra a la 5a jornada 
amb un 4 a 6. Els montcadencs 
havien perdut els seus partits 
anteriors a la Divisió d’Honor 
II del Campionat de Catalunya 
contra l’UGA de Barcelona (9-1) 
i el Figueres (2,5-7,5). 

Torneig tancat. A la competició 
que organitza l’UE Montcada hi 
ha dos escaquistes que, després 
de sis rondes, tenen opcions de 
sumar els 6,5 punts necessaris 
per obtenir les regles de Mestre 
Internacional. Són Luis Luna 
(Badia) i Joe Ryan (Foment Mar-
tinenc) que tenen 4,5 i 4 punts 
respectivament | RJ

Guanya a Andorra després de dues derrotes seguides

L’UE Montcada A es 
retroba amb la victòria

Escacs

D’esquerra a dreta, T. Asensio, E. Garcia, A. Gómez, A. Vidarte , V. Vehí, A. Soler i J. A. Guerra
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> Reconeixement a Eva Nieto i Carles Cirera pels seus darrers èxits esportius
L’alcaldessa de Montcada i Reixac, 
María Elena Pérez, i el regidor 
d’Esports i president de l’IME, 
Marc Rodríguez, tots dos del PSC, 
van felicitar el 20 de febrer Eva Nie-

to i Carles Cirera pels seus darrers 
èxits i per haver assolit la segona 
posició al rànquing mundial de la 
categoria sènior. La parella de ba-
llarins, acompanyats d’algunes de 

les alumnes de l’Escola de Dansa 
Eva Nieto –foto–, van rebre un ram 
de flors i un obsequi institucional 
a les instal·lacions de l’acadèmia 
de ball que dirigeix  | RJ

El sots-25 B va oferir una bona imatge en la victòria a casa contra el Collblanc-Torrassa 
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> Preparatòries per a la II Montescatano
La Joventut Atlètica Montcada organitza tres entrenaments col·lectius per 
preparar la segona edició de la Montescatano, la cursa de muntanya que la 
JAM i l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en col·laboració amb el Consorci 
de la Serralada de Marina, faran el 27 d’abril. Aquestes preparatòries seran 
el 29 de març i el 6 de abril (a les 10h en ambdós casos) i el 12 d’abril, a 
les 17h. Les inscripcions per a aquesta prova ja estan obertes i es poden fer 
fins al 20 d’abril al web www.montescatano.cat | RJ 

A manca de quatre jornades per al final de la lliga, el Club Tennis Taula La 
Unió està cada vegada més a prop del seu objectiu de pujar de categoria. 
Els montcadencs han guanyat els seus últims partits contra el Turris Bada-
lona (3-4) i els Lluïsos de Gràcia (4-2) i ocupen la segona posició amb 26 
punts, empatats amb el CTT Sant Quirze del Vallès i el Badalona | RJ

> El CTT La Unió, més a prop de l’ascens  

> Torneig Ciutat de Montcada de futbol sala
El Club Futbol Sala Montcada organitza el 12 d’abril el I Torneig Ciutat de Mont-
cada i Reixac per promocionar aquest esport entre els infants. Els partits es 
jugaran a la pista coberta durant tot el matí. La inscripció és gratuïta i oberta als 
nens i nenes nascuts als anys 2004, 2005, 2006 i 2007 que visquin al municipi 
o hi estiguin escolaritzats. La sol·licitud s’ha de lliurar a les oficines del FS Mont-
cada (Tarragona, 3), els dilluns i els dimecres de 18 a 19h, o bé, per correu a 
mparrar72@gmail.com ó emiliodomingo2010@yahoo.es | LG
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El mini masculí és quart a la segona 
fase amb dues úniques derrotes
A l’última jornada del nivell C-1, va superar el segon classificat, l’UER Pineda de Mar  

L’equip mini de l’UB MIR ha 
guanyat quatre partits a la se-
gona fase de la competició que 
està disputant al grup 5è del 
nivell C-1. Els montcadencs 
ocupen la quarta posició i no-
més han perdut dos partits, un 
d’ells contra el primer classi-
ficat, l’AE Teià A (53-99) a la 
5a jornada. Al seu últim partit, 
l’equip que entrena el tàndem 
format per Oriol Reyes i Ja-
vier Escarabajal, va superar el 
segon, l’UER Pineda de Mar, 
amb un ajustat 63 a 62. El mini 
masculí va acabar la primera 

fase, al grup 15è del nivell C, a 
la segona posició amb cinc vic-
tòries i dues derrotes.

Debut de l’Escola. Els més petits 
de l’UB MIR participaran per 
primera vegada a la Trobada 
d’Escoles que organitza la Fede-
ració Catalana de Basquetbol. 
El seu debut serà el proper 15 
de març a Parets del Vallès. Du-
rant els propers mesos, l’equip 
de l’Escola del club montcadenc 
participarà en aquestes trobades 
que es fan a diferents municipis 
catalans amb un caire més lúdic 
que competitiu.

Rafa Jiménez | Redacció

El mini de l’UB MIR viu una bona temporada

Al B, van acabar primers amb cinc victòries i una derrota

bÀsQuEt. ub miR

El benjamí mixt comença 
amb derrota el nivell A

L’equip benjamí mixt, una de 
les novetats d’aquesta tempo-
rada al CH La Salle, ha iniciat 
la segona fase a la competició 
de nivell A que organitza el 
Consell Esportiu de Sabadell. 
Els lassal·lians, que van acabar 
la primera fase al nivell B a la 
primera posició amb un balanç 
de cinc victòries i una única  
derrota, va perdre a casa contra 
el CH Cerdanyola A (4-12) | RJ El benjamí mixt és un equip nou al CH La Salle

Handbol. cH la sallE

L’infantil B, que juga al grup 
4t de Segona Divisió, va iniciar 
amb bon peu la segona volta 
amb dues victòries contra l’AE 
Penya Esplugues B (1-8) i el 
CCR Gavà (6-1) que trencaven 

una ratxa de nou jornades sen-
se guanyar. A l’últim partit, els 
montcadencs, que són vuitens 
amb 26 punts, van perdre per la 
mínima a la pista de l’EFS Blanc 
Blava Despí B (1-0)  | RJ

Dues victòries i una derrota en els tres primers partits 

futbol sala. fs montcada

L’infantil B inicia amb 
bon peu la segona volta

L’infantil B és vuitè a Segona Divisió amb 8 victòries, 2 empats i 8 derrotes 

> Visita del premini 
al Palau Blaugrana
L’equip premini B de l’UB MIR 
va viure una jornada inolvidable 
el 16 de febrer. Després de visitar 
el Museu del FC Barcelona, els 
seus jugadors i cos tècnic van  
veure el partit de la Lliga ACB que 
es va disputar al Palau Blaugrana 
entre el Barça i el Fiatc Joventut. 
Abans, es van poder fer una foto 
amb els seus ídols | RJ
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El sènior masculí del Club Ten-
nis Reixac es va refer de la der-
rota a casa del CT Castellar (3-
2) amb una victòria com a local 
contra el CT Cardedeu (5-0). El 
júnior masculí del club també va 
guanyar a casa el CT Cardedeu 
(3-2) mentre que el cadet femení 
va perdre contra el CT Castellar 
(3-2). El Super Tennis A (benja-
mins de segon any) va superar 
l’Atlètic Terrassa (5-1) | RJ

tEnnis

El CT Reixac supera el CT Cardedeu 
en dos enfrontaments directes
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D’esquerra a dreta, Sergi Bru, Sergi Nadal, Carlos Suárez i Xavi Nadal, del sènior masculí

> Joan Paredes, amb la selecció catalana sots-16

El jugador de l’FS Montcada Joan 
Paredes –foto– forma part de la 
selecció catalana sots-16 que s’ha 
classificat per disputar el Campio-
nat d’Espanya de Seleccions Terri-
torials de la categoria. A la fase prè-
via disputada el 22 i 23 de febrer 
a Puigcerdà, Catalunya va superar 
clarament Aragó (8-2) i València 
(7-1). En aquest últim partit, Pare-
des va fer un dels gols de la selec-
ció catalana | RJ

Jp

Els conjunts sènior i júnior masculí van ser superiors i van aconseguir la victòria
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La família de l’EF Montcada es 
podrà beneficiar en breu dels 
descomptes que els oferiran les 
botigues associades a Montca-
da Centre Comerç. Ambdues 
entitats han signat un acord de 
col·laboració de manera que to-
tes les persones vinculades amb 
l’EF –al voltant de 500 entre 
futbolistes, cos tènic i directiva– 

rebran un carnet i una carta amb 
el llistat de comerços adherits a 
l’MCC i vals de descompte d’es-
tabliments i empreses del muni-
cipi. Cadascuna de les botigues 
de Montcada Centre Comerç 
aplicarà el descompte que consi-
deri oportú. Els estancs són els 
únics que queden al marge de la 
promoció perquè legalment no 
poden abaratir el preu del tabac.

Es beneficiaran 500 persones entre jugadors, cos tècnic i junta

Ef montcada

L’MCC oferirà descomptes 
als membres de l’Escola 

El president de l’EFM, Antoni Sánchez, a l’esquerra, i Manuel Moreno (Montcada Centre Comerç)
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Pilar Abián | Redacció

El juvenil del CD Montcada és, 
amb 42 punts, líder al grup 7è de 
1a Divisió després de guanyar el 
22 de febrer un derbi contra l’EF 
Montcada que es va viure amb 
passió a les grades de l’estadi de 
la Ferreria. Al descans, l’equip de 
Cristóbal Casado guanyava 3 a 0 
amb gols d’Alexis Pillajo (2) i Al-
berto Muñoz. A la segona meitat, 
els nois de José Manuel Jurado,  
desens amb 23 punts, van reac-
cionar, però els gols de Quim 
Trias i Güido Alba no van ser 
suficients.

futbol

El juvenil del CD Montcada guanya el 
derbi i consolida la primera posició

Rafa Jiménez | Redacció

Una setmana després d’arribar al primer lloc, els verds van guanyar l’EF Montcada (3-2)

El CD Montcada va defensar en el derbi la primera posició que havia assolit una setmana abans

La dietista Júlia Farré va 
aconsellar els pares sobre la 
dieta més saludable per als 
infants i joves que fan esport 
durant la xerrada organitzada 
el 14 de febrer pel CD Mont-
cada i Lafarge Cementos a 
la Casa de la Vila. “Esmor-
zar és molt important; no 
fer-ho afavoreix el sobre-
pès i fa baixar el rendiment  
intel·lectual. A més,  apareixen 
problemes de concentració,  
ansietat i mal humor”, va 
explicar la nutricionista. Farré 
va afegir que, per tenir un bon 

rendiment esportiu, cal garan-
tir una bona alimentació, hi-
dratació i hores de descans. 
L’alcaldessa, María Elena Pérez 
(PSC), també va intervenir a la 
xerrada, convidant les entitats 
esportives a formar part del 
programa Thao Salut Infantil 
que s’està duent a terme a les 
escoles per a prevenir l’obesi-
tat. “Les entitats esportives 
jugueu un paper fonamental 
en la promoció de l’activi-
tat física i esperem comptar 
amb vosaltres en el desenvo-
lupament del programa”, va 
manifestar Pérez. 

Xerrada de la nutricionista Júlia Farré a la Casa de la Vila

cd montcada

Consells per a una bona 
dieta per als esportistes

Júlia Farré durant la xerrada. A la taula, Modesto ‘Tato’ Sanchís, María Elena Pérez i Cristóbal Casado 
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La Redacció | Montcada
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L’alevina Nadia Misas i el pre-
benjamí Izan Calvo van obtenir 
els resultats més destacats de 
l’Escola Natació Montcada a la 
segona jornada dels Comarcals 
de Natació que es va disputar el 
15 de febrer a Ripollet. Misas va 
ser primera a la prova de 50 me-
tres esquena mentre que Calvo 
va ocupar la primera posició als 
25 metres braça. A la categoria 
cadet, Daniel Gonzalo va ser se-
gon als 100 metres braça i tercer 

als 100 m. esquena. Els benja-
mins Martín Toldos i Aina Artés 
també van poder acabar les seves 
curses entre els tres primers pri-
mers. Toldos va ser segon als 25 
metres braça i tercer als 25 m. es-
quena. Per la seva part, Artés va 
ser segona als 25 metres braça. 
A les curses de relleus, l’Escola 
Natació Montcada va guanyar la 
prova de 4x25 metres estils de la 
categoria benjamí i va ser tercera 
als 4x25 m. i 4x50 m. estils ale-
vins i cadets | RJ

natació

Nadia Misas i Izan Calvo guanyen 
les seves proves als Comarcals
Misas va ser primera als 50 metres esquena i Calvo va ser el millor als 25 metres braça

La nedadora prebenjamina, Carla Misas
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Júlia de la Torre, de l’Associació 
Granollers Esportiva, ha tornat 
a guanyar per segon any con-
secutiu el Campionat de Catalu-
nya sots-15 a la categoria invidi-
ual. De la Torre, de 13 anys, va 
revalidar el títol el 19 de gener 
a Granollers sense haver de ju-
gar la final ja que la seva rival,  
Elena Andreu, es va lesionar 
fent l’escalfament previ. Als 
propers mesos, la montca-
denca afrontarà el repte de fer 

un bon paper als campionats 
d’Espanya de les categories 
sots-15 i sots-17. 

Darrer èxit. De la Torre també 
va guanyar el cap de setmana 
del 22 i 23 de febrer el tor-
neig internacional Memorial 
Guadalupe Burgos Sánchez 
que es va disputar al Pavelló 
Municial del Congost de 
Granollers. La montcaden-
ca es va imposar en la final  
individual i en el doble mixt.

badminton

Júlia de la Torre revalida el seu títol 
de campiona de Catalunya sots-15

Rafa Jiménez | Redacció

La montcadenca, de només 13 anys, participarà als Campionats d’Espanya sots-15 i sots-17 
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Júlia de la Torre segueix progressant

Rafa Jiménez | Redacció



Susana Navarrete
Salut infantil. La infermera Susana Navarrete fa 10 anys que treballa al servei de pediatria de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Montcada. Durant aquest temps, ha atès centenars d’infants vetllant per-
què tinguin un creixement i desenvolupament adequat. Aquesta especialista en nutrició remarca 
que és bàsic portar una alimentació equilibrada i posa especial èmfasi a conscienciar els pares de 
la importància de transmetre als petits uns hàbits alimentaris que els permetin créixer en alçada 
i no en volum. Navarrete forma part de la comissió de formació del programa Thao, una iniciativa 
que ha posat en marxa aquest curs la Regidoria de Salut Pública i Consum amb el suport de la 
Fundació Thao per prevenir l’obesitat infantil al municipi, un problema cada vegada més estès a 
la nostra societat.

“L’obesitat infantil neix d’uns 
hàbits familiars no adients”

Què li sembla el projecte Thao? 
És un programa molt ambiciós per 
part de l’Ajuntament, que haurà de 
comptar amb la col·laboració dels 
agents socials, especialment de les 
escoles i les famílies. És important 
que els pares, les mares i els infants 
interioritzin que una alimentació 
sana i equilibrada i practicar una 
mica d’exercici físic cada dia és bà-
sic per aconseguir una qualitat de 
vida òptima a l’edat adulta.
Cada cop hi ha més casos d’obesitat 
entre la població infantil?
Sí, els estudis així ho confi rmen.  
Amb el projecte Thao sabrem el 
nombre d’infants que pateixen 
obesitat, ja que es durà a terme la 
medició del pes i la talla a tots els 
alumnes de P3 a quart de primària 
durant els pròxims quatre cursos. El 
Thao ens permetrà disposar d’una 
informació que ara no en tenim. En 
la majoria de casos d’infants obesos 
la causa rau en uns hàbits familiars 

no adients. És molt difícil modifi car 
els costums dels petits si no ac-
tuem també sobre els adults, tot i 
que cada vegada també hi ha més 
conscienciació. 
Com s’eduquen els pares perquè 
ensenyin als fi lls a menjar bé? 
Sempre pregunto què mengen ells, 
perquè és important que tinguin 
uns hàbits saludables perquè els 
puguin transmetre als fi lls. Els pa-
res novells són els més oberts i, 
fi ns als 3 anys, els petits solen dur 
una dieta equilibrada. El problema 
apareix quan els infants ja arriben a 
la nevera i comencen a dir això no 
m’agrada.
Quins consells els dóna?
Mai s’ha de deixar avorrir un nen 
amb el menjar al plat. També els 
dic quan el petit reclama l’atenció 
dels pares no els donem una gale-
ta, per exemple, perquè callin i ens 
deixin tranquils una estoneta. Amb 
aquesta actitud estan aprenent que 

les frustracions se solucionen amb 
el menjar. Hi ha molts adults que 
quan estan nerviosos o tenen algun 
problema, mengen i mengen per 
calmar l’ansietat. Hem d’intentar 
que els infants no aprenguin això. 
Si el que realment volen és passar 
una estona amb nosaltres, juguem 
o els expliquem un conte, però no 
els donem de menjar.

En què consisteix una alimentació 
equilibrada?
S’ha de menjar fruita dos o tres 
cops al dia, una ració de verdura, 
llegums dues o tres vegades a la 
setmana i no cal ingerir carn o peix 

diàriament. Cal evitar els fregits, la 
brioixeria industrial i les begudes 
carbonatades, a més dels embo-
tits greixosos i els sucs no naturals. 
També es recomana no repetir 
perquè amb un plat n´hi ha prou, 
i berenar una fruita, un iogurt o un 
entrepà petit per no arribar afamat 
al sopar, que hauria de ser lleuger.
L’esmorzar és l’àpat més important 
del dia? Què hauria de menjar un 
infant al matí? 
És molt important perquè tothom ha 
de comprendre que un motor sense 
benzina no funciona. Sempre poso 
aquest exemple als infants que 
hem de reeducar amb una alimen-
tació equilibrada. Un bon esmorzar 
hauria de portar un làctic, una frui-
ta i hidrats de carboni. I també és 
fonamental esmorzar amb el temps 
sufi cient i asseguts. 
Quan és més difícil reeducar els 
infants en hàbits alimentaris?
En l’edat dels 9 als 12 anys. En 

aquesta franja d’edat, menjar és un 
plaer i els infants encara no tenen 
al cap el concepte de bellesa del 
cos prim. Si a casa veuen que la 
resta de la família menja brioixeria, 
els petits no entendran per què ells 
no poden fer-ho. Més d’una vegada 
algun nen m’ha dit que a casa el 
maltracten perquè no li donen de 
menjar. Per això, sempre és impor-
tant introduir els bons hàbits des 
dels primers mesos de vida.
A partir dels 13 anys és més fàcil 
modifi car l’alimentació?
Sí, perquè ja comencen amb les 
manies de voler estar guapos i la 
dieta funciona. Ho fan per estèti-
ca i no per salut. Aleshores, hem 
d’estar atents perquè també és un 
perill que caiguin en l’altre extrem, 
el de la bulímia i l’anorèxia. La gent 
ha d’entendre que s’ha de seguir 
una alimentació saludable i no fer 
dietes estrictes per perdre quilos 
ràpidament. 

“És molt difícil canviar 
els costums dels 
infants si no actuem 
també sobre les 
rutines dels adults”

Infermera de pediatria

A títol personal
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